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APÊNDICE 1 – Roteiro de Entrevista de Pesquisa Exploratória 

 

As entrevistas exploratórias foram a base para as demais entrevistas. Todas foram gravadas e 

possuem a autorização para o seu uso. Alguns entrevistados não autorizaram a gravação, em 

especial em municípios onde ocorreu a transição de governo. A seguir será apresentado o roteiro 

utilizado.  

 

Roteiro: 

1) COORDENAÇÃO FEDERATIVA 

a. A partir de sua experiência, você poderia contar como se deu o processo decisório 

de mudança do Fundef para o Fundeb? 

b. Que atores participaram desse processo? Qual foi o tipo de participação de cada 

um (ou os tipos de participações mais relevantes de cada ator)? 

c. Em que espaços essas decisões foram tomadas (CNE, Undime, Conae, etc.)?  

d. Nessa negociação, emergiu algum espaço de concertação que poderia ser 

considerado como um ambiente de negociação no âmbito do Sistema Nacional de 

Educação, ainda em construção? 

e. Por que a mudança foi feita? Havia nesse momento ênfase em alguma etapa de 

ensino?  

f. Qual o lugar ocupado pela educação para a faixa etária de zero a três anos – as 

creches – naquele momento?   

g. Que grupos participaram da defesa da inclusão das creches no Fundeb?  

h. Que atores defenderam a inclusão das entidades filantrópicas, comunitárias e 

confessionais no Fundeb? Por que defenderam essa inclusão? Havia grupos 

contrários? Quais? Quais os argumentos de cada grupo?  

i. Como são produzidos os cálculos dos valores do Fundeb para cada Estado da 

federação? Há problemas relativos a esses cálculos? Se sim, de que natureza?  
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j. A partir de sua experiência, você poderia contar como se deu o processo decisório 

de criação do Brasil Carinhoso? Que atores participaram desse processo? Como 

foi?  

k. Como foi o processo decisório de suplementação de 50% do Fundeb para crianças 

do PBF? Que atores participaram? 

l. Como foi o processo decisório de inclusão das creches conveniadas no Brasil 

Carinhoso? E do apoio ao cuidado e à segurança alimentar? Que atores 

participaram? 

m. Como a inclusão das conveniadas no Brasil Carinhoso repercutiu sobre a discussão 

geral sobre creches conveniadas?  

n. Em que espaços essas decisões foram tomadas (CNE, Undime, Conae, etc.)? 

o. Emergiu algum espaço de concertação que poderia ser considerado como um 

ambiente de negociação, seja na educação, seja na assistência social? 

p. Qual tem sido o papel dos estados brasileiros no apoio à ampliação de vagas em 

creches? 

 

2) FEDERALISMO E NORMATIZAÇÃO  

A partir de sua experiência na educação, gostaríamos de ouvi-lo sobre os seguintes 

pontos: 

 

a. Em que medida as demandas das demais esferas de governo (com destaque para os 

municípios) foram incorporadas na definição/revisão das normas federais? E na 

criação de programas?  

b. Na sua opinião, essa incorporação varia de política para política e de programa 

para programa? Como? Por quê? 

c. Há espaços interfederativos para que os municípios possam colocar as suas 

demandas? Se sim, qual (is)? Como elas são incorporadas? (Explorar variação 

entre áreas e entre programas)  

d. Quando há alguma norma/instrução/deliberação do governo federal na 

implementação de programas federais, como os municípios têm atuado? É possível 
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a adequação da norma às diversas capacidades institucionais dos municípios? 

Você poderia dar exemplos?  

e. Como as diretrizes nacionais para a educação em creches é “aplicada” pelos 

municípios? Na sua opinião, há dificuldades de aplicação dessas diretrizes? Quais? 

Por quê? Há “adaptação” das diretrizes pelos municípios? Exemplos. 

f. Os requisitos de alguns programas federais facilitam ou dificultam o acesso aos 

recursos pelos municípios com capacidades institucionais diferenciadas (ex. 

espaço e modelo construtivo do Proinfância em municípios de região 

metropolitana, exigência de nutricionista no Pnae)? É possível a adequação local a 

esses requisitos?  

g. A partir de sua experiência, quais têm sido os resultados dos atos normativos e 

programas federais no âmbito das creches? As normas/programas federais têm 

sido adequados para estimular a ampliação da oferta de vagas? Por quê?  

h. No Brasil Carinhoso há suplementação de 50% do Fundeb para as novas vagas 

criadas para crianças do Programa Bolsa Família. As demandas das Conaes e do 

PNE de atender a população mais vulnerável foram consideradas no desenho do 

programa? Os gestores municipais participaram dos critérios de focalização? Se 

sim, como? 

i. No desenho do Brasil Carinhoso, estabeleceu-se pagar 50% de suplementação ao 

per capita do Fundeb e permitir o gasto com cuidado e alimentação. Na sua 

opinião, essa é uma nova diretriz federal de focalizar nas crianças mais pobres? Os 

atores locais participaram dessa definição?  

j. Como os gestores municipais têm reagido à decisão federal de ampliar a oferta de 

serviço de creche para as crianças do Brasil Carinhoso?  

k. Por que há uma cobertura tão pequena de atendimento em creches no Brasil? 

Quais são os fatores políticos, financeiros e administrativos que influenciam a 

ofertas de vagas em creches?  

l. Quais as principais dificuldades da ampliação do acesso a creches no Brasil, na sua 

opinião? 
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m. Na sua opinião, o financiamento da creche tem sido um aspecto que impede a 

ampliação do acesso a esse equipamento?  

n. Após 2000, e em especial após 2010, os atos normativos federais têm incentivado 

a ampliação de vagas municipais e conveniadas. Como você vê ofertas tão 

diferenciadas de vagas (pública e privada e acessos distintos) nos municípios e 

estados brasileiros? Quanto os atos normativos federais condicionam a ação local? 

Como os atores locais lidam com os incentivos federais? 

o. Quanto e como a União e os Estados podem contribuir com a ampliação do 

acesso? 

p. Quais são os avanços e desafios colocados com a normatização federal aos 

municípios (grandes e pequenos)?   

q. Que sugestões faria para ampliar a cooperação federativa na gestão da Política de 

Creches?  

 

3) CRECHES  

Na sua opinião, como deve se dar a oferta de creches? (Explorar a questão de públicas e 

privadas/conveniadas) 

a. Há diferentes posições em relação a como deve se estruturar a oferta de creches. 

Como você descreveria este debate?  

b. Quais os grupos principais que participam dessa discussão e quais seus principais 

argumentos? Quais são as principais questões apresentadas pelos educadores na 

defesa da oferta pública em creche?  

c. Como o senhor vê a deliberação da Conae e de alguns membros do Ministério 

Público de que o atendimento em creche deve ser totalmente público (até 2018)? 

No seu entender essa deliberação é viável para o Brasil? Para todos os municípios?  

d. Como e por que os municípios têm escolhido ofertar vagas de creche com a 

participação de entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias conveniadas? 

O que, na sua opinião, explica a variação no tipo de oferta entre diferentes 

municípios (e regiões?) 
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e. Do ponto de vista educacional, quais são as vantagens e desafios de a criança de 

até dois anos frequentar a creche? Há outras alternativas para garantir a atenção à 

criança com até dois anos (24 meses)?  

Você pode sugerir outras pessoas com quem deveríamos falar sobre essa temática?  

Obrigada. 
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APÊNDICE 2 - Breve histórico das creches até a constituição federal de 1988364 

 

Para entender a política de creches brasileira e sua evolução recente, é importante 

identificar sua trajetória anterior (legado de políticas prévias), incluindo as mudanças ocorridas 

nos instrumentos normativos e na engenharia operacional dessa política (ARRETCHE, 1999) ao 

longo do tempo. As diferentes concepções, as estruturas e o ordenamento institucional no 

decorrer dos anos influenciam a política de creches de hoje. A seguir, será apresentado um 

histórico desta política, sistematizado em três períodos: a) até à Velha República (até 1930); b) da 

Segunda República ao golpe militar (de 1931 a 1964); c) do golpe militar à democratização, com 

a promulgação da Constituição Federal (de 1964 a 1988). Nesses períodos, a ação do Estado foi 

se modificando e sendo influenciada por diferentes políticas que têm interface com a política de 

creches.  

 

Até 1930  

 

No Brasil, com a chegada dos portugueses no início do século XVI, foram criadas 

também instituições que acolhiam órfãos e crianças indígenas (MERISSE, 1997). Um exemplo 

marcante deste período é a ação de instituições assistenciais e religiosas, especialmente da Igreja 

Católica, que se voltavam para o atendimento aos pobres, de maneira precária e reduzida, visando 

convertê-los à fé cristã.  

No século XVIII, já havia asilos infantis, que buscavam amparar a infância e “tinham 

como única preocupação a guarda pura e simples dessas crianças, o que era feito em instalações 

bastante inadequadas e com procedimentos que não envolviam qualquer preocupação educativa” 

(KISHIMOTO, 1988, p. 44) Mantidas por entidades religiosas e filantrópicas, configuravam-se 

como uma resposta ao abandono de crianças não desejadas365.  

                                                           
364 Esse histórico será complementado na tese, a partir de entrevistas com atores que vivenciaram o processo desde o 

período pré-Constituinte e com a incorporação de referências sobre os movimentos vinculados aos direitos das 

crianças e dos adolescentes. 
365 Um exemplo de resposta a essa situação é a Casa dos Expostos, também chamada de Roda do Expostos. A 

primeira foi criada em 1738, no Rio de Janeiro. A criança era abandonada em uma abertura (chamada de “roda”) que 
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No sistema escravocrata, os filhos de escravos pertenciam aos senhores. A partir de 

1852 surgem algumas regulamentações (SOUZA, 1998), dentre as quais a mais importante é a do 

Ventre Livre, de 1871, decretando livres os filhos dos escravos e responsabilizando os donos dos 

escravos e o governo pelo atendimento a estas crianças. A lei do Ventre Livre proibia que as 

crianças fossem separadas de seus pais até 12 anos e estabelecia procedimentos quanto ao 

recolhimento das crianças que fossem abandonadas. 

Um dos primeiros relatos identificados sobre creches366 encontra-se no periódico Mãi 

de Família: Jornal Scientifico, Litterario e Illustrado367, de janeiro de 1879 (CIVILETTI, 1991).  

A creche é um estabelecimento de beneficência que tem por fim receber todos os dias 

úteis e durante as horas de trabalho as crianças de dois anos de idade para baixo, cujas 

mães são pobres, de boa conduta e trabalham fora de seu domicílio. (A Mãi de Família, 

jan. 1879, p. 3, apud CIVILETTI, 1991, p. 36). 

 

No final do século XIX e início do século XX, as creches estavam vinculadas a uma 

abordagem assistencialista e atreladas a uma política de trabalho que visava fornecer proteção aos 

filhos das mulheres de classes trabalhadoras (ROSEMBERG, 1984), estabelecendo alguma 

interface com a saúde. Na medida em que ofereciam apoio às mulheres para que pudessem 

ingressar no mercado de trabalho (MARCONDES, 2013a) contribuiriam para redução da 

pobreza.  

Nas creches, eram divulgados preceitos morais da higiene (CIVILETTI, 1991), de 

controle, que poderiam “salvar” as crianças pobres (CARVALHO, 1995), e tinham como 

propósito a “ideia de suprir todas as necessidades nutricionais e de higiene” (CARVALHO, 1995. 

p. 1) e diminuir a mortalidade infantil. 

Em 1875 o primeiro jardim de infância (Colégio Menezes Vieira) foi criado no Rio 

de Janeiro por um médico (Joaquim Menezes Vieira) e sua esposa. O objetivo era atender apenas 

meninos de três a seis anos, filhos da elite brasileira. Considerado “modelo” pelo imperador D. 

Pedro II devido à infraestrutura e às ações desenvolvidas (canto, jardinagem, jogos, desenhos, 

                                                                                                                                                                                            
ficava fora da instituição, e girava a roda para que ela fosse transferida à parte interna da instituição, sem a 

identificação daqueles que a depositaram. Era uma forma de "esconder a vergonha da mãe solteira" (AGUIAR, 

2001). Essas instituições visavam reduzir os altos índices de mortalidade infantil (MERISSE, 1997), o que não 

aconteceu. No Município de São Paulo também foi instalada uma “roda”, em 1824, pela Santa Casa de Misericórdia. 
366 O conceito de creche varia no decorrer dos anos. Nessa época, creche era destinada às crianças de até dois anos; 

as salas de asilos àquelas de dois a sete anos, e as escolas primárias atendiam de sete a dez anos (CIVILETTI, 1991).  
367 Publicação que circulou, a partir da década de 1870, no Rio de Janeiro. A revista era editada pelo médico Dr. 

Carlos Costa e era influenciada por forte cunho higienista.  
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etc.), não possuía um caráter de controle, como nas creches, mas difundia novos padrões 

higiênicos e sanitários, e seguia proposta pedagógica diferenciada (BASTOS, 2011; BRASIL, 

MEC, 2013).  

O modelo adotado nessa e em outras unidades, que em seguida foram criadas na 

Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, está associado às escolas de educação infantil 

europeias. Na Alemanha, em 1837, haviam sido criados os kindergartens – jardins de infância – 

pelo pedagogo Friedrich Froebel (1782 – 1852), discípulo de Pestalozzi (RIZZO, 1986). Os 

jardins de infância atendiam crianças de três a seis anos, visando a educação integral da infância e 

defendendo um currículo focado na criança. Froebel já identificava a importância dos primeiros 

anos de vida para o desenvolvimento humano, reconhecendo a importância das vivências e 

experiências.  

Vale ressaltar que à época, “a ideia de educação infantil ainda não estava 

suficientemente incorporada ao debate pedagógico; era como se a sua existência ameaçasse o 

papel da família ou a própria função da escola primária” (BASTOS, 2011). 

Em 1879, ainda que na Reforma Leôncio de Carvalho tenham sido determinadas a 

obrigatoriedade do ensino primário e a oferta de um jardim de infância em todos os distritos para 

cuidar da formação das crianças antes dos seus sete anos, jamais foram cumpridas (NUNES; 

CORSINO; DIDONET, 2011).  

Por outro lado, neste mesmo período surgiram iniciativas como a do médico pediatra 

e higienista Arthur Moncorvo Filho que criou o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, em 

1880368 no Rio de Janeiro (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). Apesar de ser uma 

instituição privada, que atuava para crianças das classes pobres, tinha objetivos de regulação da 

política:  

 

(a) atender aos menores de 8 anos, (b) elaborar leis que regulassem a vida e a saúde dos 

recém-nascidos, (c) regular o serviço das amas de leite, (d) velar pelos menores 

trabalhadores e criminosos, (e) atender as crianças pobres, doentes, defeituosas, 

maltratadas e moralmente abandonadas. (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011, p. 19). 

 

                                                           
368 Para Kuhlmann Jr. (2011) o Instituto foi criado em 1899. 
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Segundo Kuhlmann Jr. (1998), o instituto surgiu de uma preocupação médica com a 

saúde369 e o bem-estar da criança. A assistência à infância realizada por essa instituição “não era 

totalmente desprovida de um caráter educacional, se bem que visasse principalmente ao controle 

e à submissão das crianças e das classes populares, tendo como base o preconceito contra a 

pobreza e a prevenção da luta de classes” (MERISSE, 1997, p. 37). Acabava intervindo na 

organização familiar dos pobres, na medida em que buscava proporcionar formação moral 

(KUHLMANN JR., 2000).  

O modelo de atuação de Moncorvo Filho foi disseminado para outras localidades e 

influenciou também a atuação do governo no que se refere à assistência à criança pobre, 

mesclando ações governamentais e não governamentais e apontando para a articulação das áreas 

de Saúde, Educação e Assistência Social. Para Nunes, Corsino e Didonet (2011), é nesse 

momento que se dá o ponto de partida do conceito de inter-relação entre essas três áreas, 

contrapondo-se ao modelo da roda dos expostos, ainda que se ativesse a uma visão sanitarista e 

de reinserção dessas crianças na sociedade como mão de obra. O modelo não avançou pela falta 

de instituições privadas e de voluntários que fizessem esse serviço sem o apoio do governo, como 

era o caso do Instituto.  

Em 1886, foi fundado o primeiro jardim de infância público, anexo à Escola Normal 

de São Paulo, como um modelo para a escola pública. Já havia referência a ele nos projetos de 

reforma de ensino idealizados por Rangel Pestana, Prudente de Moraes, Bernardino de Campos, 

Caetano de Campos e Cesário Mota, todos membros do Partido Republicano Paulista370, mas sua 

implementação foi adiada em decorrência da Lei 88/1892, que estipulava a obrigatoriedade de 

ensino para crianças de sete a 12 anos (REIS FILHO, 1981, p. 87 apud MONARCHA, 2001), 

uma vez que esta lei levou a uma priorização do atendimento das crianças maiores em detrimento 

do atendimento às crianças em idade de frequentar o jardim de infância. Seu surgimento ocorreu 

quatro anos depois de Ruy Barbosa ter defendido a educação preliminar à escola371.  

                                                           
369 Época em que houve importantes ações na área da saúde, de caráter higienista. 
370 Defendiam a implantação de uma federação republicana, com um alto grau de descentralização administrativa, 

bem como o retorno dos impostos arrecadados pela União à província de origem. 
371 Rui Barbosa preconiza que o jardim de infância deveria “desenvolver harmonicamente as faculdades físicas, 

morais e intelectuais das crianças na primeira idade, mediante o emprego do método Froebel” (BRASIL, 2013b, p. 

16). 
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Naquele momento, vários intelectuais defendiam a educação como instrumento de 

redução das desigualdades, preconizando a criação de um sistema estatal de ensino público, livre 

e aberto. O movimento foi chamado de Nova Escola e ganhou força no início do século XX. 

Além da Nova Escola, havia também os que defendiam que a educação infantil fosse realizada 

por entidades assistenciais ou de saúde ou, ainda, que fosse iniciativa das empresas. Os 

congressos realizados à época para tratar da assistência à infância recomendavam, por exemplo, 

creches junto às indústrias (KUHLMANN JR, 1991). Segundo Aguiar (2001), a primeira creche 

para filhos de operários de que se tem notícia no Brasil372 foi criada em 1889373 na Companhia de 

Fiação de Tecidos do Corcovado.  

Ainda que fossem iniciativas das empresas, esta e outras creches criadas 

posteriormente estão fortemente ligadas aos movimentos filantrópicos, sendo que algumas 

atendiam não apenas aos filhos de trabalhadoras, mas também acolhiam crianças abandonadas. 

Voltavam-se para as classes mais baixas, e estavam associadas aos órgãos de Saúde, Assistência 

e filantropia, mantendo contato indireto com a área da Educação.  

 

O trabalho é a condição de existência do pobre; se este é forçado a suspender seus 

penosos esforços, uma horrível perspectiva se lhe apresenta; a nudez, a miséria e o 

desespero o assaltam e o oprimem; é preciso morrer ou receber socorros sempre 

insuficientes da caridade pública. [...] Tomai a essa pobre mãe os seus filhos, guardai-os 

durante o dia, de modo que ela empregue com coragem as forças que Deus lhe concede, 

que ao ganho do seu marido junte o seu, e eis a família poderosa socorrida (CONY, s.d., 

p.7, apud CIVILETTI, 1991, p. 39), 

 

Quando surgem as primeiras creches e jardins de infância, em geral as primeiras 

atendiam às crianças de famílias pobres e filhos de mães trabalhadoras e os segundos às crianças 

ricas. Os espaços coexistiam no âmbito da assistência social e da saúde, mas em sua maioria 

estavam vinculados às entidades ou pessoas que forneciam os serviços. O Estado não participava 

de sua implantação, funcionamento ou fiscalização (MERISSE, 1997; OLIVEIRA, 1988).  

É a partir de 1919, com a instituição do Departamento da Criança no Brasil, por 

iniciativa do médico Arthur Moncorvo Filho, que anos antes havia criado o Instituto de Proteção 

                                                           
372 Em São Paulo, a primeira foi criada em 1918, sob pressão do movimento operário (MERISSE, 1997) e, em 

Sorocaba, em 1925, vinculada à indústria Votorantim (KUHLMANN JR, 1991). Para Oliveira (1988) os movimentos 

operários na década de 1920, com a estruturação das vilas operárias, influenciaram a ampliação, mesmo pequena, do 

atendimento às crianças.   
373 Segundo Kuhlmann Jr. (2011) a creche foi fundada em 1899.  
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e Assistência à Infância, passam a ser desenvolvidos e divulgados estudos sobre a situação da 

criança, são organizados congressos, são incentivadas iniciativas de desenvolvimento infantil e, 

de certa forma, zelando pelo cumprimento das leis nessa área. Ainda que atuasse como “Estado”, 

a iniciativa de Moncorvo Filho era uma iniciativa privada.  

Em 1922 foi realizado o I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância (juntamente 

com a Exposição de 1922), em torno de assuntos que se referiam às crianças374. Mais de 2600 

participantes de 21 estados brasileiros estiveram presentes em debates sobre sociologia, 

assistência, pedagogia, medicina infantil, higiene e legislação (NUNES, CORSINO; DIDONET, 

2011; KUHLMANN JR., 2010), contando com a participação de 2.600 membros de 21 estados 

brasileiros. Neste Congresso foi recomendada a aprovação de leis específicas relativas aos 

direitos das crianças, aos exames pré-nupciais, ao ensino obrigatório de puericultura e ao estudo 

da pediatria. Os participantes do Congresso manifestaram-se pela abolição das “rodas dos 

expostos”. Defendiam a existência de espaços para amamentação nos locais de trabalho, a 

supervisão do poder público das ações de assistência à infância e a regulamentação dos institutos 

de assistência à infância (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011, p. 20). Foi também solicitada a 

supervisão constante pelo poder público das ações de assistência à infância. Nesse mesmo ano 

começou a funcionar o primeiro estabelecimento público de atendimento a menores do Distrito 

Federal, que à época era no Rio de Janeiro (COSTA, 1990b), e no ano seguinte, em 1923, como 

fruto das lutas sociais de trabalhadores urbanos, surgiu a primeira Caixa de Aposentaria e Pensão 

dos ferroviários que iria influenciar a política previdenciária (Ibidem; FARAH, 1983) e, em 1924, 

a Escola Maternal de São Paulo para os filhos de operários, que seguia os princípios e as 

propostas metodológicas dos jardins de infância (MERISSE, 1997). 

Por outro lado, na contramão dessa visão, em 1927 foi promulgado o Código de 

Menores que propunha um aparelho repressivo e disciplinar aos menores de 18 anos abandonados 

e delinquentes, não fazendo referência à prevenção e à proteção universal à criança e ao 

adolescente; pretendia-se tratar o problema dos delinquentes e utilizava o internamento em 

instituições de correção e a repressão como procedimentos adequados às crianças e aos 

                                                           
374 Congressos dedicados à infância iniciam em 1894, na Antuérpia. Os Congressos Americanos da Criança 

começam em 1916, em Buenos Aires. Há a participação de médicos brasileiros em ambos. O I Congresso Brasileiro 

de Proteção à Infância ocorre simultaneamente com o 3º Congresso Americano da Criança (KUHLMANN JR, 

2011). 
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adolescentes em função de sua vulnerabilidade (FERRAREZI, 1995). Este Código influenciou 

fortemente a política da infância a partir de então. 

 

De 1931 a 1964 

 

Na Era Vargas (Segunda República), o Estado passou a atuar na regulamentação da 

política de atendimento e criou o Ministério da Educação e Saúde, indicando que a educação era 

área importante para a política de desenvolvimento do governo Getúlio (MERISSE, 1997) e 

assumiu a responsabilidade pelo atendimento infantil, com forte viés da saúde relacionada à 

educação.  

A educação era tema de discussão entre intelectuais e políticos, especialmente 

segundo Dias (2007), quanto à distância entre os direitos de educação proclamados e os que eram 

efetivamente ofertados à população, aspectos até hoje questionados. A educação só era gratuita 

no ensino médio, o ensino fundamental e a educação infantil não eram contemplados em políticas 

específicas.  

Intelectuais e políticos condenavam e repensavam o sistema educacional primário 

vigente. Afrânio Peixoto, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, Fernando de Azevedo e outros 

estudiosos são exemplos de pensadores que teciam fortes críticas ao sistema educacional da 

época. Um produto desse debate político é o Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, 

também chamado de Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (TEIXEIRA, 1984).  

O documento torna-se referência para o projeto de renovação educacional do País, 

defendendo a educação como responsabilidade essencialmente pública, laica, gratuita, obrigatória 

e descentralizada, dentre outros aspectos. Defendia, ainda, que a educação primária se articulasse 

com a educação secundária de forma rigorosa, solidificando o processo de aprendizado, 

culminando na educação dos institutos superiores. Uma das passagens do manifesto apresenta de 

forma clara como essa reforma deveria ocorrer: 

 

A partir da escola infantil (4 a 6 anos) à universidade, com escala pela educação primária 

(7 a 12) e pela secundária (12 a 18 anos), a "continuação ininterrupta de esforços 

criadores" deve levar à formação da personalidade integral do aluno e ao 

desenvolvimento de sua faculdade produtora e de seu poder criador, pela aplicação, na 

escola, para a aquisição ativa de conhecimentos, dos mesmos métodos (observação, 
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pesquisa, e experiência), que segue o espírito maduro, nas investigações científicas. A 

escola secundária, unificada para se evitar o divórcio entre os trabalhadores manuais e 

intelectuais. (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA (1932) E DOS 

EDUCADORES (1959), p. 54). 

 

Os intelectuais do Manifesto propunham a educação para as crianças pequenas por 

meio dos maternais ou jardins de infância (MERISSE, 1997). A creche não era tratada no 

Manifesto e permanecia com as concepções filantrópicas e as práticas assistencialistas (Ibid).  

Ampliando o debate, no Congresso Nacional sobre Proteção à Infância, realizado em 

1933 no Rio de Janeiro, Anísio Teixeira mostrou a importância do desenvolvimento das 

habilidades mentais e sociais das crianças, além dos aspectos físicos e de saúde, buscando 

salientar funções específicas da educação (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011) no 

atendimento à criança pequena. 

Também os parques infantis criados em 1935 por Mário de Andrade, diretor de 

Cultura de São Paulo, traziam uma nova abordagem, privilegiando o brincar, a cultura e a relação 

com a natureza:  

 

a primeira experiência brasileira pública municipal de educação (embora não-escolar) 

para crianças de famílias operárias que tiveram a oportunidade de brincar, de ser 

educadas e cuidadas, de conviver com a natureza, de movimentarem-se em grandes 

espaços (e não em salas de aula, ...). Lá produziam cultura e conviviam com a 

diversidade da cultura nacional, quando o cuidado e a educação não estavam 

antagonizados, e a educação, a assistência e a cultura estavam macunaimicamente 

integradas, no tríplice objetivo parqueano: educar, assistir e recrear. (FARIA, 1999, p. 

61-62). 

 

Estas iniciativas estatais que trouxeram nova concepção de atendimento para as 

crianças, com uma visão de educação, cultura e assistência coexistiam com ações realizadas por 

entidades da sociedade civil e visões fragmentadas da criança, que ora eram focadas na saúde, ora 

na assistência, ora, ainda, na educação ou cultura, como proposto por Mário de Andrade.  

Em 1940, foi criado o Departamento Nacional da Criança (DNCr)375, vinculado ao 

Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP), que institucionalizava o atendimento à criança. 

Atenderia “a infância, a maternidade e a adolescência, passaria a fornecer orientação técnica, 

repassar recursos aos estados e às entidades privadas, além de atuar como órgão fiscalizador” 

                                                           
375 Esse órgão passou a ser vinculado ao Ministério da Saúde, em 1951, mostrando maior interface dessa política com 

a saúde do que com a educação.  
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(MERISSE et. al, 1997, p. 39). Suas prioridades de atuação eram “auxílio técnico, auxílio 

financeiro às obras médico-assistenciais, fortalecimento da família, combate à desnutrição, 

educação sanitária, proteção ao pré-escolar, proteção ao adolescente desajustado, combate às 

infecções, estudos e pesquisas” (CARVALHO, 1995, p. 2). Na sua criação, foi estabelecido que:  

 

Art. 1o Será organizada, em todo o país, a proteção à maternidade, à infância e à 

adolescência. Buscar-se-á, de modo sistemático e permanente, criar para as mães e para 

as crianças favoráveis condições que, na medida necessária, permitam àquelas uma sadia 

e segura maternidade, desde a concepção até a criação do filho, e a estas garantam a 

satisfação de seus direitos essenciais no que respeita ao desenvolvimento físico, à 

conservação da saúde, do bem-estar e da alegria, à preservação moral e à preparação 

para a vida.  

Art. 2o Para o objetivo mencionado no artigo anterior, far-se-á, nas esferas federal, 

estadual e municipal, a necessária articulação dos órgãos administrativos 

relacionados com o problema, bem como dos estabelecimentos ou serviços públicos 

ora existentes ou que venham a ser instituídos, com a finalidade de exercer qualquer 

atividade concernente à proteção à maternidade, à infância e à adolescência.  

Art. 3o Os poderes públicos, para o mesmo objetivo, estimularão, em todo o país, a 

organização de instituições particulares que se consagrem, de qualquer modo, à 

proteção à maternidade à infância e à adolescência, e com elas cooperarão da maneira 

necessária a que tenham as suas atividades desenvolvimento progressivo e útil. 

(BRASIL, Decreto-Lei 2024/1940, grifos da autora). 

 

Na concepção de proteção à mãe e à criança já fazia menção da concepção da criança 

até a criação e estava prevista uma possível articulação entre as três esferas de governo, com os 

órgãos vinculados à temática, mas com o estímulo às entidades particulares de atendimento. 

Essas entidades voltadas à política de atendimento às crianças e adolescentes contariam com 

financiamento público. 

O principal foco quando se tratava de enfrentar os problemas das crianças era a saúde. 

Segundo Merisse (1997), nessa época havia grande influência dos puericultores com intenso 

controle nas creches quanto aos aspectos referentes a higiene, limpeza e alimentação, sempre com 

a supervisão de um médico. Poucos recursos eram destinados à assistência e à educação 

(FERRAREZI, 1995). 

No ano seguinte, em 1941, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), com 

o objetivo formal de orientar as práticas de assistência e controlar as instituições públicas e 

particulares que realizavam serviços nessa área. O SAM constituiu-se efetivamente em um órgão 

de contenção e repressão infanto-juvenil, articulado para “corrigir e recuperar a infância 

desvalida e os jovens delinquentes” (FERRAREZI, 1995, p. 7), buscava a recuperação e a 
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formação de uma infância moralizada, transformando as crianças e jovens em bons trabalhadores 

(FERRAREZI, 1995).  

Em 1942, o órgão foi subordinado à Legião Brasileira da Assistência (LBA), criada 

pela então primeira-dama Darcy Vargas, mostrando claramente sua vinculação à assistência 

social376. Nos estatutos de criação da LBA a única referência a creches ocorre no capítulo de 

Assistência Moral e Educacional, ao estabelecer entre suas atribuições o encaminhamento da 

clientela para creches, parques infantis, jardins de infância e outros cursos (CARVALHO, 1995). 

Seu objetivo inicial era ajudar as famílias de soldados enviados à 2ª Guerra Mundial377. 

A creche inseriu-se efetivamente na agenda governamental quando foi aprovada a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. A CLT, em seu artigo 389, determinava que 

as empresas privadas, com mais de 30 mulheres acima de 16 anos, deveriam ter espaço 

apropriado para guardar, sob vigilância e assistência, os filhos das trabalhadoras durante o 

período da amamentação (BRASIL, 1943; BRASIL, 1967)378. Também previa que as instituições 

da Previdência constituíssem e mantivessem creches em vilas operárias com mais de cem casas e 

nos centros residenciais de maior densidade. Também financiava creches construídas por 

empregadores ou instituições privadas idôneas (BRASIL, 1943)379.  

Em seu artigo 399, por sua vez, a CLT estabelecia que o Ministro do Trabalho, 

Indústria e Comércio poderia fornecer diploma de benemerência aos empregadores que se 

distinguissem “pela organização e manutenção de creches e de instituições de proteção aos 

menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços” fossem recomendados “por sua 

generosidade e pela eficiência das respectivas instalações” (BRASIL, 1943). 

Mesmo tornando-se obrigatória a partir de sua inserção na CLT, a oferta do serviço 

de creche era entendida como garantia da amamentação e cuidado, não de educação infantil 

(ROSEMBERG, 1984), mantendo-se, por outro lado, a baixa oferta de vagas. Segundo Tatagiba 

                                                           
376 A LBA foi extinta em 1995, no governo FHC e influenciou a área da assistência no período da sua existência, 

bem como há reflexos de sua abordagem até hoje. Nesse ano, as atividades de creche (municipais e conveniadas) da 

instituição foram transferidas para a Secretaria de Assistência Social/MPAS, no Programa Creche Manutenção. O 

programa foi mantido até o final de 2008, com recursos da Assistência Social.  
377 Em 1946, seu objetivo é reconfigurado para a assistência à maternidade e à infância (NUNES; CORSINO; 

DIDONET, 2011), iniciando então convênios com secretarias estaduais de assistência e entidades para atender 

crianças de até seis anos em regiões pobres. 
378 A CLT foi promulgada pelo Decreto-Lei (DL) 5.452/1943 e alterada pelo DL 229/1967. 
379 Os artigos foram revogados com o DL 229/1967. 
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(2011, p. 151), as creches eram estruturadas “do ponto de vista do empregador – já que 

potencializavam o aumento da produtividade e reduziam o absenteísmo, entre outras vantagens”. 

Em algumas creches, o horário de amamentação era utilizado para inserir valores de ordens moral 

e higiênica (IAMAMOTO; CARVALHO, 2004, p. 194, apud TATAGIBA, 2011). Apesar deste 

viés assistencialista e de saúde e correlacionado à política de trabalho, a CLT, como aponta 

Merisse (1997) promoveu a primeira noção da creche como um direito da mulher trabalhadora e 

não a todos os trabalhadores. A obrigatoriedade de prestar esse serviço foi transferida para as 

empresas, pois a creche não era vista como competência de Estado. Essa exigência legal não foi 

cumprida380.  

Criados em 1946 com os recursos de 2,5% da folha de pagamento, o Serviço Social 

da Indústria (SESI) e o Serviço Social do Comércio (SESC) passaram a financiar a prestação de 

serviços aos filhos de comerciários e industriários, dentre eles as creches, vistas como um 

benefício e não um direito do trabalhador ou da criança (MERISSE, 1997).  

Nesse mesmo ano, foi aprovada, no regime Vargas, a Lei Orgânica do Ensino 

Primário, estendendo-o às camadas populares (FERRAREZI, 1995), sem qualquer referência à 

educação infantil ou à creche (BRASIL, 1946). O foco estava no ensino primário (que equivale 

atualmente ao primeiro ciclo do ensino fundamental). 

No âmbito internacional, em 1948 foi aprovada a Declaração dos Direitos Humanos 

instituindo a “proteção especial” para a maternidade e a infância (ROSEMBERG, 2008). 

Nos anos 1950 e início dos 1960, um período de liberdade política entre o fim da 

ditadura de Vargas e a ditadura militar, ganhou corpo a Campanha em Defesa da Escola Pública, 

um debate ideológico acerca da relação entre educação e desenvolvimento. O movimento foi 

“liderado por educadores da velha geração dos ‘pioneiros’, com a participação de profissionais de 

outros ramos, intelectuais, estudantes e líderes sindicais” (SILVA, 2005, p. 83), dentre seus 

inúmeros protagonistas destacam-se o sociólogo Florestan Fernandes e os educadores Anísio 

Teixeira e Paulo Freire (DIAS, 2007).  

                                                           
380 Apesar do não cumprimento da legislação, o estudo realizado pelo Conselho Estadual da Condição Feminina de 

São Paulo, em 1986, mostra que após as reivindicações dos movimentos feminista e sindical, nas décadas de 1970 e 

início de 1980, o número de berçários e creches foi ampliado, mas muito aquém da obrigatoriedade (CAMPOS, 

1999). 
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Esse movimento também alimentou os debates do processo de elaboração da Lei 

Nacional de Diretrizes e Bases (LDB), de 1961, sempre defendendo a educação pública, sua 

universalidade, a obrigatoriedade escolar e a gratuidade do ensino. Paulo Freire defendia a 

municipalização do ensino primário, a escola pública de qualidade como força motriz para o 

desenvolvimento da sociedade, assim como novos parâmetros avaliativos para as escolas. A 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), criada em 1948, foi uma das principais 

instituições a defender a educação como um espaço para o “progresso da ciência” (CUNHA, 

1991, p. 4).  

A LDB de 1961 abrangia a educação, em especial o ensino primário, e não fazia 

referência à creche; havia apenas uma vaga menção à educação pré-primária, por meio de jardins 

da infância e maternal, deixando a prestação desses serviços às empresas.   

 

Art. 23 [...] educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e será 

ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância. 

Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão 

estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os 

poderes públicos, instituições de educação pré-primária (BRASIL,1961, grifos da 

autora). 

 

Nessa época, o tema do acesso à educação também passou a compor a pauta de 

debates e preocupação de alguns movimentos sociais e populares como as Ligas Camponesas; os 

Centros Populares de Cultura, criados pela União Nacional dos Estudantes (UNE); o Movimento 

de Educação de Base (MEB), com o apoio da Confederação dos Bispos do Brasil, dentre outros 

(GOHN, 2009). 

Paralelamente a este processo no Brasil, a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, promulgada pela ONU em 1959, reforçou a necessidade das crianças de proteção e 

cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento. Com 

relação à educação a Declaração destacou o direito à educação escolar formal e não a educação 

infantil. Para a criança pequena, reforçou a importância dos cuidados dos pais e enfatizou a 

importância do lazer infantil. 

 

Princípio 6 

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa 

de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a 



448 

 

responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de 

segurança moral e material, salvo circunstâncias excepcionais, a criança da tenra idade 

não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de 

propiciar cuidados especiais às crianças sem família e àquelas que carecem de meios 

adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza 

em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 

Princípio 7 

A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no 

grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura 

geral e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas 

aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e 

a tornar-se um membro útil da sociedade.  

Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela 

sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais.  

A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos 

mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em 

promover o gozo deste direito (ONU, 1959, p. 1, grifos da autora) 

 

De 1964 a 1988 

 

Com o golpe militar, é reforçado o modelo de ação estatal assistencialista e repressor 

também no que se refere à atenção às crianças (FERRAREZI, 1995). Com a implementação da 

Política Nacional de Bem Estar do Menor (PNBEM), buscava-se combater as crianças e 

adolescentes causadores de “desordem social” e os desassistidos (FERRAREZI, 1995). A solução 

proposta para corrigir condutas desviantes era internar estes “menores” em instituições fechadas. 

Em 1965, foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem) com o 

objetivo de estudar o problema desse público, propor soluções, bem como coordenar a política e 

fiscalizar as entidades que atuavam na área (FERRAREZI, 1995). A Funabem atendia aos 

“menores abandonados e infratores de conduta antissocial” (FERRAREZI, 1995, p. 12) incluindo 

de crianças pequenas a adolescentes (MERISSE, 1997). Inicialmente estava diretamente 

vinculada à Presidência da República, passando, em 1974, a ser subordinada ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MERISSE, 1997).  Foram criadas Fundações Estaduais de 

Bem-Estar do Menor (Febem), similares à Funabem, para, além de garantir a internação dos 

infratores, oferecer apoio à família e à comunidade. As fundações estaduais ofertavam serviços 

de educação, saúde e assistência social internamente, para evitar a saída das crianças. Havia uma 

cultura organizacional assistencialista-repressiva que preconizava que todos os serviços fossem 

ofertados às crianças, mas também uma visão de que essas crianças eram uma ameaça social. 
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Nesse período, alguns municípios já iniciavam uma política de creches. Um dos 

primeiros foi São Paulo, na gestão do então prefeito Faria Lima (1965 a 1969), que construiu 13 

creches, conveniou-as com entidades e inseriu sua criação no Plano Urbanístico Básico de 1969 

(CAMPOS, 1990). Um debate técnico no município e em outras localidades propunha a 

implantação de uma rede municipal diretamente gerida pela prefeitura381 ou em estabelecimentos 

particulares de assistência social (SÃO PAULO, 1984; CAMPOS, 1990). 

Em 1967, o Departamento Nacional da Criança (DNCr) estruturou um Plano de 

Assistência ao Pré-Escolar para crianças com até dois anos, incluindo o maternal e o jardim de 

infância como instituições de apoio à família na educação dos filhos. Seu objetivo era “promover 

o desenvolvimento integral harmonioso da criança, por meio de experiências de vida que 

favorecessem a formação de hábitos sadios e estimulassem a capacidade de adaptação 

progressiva ao meio social” (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011, p. 21). À época, o 

Ministério da Educação não tratava da educação infantil. As ações públicas estavam voltadas às 

crianças de baixa renda e eram realizadas por instituições privadas.  

Neste mesmo ano, uma alteração na CLT estabelecia que as empresas poderiam 

cumprir determinação de ter creches por meio de convênios com entidades públicas ou privadas, 

mantidas pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do Sesi, Sesc, da LBA ou 

de entidades sindicais (BRASIL, 1967).  

O I Encontro Interamericano de Proteção ao Pré-escolar, realizado em 1968, no Rio 

de Janeiro, foi organizado pelo DNCr, com a participação de Organização Mundial para a 

Educação Pré-Escolar (OMEP)382, LBA, Funabem, Secretaria de Educação do então estado da 

Guanabara e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Esse encontro defendeu:  

 

(a) a necessidade da perspectiva interdisciplinar para atendimento adequado à criança, 

(b) a ajuda das mães nos serviços psicopedagógicos da pré-escola, (c) a relação do 

estado nutricional e da saúde infantil com o desenvolvimento global da criança, (d) a 

necessidade de educadores em qualquer serviço à criança pré-escolar, (e) a necessidade 

                                                           
381 Existiam muitas “escolinhas comunitárias”, espaços de paróquias ou em sociedades de amigos de bairro que 

ofertavam esse serviço. Começa um debate sobre a qualidade desses serviços e a necessidade de ter pessoal, 

alimentação, material pedagógico e outros insumos adequados. Portanto, há uma disputa entre atores sobre o tipo de 

oferta de serviço (pública ou conveniada) (CARVALHO, 1995). 
382 A OMEP é uma entidade filantrópica criada em 1948 que se ocupa de todos os aspectos relacionados ao cuidado e 

à educação de crianças de 0 a 5 anos. Está presente em 70 países e no Brasil, desde 1953 defende a educação infantil 

no Brasil (OMEP, [201-]). 
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de confluir e articular os estudos da psicologia, da pediatria, da linguística e da 

sociologia, para formar a visão mais completa e adequada da criança pequena e, 

finalmente, (f) a exigência de que o Ministério da Educação criasse um departamento 

para cuidar da educação pré-escolar (NUNES; CORSINE; DIDONET, 2011, p. 22, grifo 

da autora).  

 

Especialistas, técnicos acadêmicos e dirigentes da administração pública começavam 

a considerar uma visão ampliada da criança e suas necessidades, começando a se voltar para a 

importância de ações articuladas. Instituições internacionais presentes no debate pressionaram o 

governo a entrar em ação, mas reforçaram “modelos de baixo custo e ampla cobertura, com mão 

de obra voluntária ou mal remunerada e pouca qualificação” (NUNES; CORSINE; DIDONET, 

2011, p. 22).  

Nesse período, diferenciaram-se claramente dois eixos distintos de atuação que já 

estavam de alguma forma presentes em toda a trajetória: um, vinculado ao “menor” e, outro, à 

política de trabalho. Apesar de alguns atores e iniciativas vinculados à política do menor 

apontarem para a importância de políticas integradas, observou-se, até a década de 1970, a 

ligação do Estado com o “menor” enquanto um problema, atuando assim de maneira 

assistencialista-repressiva e filantrópica e voltado para questões de saúde e alimentação. Foram 

criados e reconfigurados vários órgãos e secretarias, mas a atuação, com enfoque fortemente 

assistencialista, se dava de forma desarticulada e fragmentada. Já no eixo do trabalho, o Estado 

basicamente regulamentava a ação das empresas, que deveriam se voltar para os filhos das 

trabalhadoras, mas registravam-se poucas iniciativas de serviços de creche. 

Em 1969, o Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho transformou-se no 

órgão responsável pela edição de normas de instalação de creches em locais de trabalho ou 

criadas por meio de convênios, e também pela sua fiscalização (NUNES; CORSINE; DIDONET, 

2011) configurando-se, novamente, a interface da creche com a política de trabalho.  

Em 1972, teve início uma atuação conjunta da assistência e da saúde, por meio do 

Programa de Atendimento Pré-escolar do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) 

do Ministério da Saúde, na Região Nordeste como uma forma de melhoria das condições 

nutricionais das crianças na pré-escola. Ações de alimentação e nutrição passaram a ser 

coordenadas por Secretarias Estaduais de Educação possibilitando a sua introdução nessa área 

(NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011).  
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Paralelamente, a atuação governamental em creche foi incrementada, não na área 

educacional, mas também na assistência social, pela LBA, com o Projeto Casulo, em 1974383. Por 

meio de convênio, eram financiados alimentação, material didático e de consumo, equipamentos, 

material de construção (KRAMER, apud MERISSE, 1997), aos municípios, estados e entidades 

que ofertassem creche em período parcial (quatro horas) ou integral (oito horas diárias) às 

crianças com idades até seis anos. O Projeto Casulo visava apoiar o trabalho das mães e 

empreender ações de prevenção à marginalidade infantil, por meio de cuidados de ordem 

higiênica, médica, odontológica e nutricional. Não tinha propósitos educacionais (MERISSE, 

1997), mas realizava atividades paralelas de orientação familiar e buscava atender as crianças 

pobres de forma menos custosa. A atuação da LBA era baseada em profissionais da assistência 

social e no funcionamento das entidades beneficentes e filantrópicas (MERISSE, 1997) com 

princípios assistencialistas. Com o Projeto, ampliou-se o número de crianças atendidas384 mas, 

em função do modelo utilizado (sem apoio financeiro para contratação de profissionais, uso de 

espaços já existentes e de voluntários das comunidades, participação da família para prover os 

serviços e sem qualquer fiscalização por parte do Estado), o atendimento às crianças de mulheres 

trabalhadoras, em especial às de baixa renda, era muito precário, com modelos “alternativos” não 

formais e de baixo custo (CARVALHO, 1995). Os serviços de creche eram, portanto, frágeis385.  

Segundo Tatagiba (2011), a LBA marca a forma de cuidar e educar as crianças pobres 

com ações voltadas para a sua sobrevivência e a de suas mães (alimentação, auxílio na obtenção 

de utensílios para o lar e objetos pessoais, atendimentos médico e educacional), e com uma visão 

de atendimento precarizado386. 

Este padrão precário de atendimento foi fortemente influenciado por modelos ditos 

“não formais”, de baixo investimento público, propugnados por organismos multilaterais 

(ROSEMBERG, 2002), como Unesco e Unicef desde os anos 1960 e pelo Banco Mundial, na 

                                                           
383 Segundo Carvalho (1995, p. 2), antes desse projeto, a LBA desenvolvia ações “menos estruturadas de assistência 

à infância”. Nunes; Corsino e Didonet (2011) apontam que as ações do Projeto Casulo tiveram início em 1977.  
384 Em quatro anos de atuação, o Projeto Casulo atingiu 1,8 milhão de crianças (NUNES; CORSINO; DIDONET, 

2011) 
385 Muitas mães ou representantes comunitárias cuidavam das crianças em espaços existentes nos bairros, sem 

preparo para o atendimento ou infraestrutura adequada. Em alguns locais, as creches atendiam em regime parcial 

para cuidar de maior número de crianças, processo similar ao encontrado hoje em alguns municípios. 
386 O Ministério da Previdência e da Assistência Social (MPAS) lançou em 1981 a publicação Vamos Fazer uma 

Creche, que orienta ações de cuidado e pedagógicas (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). 
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década de 1990 (Idem). A Unesco e o Unicef, por exemplo, de 1960 a 1965, trouxeram inúmeros 

experts ao Brasil, circulando ideias referentes à educação infantil e pouco financiamento para 

projetos (Ibidem). Rosemberg (2002) mostra que, de 1970 a 1990, essas instituições 

internacionais preconizavam a expansão da educação infantil como forma de combater a pobreza 

e melhorar o desempenho do ensino fundamental, por meio de modelos que minimizassem 

investimentos públicos, pois era prioritário universalizar o ensino fundamental e não havia 

recursos para as duas etapas de ensino, utilizando-se de “recursos da comunidade, criando 

programas denominados ‘não formais’, ‘alternativos’, ‘não institucionais’, isto é, espaços, 

materiais, equipamentos e recursos humanos disponíveis na ‘comunidade’, mesmo quando não 

tenham sido concebidos ou preparados para essa faixa etária e para seus objetivos” 

(ROSEMBERG, 2002, p. 34). 

Neste mesmo período, na mesma medida em que se articulava a resistência à ditadura 

militar, que desaguaria no movimento Diretas Já, também avançava um movimento pró-

Constituinte, buscando reconfigurar o campo das políticas públicas e garantia de direitos. Na 

política de educação e creches, novos atores também passaram a ter influência, além daqueles 

que já estavam no debate, destacando-se os movimentos de mulheres, de feministas, sindicalistas, 

de prefeitos da oposição, as associações de profissionais de educação, a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), as associações de jornalistas, Cúria Metropolitana de São Paulo, movimento 

pela Anistia, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), movimentos de defesa das 

crianças, entre outros (CAMPOS, 1999; GOHN, 2009).  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que havia sido pactuada em 1971, 

observavam-se ações principalmente relacionadas ao ensino de 1o e 2o graus (atualmente, ensinos 

fundamental e médio, respectivamente), havendo poucas referências à política de educação 

infantil, em especial à creche: 

 
Art. 19. [...] 

§ 1o – As normas de cada sistema disporão sobre a possibilidade de ingresso no ensino 

de primeiro grau de alunos com menos de sete anos de idade. 

§ 2o – Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos 

recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 

equivalentes.  

Art. 61. Os sistemas de ensino estimularão as empresas que tenham em seus serviços 

mães de menores de sete anos a organizar e manter, diretamente ou em cooperação, 



453 

 

inclusive com o poder público, educação que preceda o ensino de 1o grau. (BRASIL, 

1971). 

 

Campos (1999) observa que, apesar da pouca importância dada à educação infantil 

nessa legislação, as famílias, na década de 1970, cada vez mais buscavam alternativas públicas, 

privadas ou comunitárias para as crianças com até seis anos. Aponta ainda para uma dicotomia 

em que intelectuais da educação, “ao mesmo tempo em que criticam a teoria da privação cultural, 

defendem a prioridade do ensino fundamental obrigatório e não querem ver as poucas verbas a 

ele destinadas divididas com a educação pré-escolar” (CAMPOS, 1999, p. 121). Assim, 

coexistem atores que priorizam e ressignificam a educação infantil com outros que privilegiam o 

ensino fundamental. Essa disputa por modelos, prioridades e recursos está presente ainda hoje.  

No governo federal, apenas em 1974 a educação infantil foi incluída na estrutura 

organizacional do Ministério da Educação, com a criação do Serviço de Educação Pré-escolar 

(Sepe) na Secretaria de Ensino Fundamental, apontando para uma visão de interdependência 

entre as duas etapas de ensino. Posteriormente, o Sepe foi transformado em Coordenação de 

Educação Pré-escolar (Coepre) e, depois, transformado na Coordenação-Geral de Educação 

Infantil (Coedi) (NUNES, 2011; NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). Na época, o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) ofertava vagas de pré-escola para crianças 

de famílias pobres (LOPES; MENDES; FARIA, 2005). A Coepre, de 1976 a 1988, influenciou 

na construção do conceito de complementariedade do educar e cuidar e foi responsável pela 

articulação dos órgãos do governo federal que atuavam junto a crianças menores de sete anos 

(Idem). 

Na década de 1970, prefeitos eleitos387 de oposição ao regime militar, vinculados ao 

partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), também contribuíram para dar novo 

significado às creches, buscando inseri-las na política de educação infantil.  

O Município de Piracicaba/SP, de 1977 a 1982, na gestão de João Herrmann, foi 

pioneiro ao “garantir o cuidado e a educação para crianças de 0 a 6 anos” (MELLO, 2001a, p. 

212), a partir da Secretaria Municipal de Educação, rompendo o modelo anterior no qual a creche 

estava vinculada à Promoção Social, Bem-Estar ou Assistência Social e a pré-escola à Secretaria 

                                                           
387 As eleições municipais por sufrágio universal ocorreram a partir de 1977 para os municípios que não eram de 

interesse nacional.  As capitais, até as eleições de 1985, tinham prefeitos biônicos. Para os governadores, as eleições 

diretas ocorreram a partir de 1983.  
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de Educação. A creche passou a ser um espaço de estímulo ao desenvolvimento das crianças, 

atendendo as dimensões de educação e cuidado. Mello (2001) aponta que era respeitado e 

valorizado o trabalho dos educadores e da família. Havia critérios para a seleção dos monitores388 

dos sexos feminino e masculino e um processo contínuo de formação. Os valores e diretrizes389 

do trabalho com as creches foram inseridos no Plano Municipal de Educação. Além disso, a 

prática de atendimento em Piracicaba e as reflexões da equipe eram socializadas com a 

universidade, órgãos públicos de educação e assistência social, movimentos de mulheres, 

políticos, sindicatos, entre outros. A inexperiência da equipe piracicabana e a ausência de 

referências contribuíram para o desenvolvimento de uma “teoria” própria no âmbito municipal e 

para a organização de proposta pedagógica para a educação infantil (MELLO, 2001).  

Outros municípios com gestão progressista, como Lages/SC390 e Boa Esperança/ES, 

também se destacavam com mudanças na educação. Segundo Rodrigues (2010), essas três 

cidades, a partir da década de 1970, em gestões democráticas e participativas buscaram 

reestruturar as práticas da educação infantil. Criaram uma Secretaria de Educação e discutiram a 

educação infantil nesse âmbito, diferentemente da maioria dos municípios nos quais a creche se 

inseria como atividade assistencial e muitas vezes vinculada à atuação das primeiras-damas.  

É importante salientar que estas e outras municipalidades já concebiam a creche 

como um direito e buscavam um novo modelo de atendimento com novas práticas educacionais. 

Araçatuba/SP e Lins/SP também influenciaram o redesenho da educação infantil, na década de 

1970, segundo entrevista com o ex-prefeito de Penápolis/SP, Joao Carlos D’Elia (informação 

verbal); suas iniciativas serviram de inspiração a municípios progressistas que iniciaram a sua 

gestão em 1983 no estado de São Paulo e incluíram as creches como um serviço da educação391.  

A demanda por educação formal e informal também esteve presente em movimentos 

no campo e das comunidades eclesiais de base, em que eram discutidas escolas para os filhos de 

                                                           
388 Exemplos de critérios: capacidade de leitura e escrita, curiosidade, capacidade de trabalhar com informações 

novas, disponibilidade para aprender, entre outros (MELLO, 2001). 
389 Exemplos de diretrizes: trabalho conjunto da educadora com a criança; exploração dos materiais, o tateio e a 

experimentação pelas crianças; diversificação das experiências das crianças; entre outros (MELLO, 2001).   
390 Lages foi referência para vários municípios, em especial no modelo de mutirão habitacional e de gestão 

participativa. Uma particularidade de Lages era a inexistência de atendimento para crianças menores de dois anos, na 

rede municipal (ALVES, 1980, p. 137). 
391 Não foram encontrados documentos que apresentassem essas experiências no Cepam e na Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo. 
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trabalhadores urbanos e rurais, adequadas às realidades dessas comunidades (GOHN, 2009). 

Essas solicitações ganharam visibilidade nos centros urbanos, em especial nos bairros periféricos. 

Ao mesmo tempo em que despontavam estas experiências municipais de educação 

infantil, o II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975/1979) ainda focava no ensino 

fundamental e previa como meta a “universalização progressiva do ensino de 1o grau, de oito 

anos, obrigatório e gratuito, na faixa de sete a 14 anos de idade” (BRASIL, 1976, p. 7).  

Embora estivesse presente a discussão da pré-escola, ainda não se fazia referência à 

creche. As metas estavam voltadas ao diagnóstico da educação pré-escolar; ao apoio financeiro e 

técnico à realização de pesquisas sobre currículo, material docente, formação de pessoal e 

espaços físicos para a educação pré-escolar; ao financiamento de experiências para definição e 

operacionalização de novas formas de atendimento pré-escolar; à promoção de mecanismos 

administrativos de coordenação e execução em nível estadual; e à proposta de cursos, seminários 

e encontros para treinamento de recursos humanos. Nada era tratado no âmbito das creches, 

apesar de a pré-escola já fazer parte das preocupações de diversos atores.  

Reuniões com especialistas organizadas por diversas universidades, em conjunto com 

a SBPC (especialmente nos encontros de 1976 e 1980, posicionando-se claramente contra o 

regime militar) e entidades nacionais de pesquisa como a Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação – ANPEd, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Ciência Sociais – ANPOCS, a Associação Nacional de Educação – ANDE, e o Centro de Estudos 

Educação & Sociedade (CEDES), tiveram papel importante na defesa e busca da garantia do 

direitos à educação e na ressignificação da creche enquanto a política de educação – o que será 

apresentado posteriormente, nesta mesma seção. 

Em 1976, foi criada no Congresso Nacional a Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito (CPMI) para analisar a situação das mulheres em todos os setores de atividade, também 

chamada de CPI da Mulher (THURLER, 2010). O tema da creche foi debatido em diversas 

sessões (THURLER, 2010), especialmente no que se refere ao cumprimento do Plano de Ação da 

Conferência Mundial das Nações Unidas do Ano Internacional da Mulher, realizada no México 

um ano antes, que definia: “constitui responsabilidade do Estado criar as necessárias facilidades 

para que as mulheres possam se integrar na sociedade enquanto suas crianças recebem cuidados 
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adequados” (THURLER, 2010, p. 4). Era entendido nessa CPI que as crianças tinham direito a 

espaços adequados, com cuidados especiais e educacionais. 

As mulheres participaram ativamente de reivindicações por creches, seja 

individualmente seja por meio de movimentos de mulheres ou feministas. A primeira grande 

articulação entre vários movimentos por creche ocorreu em 1979, após o primeiro Congresso da 

Mulher Paulista, quando foi formado o Movimento de Luta por Creches392 (CAMPOS, 1990; 

THURLER, 2010), incorporando os anseios das mulheres trabalhadoras e também de 

organizações feministas, partidárias, sindicalistas, entre outras, definindo-se como um marco na 

defesa do direito à creche. O Movimento, além de modificar a prática de atendimento à 

população de baixa renda, também influiu nos conceitos das “creches” para a classe média. O 

atendimento educacional a essa faixa etária ganhava legitimidade e promovia o surgimento de 

pré-escolas alternativas como resposta às críticas (KUHLMANN JR., 2000).  

O Movimento de Lutas por Creches de São Paulo disseminou-se, desdobrando-se no 

Movimento por Creches e Pré-Escolas de Porto Alegre, no Movimento Pró-Creche em Minas 

Gerais e no Grupo Creche, criado em 1975, no Centro da Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro. 

Destaca-se a importância da ação destas mulheres na consolidação da política de creches, do 

direito à creche, e sua inserção na política educacional e na visão de atenção integral (informação 

verbal).393 As ideias também eram veiculadas pela imprensa feminista, como as publicações 

Brasil Mulher e Nós Mulheres394 (THURLER, 2010). 

Observa-se que a luta pela pré-escola pública, democrática e popular confundia-se, 

em parte, com a luta pela transformação política e social mais ampla (KUHLMANN JR., 2000, p. 

11). O movimento feminista e o de profissionais que trabalhavam nessa área focava o caráter 

educacional das creches e sua desvinculação dos órgãos de serviço social (KUHLMANN JR., 

2000, 2001), demandando que as instituições de educação infantil passassem a ser um espaço 

                                                           
392 O movimento iniciou-se em 1973, com a articulação dos grupos de mulheres da periferia de São Paulo ligados às 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica e às Sociedades de Amigos de Bairros, mas “ganhou 

corpo em 1979” (TATAGIBA, 2011). Campos (1990) aponta que no Ano Internacional da Mulher (1975) foram 

articulados os grupos dispersos feministas e de mulheres.  A Igreja, os grupos de esquerda e o novo sindicalismo 

também tiveram papel de destaque nesse processo.  
393 Entrevistado 27, mar. 2015. 
394 Cardoso (2004) identificou 75 publicações feministas nesse período.   
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para atender e educar a criança pequena, concebidos enquanto um direito da criança e da mulher 

(MERISSE, 1997), e que fossem gratuitos e próximos à moradia ou ao trabalho. 

Apesar dos debates presentes na sociedade quanto aos direitos de crianças e mulheres, 

nesse mesmo ano foi aprovado o novo Código de Menores (BRASIL, 1979) considerando a 

criança não como pessoa, mas como “menor”, pobre, infrator, marginalizado e delinquente, 

retomando a lógica assistencialista e de segurança pública muito presente antes dos anos 1970. 

 No decorrer dos anos, as pautas reivindicatórias de diversos segmentos da sociedade 

(sindicalistas, movimentos de igreja, movimentos de defesa dos direitos da criança, entre outros) 

passaram a se articular cada vez mais e aos poucos a educação foi inserida como uma demanda 

comum a esses grupos395.  

Municípios como São Paulo que já ofertavam vagas em creche no final da década de 

1970 e início de 1980, iniciaram a estruturação de uma rede própria, a partir da pressão social dos 

movimentos de mulheres e feministas. Em São Paulo, a gestão Reynaldo de Barros (1979-1982) 

ampliou a sua rede396 incorporando o atendimento pelo sistema de convênio (SÃO PAULO, 

1984). Ao longo do processo, foi se formando uma burocracia interna que amadureceu uma 

proposta de creche municipal (CARVALHO, 1995). O município, em 1979, assumiu alguns 

compromissos, dentre eles a descentralização dos serviços; a redefinição no campo do “menor”; 

uma opção por integrar ações de nutrição, serviço social, psicopedagogia e saúde; a adoção de 

critérios para repensar o auxílio financeiro (per capita) às entidades, a adoção de tipologia de 

plantas construtivas adequadas à realidade da periferia e de um padrão mínimo de qualidade, 

entre outros (SÃO PAULO, 1981). Desta forma, foi sendo construído um consenso sobre a 

importância de uma ação intersetorial. 

Em documentos da época, a prefeitura definia a creche enquanto um direito e 

disponibilizava um manual básico que visava eliminar a setorização e definir um padrão mínimo 

de atendimento. A clientela das creches municipais era formada por crianças de "0 a 6 anos e 11 

meses, pertencentes a famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos, sendo 

prioritárias aquelas pertencentes a famílias com renda mensal na faixa de zero a dois salários 

                                                           
395 As CEBs eram “a porta de entradas dos movimentos sociais urbanos na luta de creches, transportes, postos de 

saúde, moradia, etc.” (GOHN, 2009, p. 13). 
396 Havia, em 1972, uma única creche administrada pela prefeitura e, em 1979, já eram 120, das quais quatro diretas 

(construídas e mantidas pelo Executivo), 21 indiretas (construídas e mantidas pelo Executivo com a gestão de uma 

entidade) e 95 conveniadas (equipamento de uma entidade que recebe recursos do Executivo). 
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mínimos" (SÃO PAULO, 1981, p. 1). A visão de atendimento aos mais vulneráveis permeava a 

discussão em conjunto com ações de “cuidados de saúde, alimentação e atividades 

psicopedagógicas” (SÃO PAULO, 1981, p. 5) e estava estruturalmente vinculada ao órgão da 

Assistência Social397. A ampliação da oferta de creches em São Paulo e a constituição do Projeto 

Centros Infantis com atendimento à criança com ações de saúde, nutrição, higiene e uma 

“completa programação socioeducativa e psicopedagógica com que buscava acrescentar a 

dimensão educativa” (MERISSE, 1997, p. 49)398, influenciou outras localidades e foi 

consolidando a ideia que para o desenvolvimento infantil era necessária uma abordagem integral 

e que o município tinha um papel importante nesse processo.  

No processo de redemocratização, especialmente do ponto de vista do debate em 

torno da política educacional, foram decisivas articulações com entidades que congregam 

educadores como a ANDE, ANPED, o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) e 

CEDES, que assumiram a organização de conferências399 (ANDE et al., 1980; ANDE et al., 

1981). A primeira Conferência Brasileira de Educação (CBE)400 foi um marco e ocorreu de 31 de 

março a 3 de abril de 1980, com os seguintes objetivos: 

 
efetuar um balanço crítico da política educacional brasileira, notadamente nos últimos 

dez anos, analisando suas contradições e resultados; e encaminhar uma ampla discussão 

a respeito de possíveis soluções dos problemas educacionais e das formas de ação e de 

participação dos educadores no delineamento dessas soluções (ANDE et al., 1981, p. 1). 

 

A Conferência iniciou-se com a leitura do Manifesto dos Pioneiros da Educação e 

teve a participação de 1.354 pessoas, de 18 estados do País, sendo 52% vinculadas ao ensino 

superior. Retomou-se o debate da escola pública e do processo de redemocratização da sociedade. 

                                                           
397 As creches passam a ser geridas pela Secretaria de Educação, no Município de São Paulo apenas no mandato de 

Marta Suplicy.  
398 A expansão foi aquém do previsto, pois a prefeitura comprometeu-se em criar 830 creches (CAMPOS et al., 

1988, apud THURLER, 2010). 
399 Reuniões com educadores ocorrem no Brasil há muito tempo. A primeira de que se tem relato foi a de 1873, 

convocada pelo governo (CUNHA, 1991). Em 1883, houve a primeira conferência pedagógica. Entretanto, essa 

prática foi ampliada com a criação da Associação Brasileira de Educação (ABE) que realizou 13 conferências, de 

1927 a 1967, as quais influenciaram a política educacional e começaram a debater a escola pública (CUNHA, 1991). 

Também foram realizadas cinco conferências do Ministério da Educação, de 1941 a 1969, durante a vigência de 

regimes autoritários (Estado Novo e golpe de 1964).   
400 Eram membros da comissão organizadora: Guiomar Namo de Mello, Jacques R. Velloso, Luiz Antônio Cunha e 

Moacir Gadotti (ANDE et al., 1981). Participaram como expositores Pedro Demo, Maurício Tragtenberg, Carlos 

Roberto Jamil Cury, Miriam Abromoway, Maria Malta Campos, entre outros especialistas.  



459 

 

Nessa Conferência houve uma mesa401, dois painéis402 e uma apresentação de trabalho403 que 

tratavam especificamente da educação infantil. Foram apresentados um panorama e perspectivas 

para a pré-escola e creche sob o olhar de gênero e educação; informações de instituições que 

atuavam com educação para as classes trabalhadoras; implantação de escola experimental para 

crianças de três a seis anos; participação dos pais em creches.  

As principais questões debatidas na Conferência podem ser assim sintetizadas: 

 
1) [...] como realizar um atendimento de massa zelando ao mesmo tempo pela sua 

flexibilidade e qualidade, que deve ser assegurada a partir da valorização da 

contribuição cultural dos usuários e da consideração de suas necessidades;  

2) como conseguir que as empresas ajudem a financiar as creches, e ao mesmo tempo, 

salvaguardar os interesses dos trabalhadores;  

3) reivindicação do direito a creche e pré-escola, definido por lei e assegurado pelo 

Estado (ANDE et al., 1981, p. 406, grifos da autora). 

 

No mesmo ano foi realizado também o IV Congresso Brasileiro de Educação Pré-

Escolar, organizado pela Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (Omep), em 

Brasília, com o tema A Criança Precisa de Atenção, tratando a importância da atenção integral 

até os seis anos (OMEP, 1980). Participaram mais de 1.400 especialistas e professores. Nunes, 

Corsino e Didonet (2011) destacam que os Ministérios da Educação, da Saúde e da Assistência 

Social participaram do encontro e da definição das propostas que preconizavam a articulação dos 

órgãos de governo para promover a atenção integral à criança das três esferas de governo, 

mostrando que as relações intergovernamentais eram importantes. Desta forma no congresso foi 

possível discutir a importância de estruturar políticas abrangentes e articuladas que, a criança nos 

seus diversos aspectos.  

Esses eventos iam sinalizando que, na agenda sistêmica (KINGDON, 2006), já existia 

um debate a respeito da necessidade de atenção integral à criança, tema que ainda estava se 

incorporando à agenda governamental. Coexistia um destaque à importância da família e da 

comunidade nesse processo. 

                                                           
401 O simpósio tratou da pré-escola, fracasso no 1º Grau e trabalho da mulher.   
402 Os painéis eram: a) O Pré-escolar e as Classes Desfavorecidas; e b) Os Centros de Convivência do Pré-escolar 

(CECOPEs): Uma Nova Alternativa em Educação Pré-escolar – com a Experiência de Sorocaba. 
403 A formação de creches na região industrial da Grande Belo Horizonte. 
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O III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (III PSECD) – 1980 a 1985 

dava um destaque à pré-escola, apontava a importância dos primeiros anos da criança no 

desenvolvimento infantil e a necessidade de ações articuladas com outras políticas:  

 
A educação pré-escolar é relevante, tanto pelo seu impacto pedagógico quanto pela 

possibilidade de influenciar as condições de nutrição, de saúde e de higiene das crianças 

e das famílias. A educação pré-escolar deve, portanto, ser entendida como aquela que se 

faz antes do ingresso no 1º grau, independentemente de limite de idade, incluindo-se 

mesmo a ação sobre as gestantes (BRASIL, 1982, p. 18).  

 

Além disso, no Plano, a educação pré-escolar é vista como um instrumento que apoia 

o ensino fundamental, ainda hoje, muito identificado em algumas unidades escolares. Este 

segmento era visto como uma estratégia de atuação nas periferias mais pobres, podendo-se 

utilizar recursos comunitários existentes e das famílias: 

 
Considerando a necessidade de um atendimento global e efetivo ao pré-escolar e 

reconhecendo ainda sua influência decisiva no aproveitamento posterior do aluno, 

principalmente nas primeiras séries do 1º grau, propõe-se a melhoria e a intensificação 

da oferta dos serviços de educação pré-escolar, especialmente dirigida à população de 

baixa renda. Os aspectos pedagógicos devem estar, obviamente, associados a todos os 

outros fatores que condicionam o desenvolvimento da criança, particularmente aqueles 

relacionados a carências sócio-econômicas, tais como nutrição, saúde, emprego e renda.  

Colocam-se, como estratégias fundamentais, a integração dos esforços sociais, 

econômicos e políticos; a dinamização de formas não convencionais de atendimento 

ao pré-escolar, mediante o envolvimento da comunidade e da família e o aproveitamento 

de espaços disponíveis; a utilização de novas tecnologias; e a criação de novos 

incentivos fiscais específicos para financiamento dos programas na área da educação 

pré-escolar (BRASIL, MEC, 1982, p. 45, grifos da autora). 

 

O Plano previa a integração das atividades do Ministério da Educação e Cultura com 

outras correlacionadas, reforçando o papel do Estado e a necessidade de integração entre as áreas. 

Contava com um capítulo específico para esta atuação que tratava intersetorialidade e a 

interdisciplinaridade como diretrizes fundamentais de ação, em especial à “população carente”; 

reforçava a importância de articulação com iniciativas de nutrição e de produção de alimentos 

básicos e destacava a importância de programas integrados, incluindo até a vinculação com o 

desenvolvimento econômico (BRASIL, MEC, 1982).  

Em 1981, foi elaborado o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, coordenado 

pelo Ministério da Educação e Cultura, sob a supervisão do ministro Rubem Ludwig, que apoiava 

abertamente a educação pré-escolar e estabelecia diretrizes, metas e prioridades para esse nível de 
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educação (DIDONET, 1992). Segundo o documento do MEC, em suas justificativas de atuação 

na educação pré-escolar, constam: a) importância dos primeiros anos de vida para o 

desenvolvimento do indivíduo; b) precárias condições de vida e desenvolvimento da maior parte 

da população infantil; c) consequências negativas dessas privações sobre a vida e o 

desenvolvimento das crianças, especialmente quando ocorrem nos primeiros anos de vida; d) 

possibilidade real de diminuir os efeitos dos problemas que afetam as crianças em idade pré-

escolar, mediante a oferta de condições que lhes permitam realizar suas potencialidades, crescer e 

desenvolver-se harmonicamente (BRASIL, 1981, p. 5-6). Era reconhecida a importância dos 

primeiros anos de vida, processo que hoje vem sendo destacado no Brasil com a contribuição de 

novos estudos da neurociência e outras áreas. 

Os textos produzidos por conselheiros de educação ou membros do MEC no início da 

década de 1980 são forte ponto de referência sobre a importância da educação infantil e da 

atenção integral às crianças. Dentre os principais, podemos citar o parecer do Conselho Federal 

de Educação, de 1981, expedido por Euclides Brito da Silva, que apontava, como afirma 

Kuhlmann Jr. (2000, p. 12) “diretrizes para um sistema público de educação pré-escolar, em que 

incluía as crianças de zero a três anos, mesmo que ainda atendidas no âmbito dos Ministérios da 

Saúde e da Previdência”.  

Em 1982, durante a II Conferência Brasileira de Educação, um painel tratou da 

política pré-escolar e outro de experiências educacionais dos Municípios de Lages/SC e 

Piracicaba/SP404, onde eram tratados temas que influenciaram a política educacional na 

Constituição: participação popular, profissionalização do ensino, sistema de informação, 

formação de recursos humanos, centralização e descentralização, ensino público e gratuito, 

democratização, violência, educação popular, entre outros (ANDE et al., 198[-]). 

Com as eleições de 1982, houve eleições para prefeitos e governadores e diversas 

novas administrações municipais, inspiradas no debate que se dava em torno do tema educação e 

creche, e respaldados pelas experiências exitosas de prefeitos de oposição da década de 1970, 

criaram creches no âmbito dos serviços de educação e não de assistência social.  

                                                           
404 Esses municípios eram de oposição, na década de 1970, e tinham iniciativas na educação infantil.  
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Um exemplo é Penápolis/SP, município progressista, onde, já na campanha para as 

eleições de 1982, as creches eram discutidas como espaços de educação (informação verbal).405 

Além disso, estavam na pauta das reivindicações das mulheres, em reuniões de bairro, enquanto 

opções de educação e de cuidado com as crianças. Diversos atores (prefeitos, mulheres, 

sindicalistas, etc.) apoiavam a creche como direito da criança e da mãe e foi se consolidando a 

institucionalização da creche como etapa de ensino. Penápolis, para estruturar a sua rede, contou 

com o apoio de ex-prefeitos de oposição da região (Araçatuba/SP e Lins/SP) e do educador Paulo 

Freire (informação verbal)406. Como não havia forma de financiamento da creche para redes 

municipais de educação, instituiu-se uma ação conjunta, a partir de 1983 e 1984, junto ao 

governo estadual, para financiá-las com recursos da Assistência Social, mesmo estando 

vinculadas à Educação.  

Nestas mesmas eleições assumiram também os primeiros governadores de oposição. 

Em muitos estados, houve a preocupação em reorganizar a atenção à criança com a garantia de 

direitos, bem como em elaborar uma política para que as mulheres pudessem exercer a sua 

cidadania, permitindo assim, segundo Kuhlmann Jr. (2000), uma intensa expansão das creches 

(KUHLMANN 2000). 

Campos (1999) aponta, ainda, que na transição democrática e com a eleição de 

governos de oposição em estados e municípios, a criança passou a ter destaque.  Um exemplo 

ocorre com o governador Franco Montoro (1983-1987) cujo lema era Descentralização, 

Participação e Geração de Emprego. Esse governo criou, em 1984, o primeiro Conselho Estadual 

da Condição Feminina, que teve papel de destaque na discussão do direito à creche e na 

construção da sua identidade de cuidar e educar. O Governo Montoro também criou uma 

alternativa de financiamento pela Secretária de Assistência Social àqueles municípios que 

criaram a creche na Educação. 

Nesse mesmo movimento, Campos (1999) aponta que várias feministas assumiram 

cargos ou funções em conselhos municipais e estaduais, órgãos do Executivo e entidades, 

passando a influenciar a política pública de creches e de gênero. Muitas já participavam do 

Movimento de Luta por Creches.  

                                                           
405 Entrevistado 236, 2015. 
406 Entrevistado 236, 2015. 
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Um exemplo ocorre no município de São Paulo. Na gestão do então prefeito Mário 

Covas407, em 1983, foi instituída, na Câmara Municipal, uma Comissão Especial de Inquérito 

(CEI) sobre creches para verificar os problemas (alto custo, qualidade insatisfatória, entre outros) 

das creches construídas na gestão Reynaldo de Barros e das conveniadas, de forma a possibilitar 

a expansão da rede pública408 (SÃO PAULO, 1984). Participaram militantes de movimentos 

sociais, usuárias, funcionários, técnicos, pesquisadores e representantes de órgãos administrativos 

de forma que a equipe da CEI pode formar um cenário amplo da situação e das necessidades das 

creches.  

Esse espaço contribuiu para a construção de um novo marco sobre a política de 

creches. Após apresentações e debates, seus membros perceberam que, para alcançar resultados 

de acesso e qualidade, a prefeitura deveria promover a articulação interinstitucional; fiscalizar as 

entidades; acionar a responsabilidade das empresas; promover ações com os profissionais de 

creche – carreira, concurso, formação –; construir um projeto pedagógico; promover a 

participação de pais e da comunidade409; considerar as necessidades da criança – alimentares, de 

saúde, psicopedagógicas, etc. –; ter um projeto arquitetônico adequado; entre outros aspectos 

(SÃO PAULO, 1984). No decorrer dos debates na CEI, foi sendo construído um consenso sobre 

a centralidade da criança e apontava a educação e o cuidado como ações interconectadas.  

O documento final estabelecia como deveria ser uma creche:  

 

[...] local onde as crianças pequenas (de 0 a 6 anos) passam o dia, sob cuidados de um 

grupo de adultos. 

[...] deve oferecer serviços que incluam os cuidados físicos – alimentação, higiene e 

saúde – os cuidados com relação à afetividade e à socialização e os que se referem ao 

desenvolvimento motor e cognitivo da criança. 

[...] deve desempenhar duas funções: educacional e de guarda.  

[...] flexível, informal e calorosa (SÃO PAULO, 1984, p. 7). 

 

                                                           
407 O prefeito Mário Covas tinha mandato biônico e por ser indicado por um governo de oposição defendia a 

participação, descentralização e garantia dos direitos. 
408 A CEI foi presidida pela vereadora Ida Maria, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e 

contou com a participação dos vereadores Albertino Nobre, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Teresa Lajolo, 

do Partido dos Trabalhadores (PT); e Walter Feldman (PMDB). A coordenadora da CEI foi Ana Maria Wilheim com 

a assessoria técnica de Fúlvia Rosemberg e Maria Malta Campos. Durou de outubro de 1983 a junho de 1984 (SÃO 

PAULO, 1984). 
409 A CEI trouxe as iniciativas do Pró-Criança de Santa Catarina, da Prefeitura de Osasco/SP, de Juiz de Fora/MG, 

entre outros, como exemplos de atuação com creches (SÃO PAULO, 1984).  
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Em seu relatório final, a Comissão estabeleceu que o atendimento à criança com 

idade até seis anos era um direito, “que vem sendo socialmente construído” (SÃO PAULO, 1984, 

p. 12) e era uma responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. É importante destacar a 

inovação de corresponsabilidade do Estado, pois até então a criança pequena era tratada no 

âmbito privado de suas famílias.  

Outro documento importante é o contido na revista Escola Municipal, da Secretaria 

Municipal de Educação do Estado de São Paulo, lançada em 1985 (KUHLMANN JR>, 2000, p. 

6). Na publicação, a então secretária de Educação, Guiomar Namo de Mello, publicou texto em 

que expressava a vontade política de uma “pré-escola pública, gratuita e comprometida com as 

necessidades das crianças das classes populares”. Essas publicações estavam alinhadas com o 

processo de redemocratização do País.  

Em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), do qual 

várias lideranças feministas participaram. Esse órgão teve papel de destaque no processo 

constituinte, tendo contribuído - no que diz respeito à creche - para a disseminação da creche 

como direito da criança e do trabalhador, como espaço de cuidado e de educar e como 

responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. 

O CNDM e os Conselhos Estaduais da Condição Feminina tiveram um papel ativo na 

defesa da creche.  O CNDM para disseminação das ideias promoveu eventos e produziram 

publicações com destaque aos Cadernos Creche Urgente410 que contribuíram com esse diálogo 

sobre a importância da creche. Realizou também a mediação entre o movimento social e o 

Congresso Constituinte (THURLER, 2010).  

Campos (1999) destaca que os discursos de instituições como o Conselho Estadual da 

Condição Feminina de São Paulo, o CNDM, e a ANPEd e os relatos das Conferências Brasileiras 

de Educação revelam mudanças no decorrer dos anos e avanços ao identificar a creche como um 

                                                           
410 Os cadernos são: a) Criança: Compromisso Social; b) Organização e Funcionamento; c) Espaço Físico; d) Dia-a-

Dia; e) Os Profissionais; f) Fontes de Recursos e Legislação; g) Relatos de experiências. Ressalta-se que todos os 

modelos de creche eram disseminados: creches municipais, comunitárias, estaduais, nos locais de trabalho, 

universitárias, na zona rural, particulares e em penitenciárias. O importante era apresentar exemplos que pudessem 

servir de estímulo às comunidades e ao leitor-trabalhador de creche (BRASIL, 1988b) na discussão de metodologias, 

formas de profissionalização das equipes, participação dos pais, estruturação do espaço físico, fontes de recursos, 

entre outras questões relevantes para ampliação do serviço. 
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direito da criança e não apenas da mãe trabalhadora que se consolida em debates na Assembleia 

Constituinte. 

Ao longo da Assembleia Nacional Constituinte (1986-1988), intensificou-se a 

mobilização de diversos atores e a discussão para a construção de um novo modelo de Estado, 

com garantia de direitos, mais justo e com participação da população. Nesse contexto, ganharam 

espaço as reflexões de que um atendimento inadequado nas creches era uma ameaça ao 

desenvolvimento integral das crianças atendidas (CAMPOS, 1999). O processo constituinte no 

que se refere à constituição de uma política de creches pode ser visto como um afluxo de 

diferentes grupos e experiências que transitavam em torno do tema: experiências concretas 

realizadas pelas prefeituras e governos estaduais, debates no campo da educação e do 

desenvolvimento, movimentos de mulheres e feministas buscando atendimento a suas demandas, 

várias ações com crianças e adolescentes buscando apontá-los não como “menores” que devem 

ser combatidos mas como sujeitos de direitos. Tudo isso permeado por discussões sobre 

democracia e participação.  

É importante destacar que os movimentos de defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes também participaram ativamente desse processo. Representante de movimento 

feminista e membro do primeiro mandato do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres 

afirma que a entrada desses movimentos no debate fortaleceu a tese defendida pelos movimentos 

de mulheres, feministas e outros (informação verbal)411. 

Foram inseridos nesse debate grupos de defesa de direitos humanos que atuavam com 

crianças e adolescentes marginalizados e que colocavam os direitos das crianças e adolescentes 

como principal bandeira. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua412, o Unicef e 

outras instituições, começavam a denunciar a violência que atingia esses jovens.  

O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua se destacava com um 

atendimento diferenciado, que mostrava abordagens de gênero e buscava promover o 

empoderamento desses jovens a partir de um debate crítico da realidade e do sistema. Defendia as 

                                                           
411 Entrevistado 27, mar. 2015.  
412 Em 1985, foi fundado o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, entidade sem fins lucrativos, em 

São Bernardo do Campo/SP, que visava garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, em especial dos meninos 

e meninas em situação de rua. 



466 

 

crianças e os adolescentes como cidadãos, sujeitos de direitos e também participaram de debates 

da Constituinte. 

Paralelamente a este processo organizações internacionais estiveram presentes 

influindo na agenda nacional sobre a importância dessa faixa etária. O Unicef também trouxe 

para o debate nacional as convenções e os acordos internacionais413 sobre a garantia de direitos 

das crianças e dos adolescentes que preconizavam um tratamento mais humano. Defendia a 

importância da família, da sociedade civil e do poder público para promover o bem-estar da 

criança e do adolescente. Promoveu encontros que possibilitavam a troca de experiências e 

defendia trabalhar com a criança e os adolescentes no contexto em que estão inseridos e também 

que estes atores deveriam ser sujeito de sua própria história e de sua pedagogia.  

Em 1986, o CNDM organiza o 1o Encontro Nacional de Políticas de Atendimento à 

Criança de zero a seis anos e define que “o direito à creche significa ultrapassar a era do 

assistencialismo e da benevolência, reconhecê-la como instituição legítima em si, não usurpadora 

ou substituta da família, onde o Estado deve com ela compartilhar a educação do cidadão 

criança” (CNDM, 1986, p. 5, apud THURLER, 2010, p. 4). Esse conceito modifica a visão do 

papel do Estado que passa a ser corresponsável por essa criança, mas em um processo formativo 

e de cuidado.  O CNDM também elabora a Carta de Princípios: Criança Prioridade, destacando a 

creche como um direito, instituição educativa e não apenas custodial e que todas as crianças têm 

esse direito e não apenas os filhos das mães trabalhadoras (CAMPOS, 1999). 

Nesse mesmo ano, o Conselho participa da formação da Comissão Nacional Criança 

e Constituinte, composta por amplo conjunto de instituições, como órgãos de Saúde, Educação, 

Assistência Social e dos demais ministérios (Previdência, Cultura, Trabalho, Planejamento) que 

tinham interface com a criança, além de movimentos sociais (Sociedade Brasileira de Pediatria, 

OMEP, Pastoral da Criança414, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, OAB, Federação 

                                                           
413 Em 1978, o governo da Polônia apresentou proposta de Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, 

aprovada em 1989. Em 1979, a ONU instituiu o Ano Internacional da Criança, com o objetivo de mostrar os 

problemas das crianças no mundo (desnutrição, não acesso à educação, falta de atendimento médico, etc.); 1985 foi 

designado o Ano Internacional da Juventude pela Assembleia Geral das Nações Unidas; ainda em 1985 foram 

aprovadas as Regras de Beijing – Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça da Infância e da 

Juventude; em 1988, as Diretrizes de Riad. 
414 O movimento iniciou-se em 1982 e se constituiu como entidade de ação social da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), em 1995. Desenvolveu metodologia de redes de proteção para a criança e o adolescente, 

com a organização da comunidade e a capacitação de líderes voluntários. 
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Nacional dos Jornalistas, CNDM, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e Frente 

Nacional dos Direitos da Criança). Deve ser ressaltado que a coordenação da comissão coube ao 

COEDI, órgão do Ministério da Educação, apontando para um novo significado dado à criança 

pelo governo.  

Essa Comissão organizou o Movimento Nacional Criança e Constituinte que foi 

disseminado em vários estados e municípios com fins de mobilização e também para colher 

sugestões. Destaca-se que, em muitas localidades, as crianças participaram ativamente do 

processo e a imprensa teve papel de destaque na divulgação das propostas (NUNES; CORSINO; 

DIDONET, 2011). Essa mobilização obteve 1,2 milhão de assinaturas solicitando a inclusão dos 

direitos da criança na Constituição.  

Paralelamente, especialistas, em reunião da ANPEd, propuseram “a extensão 

progressiva da oferta de ensino pré-escolar público a todas as crianças de quatro a seis anos” 

(CAMPOS, 1999, 124).  

Já a IV CBE, de 1986, avança nos debates existentes na área e aponta para a 

obrigatoriedade de o Estado ofertar vagas em creches e pré-escolas para crianças até seis anos e 

11 meses, com caráter pedagógico (CAMPOS, 1989, apud CAMPOS, 1999, p. 124). Kramer 

(1988, p. 577), na conferência, defende a “obrigatoriedade por parte do Estado de oferecer 

creches e pré-escolas para as crianças de zero a seis anos, de todas as classes sociais, garantindo 

que seja da família a decisão de efetivar ou não a matrícula”.  

No mesmo ano, ocorreu o I Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 

quando foi exposta a violência a que eles eram submetidos. Houve grande repercussão na mídia e 

entre as autoridades brasileiras.  Foi se consolidando uma sinergia entre os movimentos 

(mulheres, feministas, defesa de direitos, sindicalistas entre outros) em defesa dos direitos das 

crianças.  

Outro movimento importante no processo da Constituinte na área de Educação foi o 

Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, criado em 1987. Sua constituição foi marcada por 

um “manifesto em defesa da escola pública e gratuita e demandou um projeto mais amplo que 

não se limitou apenas a reformas no sistema escolar. A descentralização administrativa passou a 

ser uma das demandas básicas” desse movimento (GOHN, 2009, p. 27) que contava com a 
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participação de 25 entidades da sociedade civil e retomava os princípios dos Pioneiros da 

Educação e dos anos de 1950, defendidos pelos intelectuais nacionalistas.  

Nesse mesmo ano, o governo do estado de São Paulo criou a Secretaria do Menor. 

Em seus objetivos, foi incluída a discussão de “atendimento integral” preconizada por 

representantes do Conselho Estadual da Condição Feminina, especialistas na área, acadêmicos, 

movimentos feministas e movimentos de defesa (SÃO PAULO, 1987). Em sua estrutura 

organizacional, foi criada a Coordenação de Atendimento Integral e programas e projetos foram 

desenvolvidos com essa nova visão. 

Assim, pode-se observar que, durante o processo de redemocratização e da 

Constituinte, houve intensa mobilização para incorporar o conceito de criança como cidadã, 

sujeito de direitos, que requer atenção integral, assim como em defesa da creche como 

equipamento de educar e cuidar com a corresponsabilização do Estado, da sociedade e da família. 

Também foi ampliada a noção de direito para os trabalhadores.  

A articulação de diversos atores - movimentos de mulheres, feministas, políticos, 

sindicalistas, e profissionais da educação - com diferentes demandas, une suas pautas 

reivindicatórias, e a educação passa a fazer parte de demandas comuns. Há um novo significado 

de políticas para a infância na formulação de uma nova concepção a respeito da criança (e não 

mais do “menor”), centrada na noção de direitos.  

 

[...] movimentos de bairro e sindicatos nas grandes cidades lutavam por acesso a 

creches; grupos de profissionais e especialistas da educação mobilizavam-se no sentido 

de propor novas diretrizes legais; prefeituras procuravam dar resposta à demanda 

crescente por creches e pré-escolas, criando e/ou ampliando o atendimento (CAMPOS, 

FÜLLGRAF, WIGGERS, 2006, p. 88)  

No âmbito dos movimentos sociais, a demanda por creches era vista da perspectiva do 

direito da mãe trabalhadora; em outro espaço de mobilização, os movimentos pela defesa 

dos direitos de crianças e adolescentes lutavam principalmente pelo atendimento a 

crianças de famílias consideradas em situação de risco (CAMPOS, 1999). 

 

Atores visíveis e invisíveis (KINGDON, 2006) passam a discutir estratégias para 

garantir o acesso à educação e à creche e vai se formando uma coalização na defesa dessa etapa 

de ensino como um direito do trabalhador e da criança (SABATIER, 1986).  

Conforme define Souza (2006), redes com especialistas, diversos atores chave e 

indivíduos podem promover a troca de informações e encontros fundamentais para inserir uma 
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ideia na agenda governamental e para formular políticas públicas que acolham as demandas dos 

grupos envolvidos. A rede criada com funcionários públicos, representantes de movimentos, 

acadêmicos, representantes de entidades e diversos atores em defesa da criança proporcionou 

debates propositivos que incorporaram anseios de diversos atores e a concepção de um novo 

projeto para a política de creches. 

Esses movimentos retomaram a discussão ocorrida nos anos de 1950 e 1960 da Nova 

Escola e reinseriram na agenda democrática a discussão sobre o direito à educação, a 

obrigatoriedade e a gratuidade do ensino (DIAS, 2007). Passou a ser discutido que a política de 

creches deve ser realizada de forma intersetorial, com interface com a educação, saúde, 

assistência social, trabalho, segurança alimentar/nutrição e de gênero. A creche passou a ser vista 

como um dos elementos constitutivos do direito à educação (art. 208, IV) e não apenas como 

ação assistencialista associada à política do trabalho. Essas redes defendiam políticas públicas 

universais voltadas a todos os cidadãos (educação, saúde, alimentação, etc.) para a garantia de 

direitos e políticas residuais àqueles que estão em alguma situação de vulnerabilidade.  

Apesar de diferenças de demandas foi se construindo um consenso de que as creches 

devem ser desligadas do assistencialismo e centradas na educação. Essa mudança para uma 

política de Educação é reflexo de um conjunto de demandas e desdobramentos que ocorrem 

desde o início do século XX, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação, até a democratização 

do país. Algumas teóricas como Maria Malta Campos, Fúlvia Rosemberg, Sônia Kramer e Lizete 

Arelaro tiveram importante papel nas discussões empreendidas nessa época sobre a educação 

infantil e a forte necessidade de reformulação das políticas para crianças. 

Houve diversas mobilizações da sociedade civil que demandavam a extensão do 

direito à educação para as crianças pequenas: movimentos de bairro e sindicatos nas grandes 

cidades lutavam por acesso a creches; grupos de profissionais e especialistas da educação 

mobilizavam-se no sentido de propor novas diretrizes legais; prefeituras procuravam dar resposta 

à demanda crescente por creches e pré-escolas, criando ou ampliando o atendimento. 

No âmbito dos movimentos sociais, a demanda por creches era vista sob a perspectiva 

do direito da mãe trabalhadora; em outro espaço de mobilização, os movimentos pela defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes lutavam principalmente pelo atendimento a crianças de 

famílias consideradas em situação de risco (CAMPOS, 1999). 



470 

 

Campos (1986, p. 58) constata que essa preocupação era “mais presente nos grupos 

de mulheres que discutiam a Constituinte do que nos grupos de educadores”. Em entrevista com 

Wilheim415 é identificado que havia resistência de atores da educação e da assistência social em 

pactuarem essa nova visão, os quais dificultavam a passagem da creche da área da assistência 

para a educação e a visão desse serviço como um direito da criança e de sua família (informação 

verbal). Havia uma disputa de alternativas em relação à atenção à criança pequena entre grupos 

vinculados às mulheres e feministas, à área de educação e à área de 416assistência social.  

Entretanto, mesmo com essas diferenças foi se consolidando no debate da 

Constituinte a ideia da criança enquanto sujeito de direitos e da importância do seu 

desenvolvimento integral. A viabilização de uma política baseada nessa nova perspectiva exigiria 

a integração com outras políticas sociais (saúde, alimentação, cultura, entre outras) e com os 

outros segmentos da educação bem como a colaboração entre os entes federativos. Também se 

ampliou a discussão sobre a importância desses espaços educativos não atenderem apenas filhos e 

filhas de mulheres, mas de todos trabalhadores urbanos e rurais. Assim, na Constituinte, foram se 

pactuando concepções da creche como direito da criança e do trabalhador; um serviço 

educacional que abrange ações de cuidado e de educação; um dever do Estado, da sociedade e da 

família que exige para sua implementação a cooperação interfederativa e intersetorial.  

Ao percorrer o histórico da política de creches no Brasil até a Constituição, pode-se 

constatar que várias das visões de creche existentes hoje em dia, e que definem o modo de 

implementar (ou não) essa política nos municípios, estão relacionadas à sua trajetória anterior e 

se transformam muito lentamente.  

No primeiro período analisado – até à Velha República (até 1930) - inexiste uma 

política pública de apoio à implantação de creches; esses serviços, quando existem são “depósitos 

de crianças pobres” para libertar a mão de obra feminina para o trabalho e estão vinculados a 

entidades filantrópicas. Mesmo com essa visão assistencialista, vinculada ao trabalho é nesse 

período que surgem as primeiras experiências no âmbito privado de pensar uma nova pedagogia à 

criança pequena.  

                                                           
415 Na época da Constituinte, Ana Maria Wilheim era coordenadora da Comissão de Creche do CNDM.  
416 O estudo de Rosemberg e Artes (2012, p. 16) mostra que alguns consensos políticos obtidos na elaboração da 

Constituição Federal de 1988 “camuflaram dissensos mais profundos do que se imaginava”. 
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Da Segunda República ao golpe militar (de 1931 a 1964), surgem as primeiras 

iniciativas do Estado de regulamentação da política de atendimento às crianças pequenas, ainda 

com um viés de serviço e vinculado à política de trabalho, saúde ou assistencial, sem considerá-la 

como um direito. No terceiro período analisado - do golpe militar à democratização, antes da 

promulgação da nova CF (de 1964 a 1988), há a visão de menor como autor de ato infracional 

que tem que ser “corrigido” e a política de creches baseia-se em viés assistencialista e de saúde e 

atrelada principalmente às entidades da sociedade civil. Mesmo com essa perspectiva surgem 

experiências inovadoras nos estados e municípios progressistas de atendimento à criança 

pequena, com uma visão de direitos, de integralidade no atendimento, de trabalho intersetorial e 

de inserção na política educacional.  

Ou seja, nos períodos analisados o enfoque predominante dado pelo Estado à creche é 

o de um “espaço pobre para crianças pobres” para que possam ter acesso à higiene, educação e 

alimentação, em especial enquanto suas mães trabalham. É visto como um espaço de contenção e 

controle e subordinação da classe trabalhadora ao poder dominante. A CLT foi a primeira ação 

direta do Estado na política de creches, articulando-se com a política de trabalho e de assistência 

social. Após foi se ampliando o do papel dos entes subnacionais, mas sempre foi marcado com a 

coexistência de entidades da sociedade civil. Essas relações e transformações permeiam a política 

nos dias atuais e estarão presentes na análise feito sobre os municípios.  
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APÊNDICE 3 - Principais atos normativos promulgados pós constituição federal de 1988 

 

Logo após a promulgação da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei federal 8.069/1990a)417 foi a primeira das muitas leis que foram se desenhando 

para regulamentar as políticas sociais vinculadas à política de creches. O ECA explicitou uma 

nova concepção da infância e da adolescência centrada na noção de direitos, em oposição à que 

prevalecera por várias décadas no País, de caráter assistencialista-repressivo (FERRAREZI, 

1995). A perspectiva de direitos que, a partir da Constituição, passa a orientar diversas políticas 

sociais (assistência social, saúde, educação, dentre outras), se estende também às políticas para 

esse segmento da população (FARAH, 2001).   

No ECA o atendimento à criança é visto como um fenômeno multidimensional e 

multicausal. Fica estabelecido o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente 

envolvendo poder executivo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, segurança 

pública, conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes e tutelares, entre outros atores. A 

cooperação intergovernamental e interinstitucional está explicita no art. 86 ao estabelecer essa 

política prevendo um conjunto articulado de ações governamentais (União, estados, Distrito 

Federal e municípios) e não governamentais, assumindo uma visão de intersetorialidade 

“ampliada”.  No que diz respeito à creche, o ECA estabelece que é dever do Estado garantir à 

criança o seu atendimento nesse segmento educacional (art. 54, IV), definindo ações de 

responsabilidade quando há ação ou omissão de um ator do sistema (art. 208, III).  

 Assim, quando o direito à creche não é garantido, os interessados podem questionar 

judicialmente (CURY; FERREIRA, 2010). O ECA, no entanto, não explicitou na sua 

promulgação a responsabilidade do município na oferta de creche, apesar de prever, em seu 

artigo 88, a municipalização do atendimento como diretriz da política. Incorporou a mudança de 

concepção sobre as creches, agora entendidas como um serviço educacional, e a destinação 

privilegiada de recursos à infância.  

                                                           
417 Neste ano o Brasil ratifica a Convenção dos Direitos da Criança, por meio do Decreto 99.710/1990. 
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Quanto às outras políticas que têm interface com a atenção às crianças e com a 

política de creche, em 1990 foram aprovadas as Leis Orgânicas da Saúde (Lei federal 

8.080/1990b e 8.142/1990c) com a estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) com a 

corresponsabilização das três esferas de governo no dever de garantir o direito à saúde418 e a 

integralidade de assistência que envolve a articulação com vários setores e serviços. Essa 

legislação tem impacto nas creches, uma vez que os municípios são responsáveis pela atenção 

básica e a assistência à saúde deve ser organizada em todos os espaços, inclusive nas escolas419.  

Paralelamente aos debates no Brasil, nesse mesmo ano foi aprovada a Declaração 

Mundial de Educação para Todos, aprovada na conferência de Jomtien. Essa é considerada um 

marco construção do direito à educação, em especial da primeira infância pois, mostra a 

importância da educação desde o nascimento da criança. Foi a primeira conferência a tratar a 

importância do desenvolvimento infantil, apesar de não mencionar a creche especiuficamente. 

Entretanto, cada país poderia traçar a própria meta de atendimento e, tinha como prioridade o 

atendimento às crianças pobres ou com deficiência: 

 

Countries may wish to set their own targets for the 1990s in terms of the following 

proposed dimensions: 

1. Expansion of early childhood care and developmental activities, 

including family and community interventions, especially for 

poor, disadvantaged and disabled children; 

2. 2. Universal access to, and completion of, primary education (or whatever higher 

level of educations considered as "basic") by 

the year 2000 (Unesco, 1992, p. 18). 

 

Já a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei federal 8.742/1993a) 

regulamentou a CF transformando a assistência social em uma política pública, rompendo assim 

com a ideia de assistencialismo. Estabelece a assistência como direito do cidadão e dever do 

Estado, destinada àqueles em situação de vulnerabilidade. Em seu art. 6º, cria o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), concebido de forma descentralizada, mas com a gestão 

compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos e a gestão 

integrada entre serviços e benefícios e com uma articulação com entidades e organizações da 

                                                           
418 O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade (art. 2, § 2º). 
419 As Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS) de 1991, 1993 e 1996 regulamentaram 

a política estabelecendo a relação entre os entes governamentais e outros atores e seus sistemas de saúde, alocação de 

recursos, estratégias de descentralização, formas de financiamento, entre outras (FADEL; SCHNEIDER; MOIMAZ; 

SALIBA, 2009). 
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sociedade civil. No enfrentamento da pobreza, “a assistência social realiza-se de forma integrada 

às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender 

contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais” (BRASIL, 1993a; 

BRASIL, 2011a). Esta lei estabelece interface com a creche na medida em que esta integra à rede 

sócio-assistencial em especial, às crianças em situação de vulnerabilidade420.  

Em 1996, a regulamentação da educação avança em duas frentes: a Emenda 

Constitucional (EC) 14/1996 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A EC 14/1996 

estabeleceu que os municípios atuariam prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil. Os estados e os municípios, por meio dos seus sistemas de ensino, estabeleceriam formas 

de colaboração, para garantir a universalização do ensino obrigatório indicando a priorização de 

ampliação do acesso a esta etapa de ensino. Ficou estabelecido, no art. 211, § 1o, que a União 

também deveria exercer função redistributiva e supletiva, garantindo o princípio da equidade de 

oportunidades educacionais421 e padrão mínimo de qualidade do ensino por meio de assistência 

técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, conforme preconizado nos 

sistemas federativos.  

Essa emenda também modificou o financiamento da educação, ao criar um fundo de 

natureza contábil destinado à manutenção do ensino fundamental: o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A partir da 

prioridade constitucional de universalizar o ensino fundamental, no governo FHC, esta passou a 

ser uma meta de governo e sob a coordenação da União, é induzida a descentralização dessa 

etapa de ensino (LIMONTI; PERES; CALDAS, 2013). Sua grande inovação foi mudar a 

estrutura de financiamento do ensino fundamental público, passando a vincular 15% dos recursos 

                                                           
420 Neste mesmo ano, a União aprova a Lei 8.666/93 que estabelece normas para licitações e contratos da 

Administração Pública que influencia as aquisições do serviço público, incluídas aqui as da política de creches. 
421 A equidade busca assegurar o acesso aos serviços ou recursos de acordo com as necessidades de cada um, 

tomando como base a lógica de direitos. Nesta tese o conceito foi adequado para a educação como um princípio que 

cria oportunidade para que todos tenham acesso à educação e seus recursos, tratando diferenciadamente os desiguais 

para alcançar a igualdade. Busca-se, nos sistemas federativos, a equidade vertical e horizontal. A equidade vertical 

envolve o conceito de tratamento não discriminatório das unidades federadas subnacionais e a horizontal exige 

oportunidades para todas regiões, estados, municípios e crianças que mais necessitam de uma creche de qualidade. A 

equidade vertical busca corrigir distorções entre as receitas e os gastos frente as responsabilidades de cada esfera 

governamental, chamadas de assimetrias verticais por Watts (2008). A equidade horizontal busca oferecer serviços 

com a mesma qualidade e em quantidade aos cidadãos de regiões, estados, municípios ou escolas distintas.  
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da educação a essa etapa de ensino, com distribuição automática de recursos, de acordo com o 

número de alunos matriculados em cada rede de ensino fundamental, promovendo a partilha de 

responsabilidades entre os governos estaduais e respectivos governos municipais (BRASIL, 

2004; CARVALHO, 2014).  

O Fundef não financiava a educação infantil e o ensino médio. Já havia sido prevista, 

na Constituição, a vinculação de 25% das receitas dos estados e municípios à educação. Com essa 

Emenda, 60% desses recursos, que equivale a 15% da arrecadação global de estados e 

municípios, ficavam reservados ao ensino fundamental. Os municípios poderiam utilizar os 10% 

restantes na educação infantil. O fundo deveria ter 60% de seus recursos reservados para a 

remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício e 40% para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino fundamental. O acompanhamento e o controle social sobre a 

distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos eram exercidos por conselhos instituídos 

especificamente para esse fim, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além 

do controle social, ficou estabelecido o controle externo por meio dos Tribunais de Contas, e a 

fiscalização pelas Câmaras Municipais respectivas. 

A proposta era equalizar a atuação no ensino municipal, muito desigual nos diversos 

estados e municípios. O Fundef422, por um lado, promoveu essa equalização (LACZYNSKI, 

2003), a expansão das matrículas no ensino fundamental (AFONSO, apud ARRETCHE, 2012) e 

o aumento dos salários dos professores: a destinação dirigida de recursos funcionou como um 

estímulo à expansão desse nível de ensino e criou a obrigatoriedade de destinar parte dos recursos 

recebidos para a melhora da remuneração dos professores. Por outro lado, restringiu a autonomia 

de estados e de municípios, pois concentrou a maior parte dos recursos no ensino fundamental 

(ARRETCHE, 2012; CARVALHO, 2014). Esta opção pelo ensino fundamental tem 

consequências até hoje na oferta de vagas nas diversas etapas da educação. Arelaro (1999) mostra 

que esta opção gerou problemas inclusive em municípios que já tinham uma rede consolidada de 

educação infantil. Nesse período, a maioria das creches era financiada pela assistência social e 

por recursos municipais da educação. Portanto, havia um cofinanciamento das creches com 

recursos da Assistência Social e da Educação. A LDB, por sua vez, aprovada no mesmo ano da 

EC 14/1996, estabeleceu como atribuição municipal a primeira etapa da educação básica, ou seja, 

                                                           
422 Sua vigência foi de 1998 a 2006.  
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o ensino infantil até seis anos423 (art. 21, I). Inclui-se, de forma explícita, a creche como um 

serviço para crianças pequenas, até três anos de idade (art. 30, I).  

Apesar de a Constituição, em seu art. 30, inciso VI, estabelecer que a União e os 

estados devem cooperar técnica e financeiramente com os municípios na manutenção da creche, a 

LDB omite o apoio do estado neste segmento. Prioriza a assistência técnica e financeira da União 

à escolaridade obrigatória (pré-escola, ensino fundamental e ensino médio) ressaltando a sua 

função redistributiva e supletiva. Os estados se responsabilizam por “formas de colaboração” aos 

municípios no ensino fundamental e devem assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 

prioridade, o ensino médio:  

 
Art. 9º A União incumbir-se-á de:  

[…] III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva.  

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

[...] II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 

fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros 

disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 

[...] VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio 

a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei. (BRASIL, 1996b, 

grifos da autora). 

 

A União, como em outros países federativos, é responsável pela coordenação424 da 

política nacional de educação, “articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais” (BRASIL, 

1996b, art. 8, § 1º). Desta forma preserva a autonomia dos entes subnacionais na organização de 

seus sistemas, mas estabelece uma relação de interdependência ao estabelecer que esses sistemas 

organizar-se-ão em regime de colaboração (CAVALCANTI, 2016). Os estados também exercem 

uma função coordenativa das suas ações e dos seus municípios (Art. 10, III).  

A LDB estabeleceu ainda que União, além de prestar assessoria técnica e financeira 

já mencionada, deveria, dentre outras responsabilidades e em colaboração com os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecer 

                                                           
423 Posteriormente, a faixa etária de abrangência da educação infantil foi modificada, envolvendo crianças até cinco 

anos.  
424 Os termos “coordenação”, “cooperação” e “colaboração” aparecem na LDB três, cinco e nove vezes 

respectivamente.   
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competências e diretrizes para a educação básica que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos de modo a assegurar formação básica comum, além de coletar, analisar e disseminar 

informações sobre a educação.  

A LDB, diferentemente da CF, determina que a prioridade de atuação municipal deve 

ser o ensino fundamental (art. 11, V)425:  

 
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

[...] V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996b, grifo da autora).  

 

Este posicionamento na LDB tem levado diferentes questionamentos referentes à 

obrigatoriedade e materialidade da oferta de vagas em creches pelo Poder Público e esses têm 

gerado manifestações distintas por parte do Ministério Público e do Judiciário (CORRÊA, 2014; 

SILVEIRA, 2011) entre os estados, conforme consta nos Capítulos 3 e 10.  

Na LDB ficou definido que os sistemas municipais de educação compreendem “as 

instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público 

municipal; as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; e os 

órgãos municipais de educação” (BRASIL, 1996b). O sistema municipal envolve, portanto, todas 

as instituições públicas ou privadas que ofertam vagas na educação básica e os órgãos gestores. 

Cada município pode criar o seu sistema de ensino ou integrar-se ao sistema estadual, cabendo à 

União coordenar a política. 

No caso das creches, pode ocorrer a participação da iniciativa privada, por meio de 

instituições sem fins lucrativos (entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais), ou por 

oferta direta no mercado. No caso das creches privadas lucrativas o serviço é pago diretamente 

pelo cidadão. A oferta indireta de vagas pelo poder público pode se dar por meio de convênios 

com entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais. Nas creches públicas ou nas 

conveniadas, o serviço é gratuito, como ocorre com os demais níveis de ensino, da educação 

infantil à superior, quando a oferta é de responsabilidade do setor público.   

                                                           
425 Este posicionamento na LDB tem provocado questionamentos quanto à obrigatoriedade e materialidade da oferta 

de vagas em creches pelo Poder Público e esses têm gerado manifestações distintas por parte do Ministério Público e 

do Judiciário (CORRÊA, 2014; SILVEIRA, 2011) entre os estados. 
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Ficou estabelecido que os profissionais da educação infantil, ao serem incluídos na 

carreira do magistério, deveriam ser valorizados e teriam, conforme o art. 67 da LDB:  

 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse 

fim; piso salarial profissional; progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; período reservado a estudos, planejamento 

e avaliação, incluído na carga de trabalho; condições adequadas de trabalho (BRASIL, 

1996b, grifos da autora). 

 

A partir de 1997426 o Conselho Nacional de Educação, com suas atribuições 

normativas, deliberativas e de assessoramento ao ministro da Educação formula, avalia e 

promulga pareceres e resoluções que visam cumprir a legislação da área. O parecer CEB 1/97 

realiza as primeiras orientações referentes à LDB, a aprovação dos pareceres CNE/CEB 2 e 10/97 

e da Resolução 3/97 estabelecem diretrizes para os planos de Carreira e de Remuneração para o 

Magistério427. Neste mesmo ano, o CNE manifesta-se buscando explicar a regulamentação da 

LDB428, a possibilidade de o sistema municipal de ensino ofertar vagas em outras etapas de 

ensino apenas depois de garantir as etapas de sua competência (educação infantil e no ensino 

fundamental) e utilizando recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. O CNE também reforça a necessidade das 

creches e pré-escolas serem integradas ao respectivo sistema de ensino em até três anos após a 

aprovação da LDB (art. 89). 

No ano seguinte, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) foi encaminhado às creches do Brasil como uma contribuição para a elaboração dos 

projetos pedagógicos das prefeituras e de outras instituições (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c). 

Neste ano, o CNE manifesta-se, por meio do parecer CNE/CEB 19/1998, com relação à Lei do 

Fundef, que os professores leigos da educação infantil e das primeiras séries do ensino 

fundamental não podem ser financiados pelo Fundo, estabelecendo diretrizes para a 

operacionalização e financiamento da política.  

Em 1999, são aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI) que apresentam a concepção de Educação Infantil vigente e estabelecem os 

                                                           
426 Em 1996 são promulgados os primeiros pareceres do CNE, mas não há nenhum de educação infantil.  
427 As deliberações do CNE tratam do Magistério Público, mas o texto restringe ao ensino fundamental.  
428 Parecer CNE/CEB 5/1997 e 12/1997. 
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princípios (éticos, políticos e estéticos), fundamentos e procedimentos que devem nortear as 

propostas pedagógicas dessa etapa de ensino.  Reconhecem a especificidade e a identidade dos 

alunos e de suas famílias, bem como a variedade de contextos em que as unidades se situam, 

indicando modelos diferenciados para cada realidade. As Diretrizes definem ainda que as 

propostas pedagógicas devem promover “práticas de educação e cuidados, que possibilitem a 

integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da 

criança, entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível” (BRASIL, 1999) bem como a 

importância de profissionalizar esse segmento educacional. Dessa forma, o princípio da 

interdisciplinaridade está reafirmado pelo CNE. Além disso, reforça a importância da articulação 

de políticas sociais, sob a coordenação da Educação, e a contribuição de diversos atores: 

 
que lideradas pela educação, integrem desenvolvimento com vida individual , social e 

cultural, num ambiente onde as formas de expressão, dentre elas a linguagem verbal e 

corporal ocupem lugar privilegiado, num contexto de jogos e brincadeiras, onde famílias 

e as equipes das creches convivam intensa e construtivamente, cuidando e educando 

(BRASIL, 1998d. 

 

Assumindo as funções normativas do CNE é aprovada a Resolução CNE/CEB 2/99, 

instituindo Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil 

e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal, 

regulamentando o curso, a proposta pedagógica, entre outros aspectos.  

Este processo que envolveu a LDB, o RCNEI e as DCNEI gerou muitas dúvidas 

quanto à incorporação da educação infantil na política educacional e como responsabilidade 

municipal. Foi necessário que o CNE publicasse o Parecer 4/2000, estabelecendo as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Infantil no qual estabelece como se dá: a) vinculação das 

instituições de educação infantil aos sistemas de ensino; b) proposta pedagógica e regimento 

escolar; c) formação de professores e outros profissionais para o trabalho nas instituições de 

educação infantil; d) espaços físicos e recursos materiais para a educação infantil; e) sistema de 

ensino; f) possibilidade de o município legislar na educação. No mesmo ano, o CNE também 

emitiu um parecer para esclarecer quanto à competência municipal para autorização, 

credenciamento e supervisão das instituições de educação infantil, mostrando que o Conselho 

estava construindo conceitos que permitissem operacionalizar a política de creches na educação 
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(BRASIL, 2000d), assumindo, desta forma, um “papel de orientador da implantação das novas 

diretrizes legais” (CAMPOS, FÜLLGRAF, WIGGERS, 2006, p. 92). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 101/2000) também 

influencia a ação municipal em relação às creches. Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Dentre as mudanças introduzidas por essa lei, 

destaca-se a limitação da despesa total com pessoal a 54% da receita corrente líquida no Poder 

Executivo municipal. As creches são intensivas em mão de obra, o que pode impor um freio a sua 

expansão.  

Paralelamente a todo um trabalho para a inclusão da creche na educação, é publicada 

pela Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) do MPAS, em 2000, a Portaria 2.854 

com novas modalidades de atendimento, além de creches e pré-escolas, de apoio à criança de 

zero a seis anos: a) atendimento, em outros espaços físicos (brinquedoteca, creches volantes, 

atendimento domiciliar, entre outras) com jornada integral ou parcial; b) ações socioeducativas de 

apoio à famílias (palestras sobre desenvolvimento infantil, oficinas pedagógicas de interação 

entre pais e crianças, cursos de capacitação profissional, entre outras). Desta forma, ainda em 

2000429 se disputava a oferta de serviços às crianças vulneráveis ou com deficiência entre a 

assistência social e a educação. 

Em 2001, são promulgadas as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (DNEEEB), por meio do parecer CNE/CEB 17/2001. As crianças com 

deficiências devem ser atendidas em creches e ter atendimento educacional especializado, 

mediante avaliação e interação com a família e a comunidade (BRASIL, 2001b). A inclusão das 

crianças com deficiência coloca no debate a necessidade da escola se adequar técnica e 

fisicamente à essa criança. 

O parecer 36/2001 do CNE, que estabelece as diretrizes operacionais para a educação 

básica nas escolas do campo, também tem reflexo nas creches da zona rural (BRASIL, 2001c). A 

oferta de creche para a população do campo requer adaptações específicas inerentes às 

características e peculiaridades dessa população.  Neste mesmo ano CNE esclarece sobre o 

                                                           
429 No âmbito internacional a Declaração do Milênio de 2000 e a elaboração dos oito Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, colocam ao Brasil metas a cada objetivo sendo seis deles vinculados à infância. Entretanto, no eixo de 

educação o foco era o ensino fundamental e não a educação infantil, compartilhando com o movimento internacional 

de priorização do ensino fundamental. No objetivo de erradicar a extrema pobreza e a fome foi pactuado reduzir pela 

metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza.  
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Estatuto do Magistério430 e inclui os profissionais de educação infantil e sobre a autorização de 

funcionamento e supervisão de instituições privadas de educação infantil431.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2001–2010 (Lei federal 10.172/2001) foi outro 

ato normativo que influenciou a política de creches ao determinar que os municípios até 2010 

atendessem em creches 50% das crianças com até três anos; que até 2002 fossem estabelecidos 

padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado das instituições públicas e 

privadas de educação infantil, além de estabelecer um Programa Nacional de Formação dos 

Profissionais de Educação Infantil. Preconizava, ainda, 80% das crianças em pré-escola até 

2010432, mas, reconhecendo as limitações financeiras e técnicas para atender a todos, priorizava 

as crianças mais pobres e previa um profissional com qualificação diferenciada da LDB (CRUZ, 

2005). 

Nos objetivos e metas do PNE 2001–2010 já constava a atuação intersetorial ao 

estabelecer que devem ser instituídos “mecanismos de colaboração entre os setores da educação, 

saúde e assistência na manutenção, expansão, administração, controle e avaliação das instituições 

de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade” (BRASIL, 2001a, item 1.3, 11) bem como 

“garantir a alimentação escolar para as crianças atendidas na educação infantil, nos 

estabelecimentos públicos e conveniados” (BRASIL, 2001a, item 1.3, 12) com a colaboração 

financeira da União e dos Estados.  

Uma mudança importante trazida pelo PNE para a política de creches foi a 

determinação de incluir as creches (ou entidades equivalentes) no sistema nacional de estatísticas 

educacionais. Definia que os planos plurianuais dos entes federados fossem elaborados de forma 

a contemplar as metas do PNE e dos respectivos planos decenais (art. 5º). O Plano estabelecia 

que os municípios deveriam priorizar a educação infantil para a aplicação dos 10% dos recursos 

vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não reservados para o ensino 

fundamental (Item 11.3.8), mas não previa um instrumento que permitisse a colaboração da 

União e dos estados no cofinanciamento (BRASIL, 2001a). 433 

                                                           
430 Parecer CNE/CEB 32/2001. 
431 Parecer CNE/CEB 34/2001. 
432 As metas de atendimento em creche e em pré-escola não foram atendidas no período 2001-2010. 
433 Estudo do MEC mostrou que para atingir a meta de acesso da creche do PNE com qualidade, “o gasto público em 

creches teria de aumentar 1.088% até 2011, passando do patamar atual de R$ 898 milhões para R$ 10,7 bilhões” 

(GÓIS, 2004). 
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O Conselho Nacional de Educação por sua vez, por meio de sua Câmara Básica, 

aprovou a Resolução CNE/CEB 1/2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC), reforçando a responsabilidade municipal de ofertar a 

educação infantil. Ficou estabelecido que as propostas pedagógicas das escolas do campo, 

inclusive nas creches, devem incorporar a diversidade do campo, entre outros aspectos. Neste 

mesmo ano manifesta-se em relação à formação de profissionais de educação infantil434, a 

inclusão da educação infantil de crianças com deficiência435 e à inclusão das creches domiciliares 

no sistema municipal de educação436. 

Em 2003, visando a melhoria do desenvolvimento infantil e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, existente desde 1995, 

ampliou sua atuação para a educação infantil. Neste mesmo ano é criada a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) que também influencia a política de 

creches (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015)437, ao defender a oferta desse serviço como uma 

estratégia para a promoção da autonomia das mulheres e da igualdade de gênero.   

Neste ano as normas do CNE esclareceram questões referentes à formação de 

professores438 e habilitação profissional de professores439 em especial para regulamentar a 

existência de mais de 30.000 professores que atuam na educação infantil e que não possui 

formação docente conforme a LDB. 

Em 2004 é instituída a Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2004) e o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que devem articular-se com outras políticas em 

função das características dos beneficiários. A Norma Operacional Básica da Assistência Social 

(NOB-SUAS), editada em 2005 (BRASIL, 2005c), criou o Piso Básico de Transição que 

possibilitou o cofinanciamento das creches de forma transitória (MARCONDES, CRUZ, SILVA 

2015). Este instrumento foi extinto em 2010 (MARCONDES, 2013a, 2013b). 

                                                           
434 Parecer CNE/CEB 2/2002.  
435 Parecer CNE/CEB 4/2002. 
436 Parecer CNE/CEB 39/2002. 
437 Marcondes, Cruz e Silva (2015) observam uma variação nos planos e nas conferências nacionais de políticas para 

mulheres no aspecto da incorporação das creches na agenda. A creche passa a ser uma das demandas para esse 

público, mas outras ações são inseridas, ganhando destaque o enfrentamento à violência. 
438 Parecer CNE/CEB 3/2003. 
439 Parecer CNE/CEB 39/2003. 
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Neste mesmo ano o CNE promulga o Parecer CEB 35/2004 estabelecendo que os 

municípios que criam a creche como estabelecimento de educação infantil, com jornada noturna 

podem utilizar os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino para este 

serviço. Desta forma o CNE vai dirimindo dúvidas e dando orientações sobre a política 

destacando questões referentes ao estatuto do Magistério440, situação dos profissionais da 

educação infantil441 e plano de Carreira e Remuneração do Magistério.442   

A Lei federal 11.114/2005 torna obrigatória a matrícula no ensino fundamental aos 

seis anos de idade e a Lei federal 11.274/2006 instituiu o ensino fundamental de nove anos e 

influencia a educação infantil. Assim, a criança de seis anos migra da educação infantil para o 

ensino fundamental, possibilitando a abertura de novas vagas na pré-escola e na creche. 

Entretanto, o foco de atenção do governo federal estava no ensino fundamental. Neste mesmo 

ano, partindo do pressuposto que era necessário formar equipes qualificadas para atuar na 

educação infantil é criado o Programa ProInfantil que financiava, em parceria com os estados e 

municípios, curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal, seguindo as diretrizes da 

LDB. Os participantes eram profissionais que atuam em creches e pré-escolas públicas da rede 

privada, sem fins lucrativos, sem a formação específica para o magistério (BRASIL, 2005b). 

Neste ano o CNE443 elabora orientações para a matrícula das crianças de seis anos de idade no 

ensino fundamental obrigatório bem como o redimensionamento da educação infantil e o 

processo de transição desta etapa para o ensino fundamental; também estabelece que as unidades 

escolares têm autonomia para fazer agrupamento de crianças de zero a três anos seguindo o art. 

23 da LDB que permite diversas organizações para melhor atender o processo de aprendizagem 

da criança444. 

A EC 53/2006 altera a CF definindo que o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco 

anos de idade” 445 (BRASIL, 2006a), incorporando a ideia de direito à creche e dever do Estado 

                                                           
440 Parecer CNE/CEB 3/2004. 
441 Parecer CNE/CEB 4/2004. 
442 Parecer CNE/CEB 25/2004. 
443 Parecer CEE/CNE 18/2005. 
444 Parecer CEE/CNE 24/2005. 
445 Apesar da mudança na CF, a idade de pré-escola no ECA só foi mudada de seis para cinco anos com a Lei 

13.336/2016.   
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preconizados pelo ECA. Considerada a sua oferta uma obrigatoriedade para os municípios, pois 

modifica a CF estabelecendo que compete aos municípios “manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental” 

(BRASIL, 2006a).  

Essa emenda cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)446 com regras similares às do Fundef. O 

financiamento para as creches foi então modificado, ocorrendo uma revisão da destinação do 

fundo – originalmente destinado exclusivamente ao ensino fundamental – que passou a abranger 

a educação básica - educação infantil, ensinos fundamental e médio.447 Há, portanto, um avanço 

na implementação progressiva do direito à educação, por meio do financiamento da educação 

infantil, incorporando de forma incremental as matrículas dessa etapa de ensino. Todos os 

governos subnacionais depositam 20% de suas receitas de impostos e transferências federais 

nesse Fundo e as receitas são “distribuídas de acordo com as matrículas oferecidas por cada rede 

de ensino (ARRETCHE, 2010, p. 598).  

Outras mudanças trazidas pela EC 53/2006, que criou o Fundeb, tiveram impacto 

sobre a política de creches: valorização dos profissionais da educação escolar com planos de 

carreira e ingresso exclusivamente nas redes públicas por concurso público de provas e títulos, e 

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. A 

subvinculação das receitas dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e 

municípios, foi elevada de 15% para 20%; as obrigações de gasto do governo federal foram 

aumentadas (ARRETCHE, 2012); tendo sido ainda garantidas as cooperações técnica e 

financeira, da União e dos estados, nos programas de educação infantil e ensino fundamental, de 

responsabilidade dos municípios. Outro aspecto importante é a obrigatoriedade de utilizar, no 

mínimo 60% do Fundeb com a remuneração do magistério. O Fundeb define que a distribuição 

                                                           
446 O Fundeb é regulamentado pela Lei federal 11.494/2007 e Decreto 6.253/2007.  
447 Na proposta encaminhada pelo Executivo para criar o Fundeb não estava incluída a creche. Foi necessária uma 

mobilização das entidades vinculadas à luta pelo direito à educação infantil para que fosse inserida essa faixa etária 

na EC 53/2006. O movimento Fraldas Pintadas; a realização de carrinhatas no Congresso Nacional (MARCONDES; 

CRUZ; SILVA, 2015); o movimento Fundeb prá Valer, composto por mais de 200 entidades e coordenado pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação; tiveram um papel importante na incorporação da creche no Fundeb, na 

inclusão da possibilidade de a União complementar recursos ao fundo, na garantia da qualidade, entre outros pontos. 

O problema do baixo acesso à creche entrou na agenda política a partir das tensões e conflitos na aprovação do 

Fundeb no Congresso Nacional (GOMES, 2010). 
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dos recursos pode contemplar diferenciações entre as etapas e modalidades da educação básica e 

tipos de estabelecimento de ensino criando fatores de ponderação distintos que segundo Gouveia 

e Souza (2015) gerou 27 variações de gasto por aluno448.  

Em 2006, o MEC elaborou a Política Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 

2006c) e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a educação infantil (BRASIL, 2006d) 

apontando diretrizes para a estruturação desse serviço. Os dois documentos destacam como uma 

das finalidades da educação infantil a promoção do “desenvolvimento integral da criança de até 

seis anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade”, conforme previsto na LDB, art. 29. 

Neste mesmo ano, seguindo o papel da União de “indutor de políticas educacionais e 

de proponente de diretrizes para a educação” (BRASIL, 2006, p. 3) o governo federal elaborou os 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Estabelecimentos de Educação Infantil (BRASIL, 

2006e), pois identificava que diversas instituições de educação infantil estavam em situação 

precária. A equipe organizadora entende que a relação do espaço físico e do projeto pedagógico 

influenciam o desenvolvimento infantil e sugere a criação de equipes multidisciplinares 

(engenheiros, pedagogos, arquitetos, professores) para elaborar as diretrizes para a construção e 

reforma de unidades escolares propiciando um ambiente que respeite a diversidade física-

geográfica–cultural-social-econômica da comunidade e possibilite a aprendizagem; a interação 

entre as crianças e entre elas, adultos e o meio ambiente; o brincar, a criatividade, entre outros 

aspectos. Essas “diretrizes” nacionais acabam orientando a ação local.  

Em 2006 o Conselho Nacional de Educação manifesta-se sobre o sistema Nacional de 

Educação e autorização de funcionamento e supervisão de instituições privadas de educação 

infantil pelos municípios ou estados, alterações provocadas pelas leis 11.114/2005 (seis anos no 

ensino fundamental) e 11.274/2006 (ensino fundamental de nove anos) e o funcionamento do 

Sistema Municipal de Ensino.449 Posiciona também sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais de terem o direito à creche, mas como não há menção legal sobre a obrigatoriedade de 

jornada integral, podem ser ofertadas jornadas diferenciadas a essas crianças.450 O conselho 

                                                           
448 O Fundeb permite o financiamento da creche conveniada, mas há inúmeras tensões para que esse recurso público 

abranja apenas instituições públicas.  
449 Pareceres CNE/CEB 40/2006, 41/2006 e 42/2006. 
450 Parecer CNE/CEB 44/2006. 
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esclarece sobre a possibilidade do professor licenciado de educação física trabalhar nas séries 

iniciais do ensino fundamental e este posicionamento menciona também a educação infantil451. 

A Lei federal 11.494/2007, que regulamenta o Fundeb, definiu, no art. 10, que a 

redistribuição dos recursos deve levar em conta as “diferenças entre etapas, modalidades e tipos 

de estabelecimento de ensino da educação básica” (BRASIL, 2007e). Nela é criada a Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, formada por 

representantes do MEC, do Consed e da Undime. A Comissão é responsável por especificar 

anualmente as ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimento de ensino da educação básica; fixar anualmente o limite proporcional de 

apropriação de recursos pelas diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino 

da educação básica; fixar anualmente a parcela da complementação da União a ser distribuída 

para os Fundos por meio de programas direcionados para a melhora da qualidade da educação 

básica; entre outros. Essa comissão é um dos poucos espaços interfederativos de negociação na 

Educação. Em 2007 as creches sejam públicas ou conveniadas e em tempo parcial ou integral 

tinham o mesmo fator de ponderação (0,8) que era o segundo mais baixo perdendo apenas do 

EJA (0,7) (BRASIL, 2007e). No decorrer dos anos, buscando reduzir as desigualdades entre as 

diversas etapas e modalidades de ensino, os fatores são alterados como será apresentado no 

Capítulo 2.  

O Fundeb também busca equalizar452 nacionalmente a educação: a União apoia os 

estados e municípios que não alcançam, com a própria arrecadação, o valor mínimo nacional 

estabelecido por aluno.453 Novas alterações nas relações interfederativas são introduzidas na 

educação, com repercussões sobre a oferta de creches. Segundo Carvalho (2014), o Fundeb 

propicia uma política indutora, ou seja, promove a especialização de cada ente federado em sua 

área de atuação prioritária, prevista na CF, reduzindo a autonomia de estados e municípios na 

oferta educacional. Os entes subnacionais podem atuar em outras etapas de ensino desde que 

                                                           
451 Parecer CNE/CEB 45/2006. 
452 Limonti, Peres e Caldas (2014) mostram que o Fundeb no estado de São Paulo não promoveu a equidade entre os 

municípios, em especial entre os pequenos, em especial pela baixa arrecadação do ICMS e dependência do FPM. 

Posição similar é apresentada em estudo de Bremaeker (2011). 
453 Pinto (2014) apresenta que dez estados receberam a complementação da União e, em três, esses recursos 

representaram um acréscimo acima de 50%. Menciona estudo da Associação Nacional de Pesquisa em 

Financiamento da Educação (Fineduca) onde para o Fundeb eliminar as desigualdades inter-regionais é necessário 

quintuplicar a complementação federal. 
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tenham cumprido as suas competências e usem recursos próprios; não há repasses do fundo para 

ações que não sejam de competência daquela esfera de governo.  

Com o Fundeb, o processo de transição das creches da assistência social para a 

educação, iniciado com o SUAS, passa a ter um mecanismo interfederativo de financiamento da 

educação. São estabelecidos três anos para a transição da assistência à educação; em 2010 todas 

as creches já eram financiadas com o Fundeb (MARCONDES, 2013a). 

Em 2007, foi apresentado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujos 

programas estavam organizados em torno de quatro eixos norteadores: a) alfabetização, b) 

educação básica (aqui inclusa a creche), c) educação profissional; d) educação superior. Para 

Cavalcanti (2016) a sua elaboração incorpora um conjunto de mecanismos que possibilitaram 

maior a União influencia a agenda educacional dos governos subnacionais. Para o MEC, sua 

estrutura é orientadora ao tratar aspectos referentes à formação dos professores, ao Piso Salarial 

Nacional; ao financiamento; à avaliação e à responsabilização, com destaque para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); ao planejamento e à gestão educacional com 

referência ao Plano de Metas. No PDE consta:  

 

a aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos no ensino fundamental, 

principalmente dos filhos de pais menos escolarizados, dependem do acesso à educação 

infantil (BRASIL, 2007c, p. 8). 

Segundo estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), a chance de uma criança concluir o ensino médio aumenta em 

32% se ela tiver acesso à educação infantil (Idem, p. 54). 

 

Como parte das ações definidas pelo PDE, foi criado o Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância), que financia a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de 

equipamentos pelos municípios que era operacionalizado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE (BRASIL, 2007d; REZENDE, 2013). O governo 

disponibiliza, assim, uma fonte de recursos para investimento em creches, complementando o 

incentivo dado pelo Fundeb, que financia apenas o custeio, por meio de matrículas, e não a 

expansão da rede (MARCONDES, 2013a). Os municípios que aderiram ao programa, em sua 

concepção inicial, deviam optar pelos dois modelos construtivos propostos pelo programa e não 
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podiam fazer os seus próprios, apontando para uma forte centralização decisória da União na sua 

formulação (OLIVEIRA; LOTTA, 2012)454.  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, programa estratégico do PDE, 

por sua vez, estabeleceu, por meio do Decreto 6.094/2007, a obrigatoriedade de formulação de 

Planos de Ações Articuladas (PARs). Os municípios, a partir de um diagnóstico, devem formular 

planos com metas que contemplem os níveis de educação sob sua responsabilidade: a educação 

infantil e o ensino fundamental. O PAR tem caráter plurianual e orienta os repasses das 

transferências voluntárias do governo federal para os demais entes.  

Após a criação do Fundeb surgem interpretações distintas referentes à designação 

“magistério da educação básica”, pois esta categoria poderia utilizar 60% dos recursos anuais do 

Fundeb para ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica 

em efetivo exercício na rede pública. O Conselho Nacional de Educação emite o Parecer 

CNE/CEB 24/2007 esclarecendo que estão nesse grupo docentes e profissionais que oferecem 

suporte pedagógico direto ao exercício da docência da educação básica. Para a educação infantil 

são considerados docentes aqueles “habilitados em curso Normal de nível médio, em curso 

Normal Superior e em curso de pedagogia, assim como em Programa Especial” (BRASIL, 2007e, 

p. 8). Excepcionalmente, em creche podem ser beneficiados “profissionais que recebem 

autorização do órgão competente de cada sistema de ensino para exercer a docência, em caráter 

precário e provisório, na falta daqueles devidamente habilitados para tanto” (Ibidem, p. 9). O 

CNE também esclarece sobre o atendimento educacional especializado para os alunos com 

necessidades educacionais especiais455, como parte diversificada do currículo, o atendimento da 

educação do campo456 e dias letivos457 (200 dias para a educação infantil).  

Em 2007, é criada a Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI) que inicia com a 

articulação de dez instituições, mas no decorrer dos anos faz a articulação de organizações não 

governamentais, governamentais, do setor privado, de outras redes e de organizações 

                                                           
454 No decorrer dos anos, em função de reivindicações, em especial da Undime, foram aceitos outros projetos de 

construção e a própria União organizou uma ata de registro de preços para agilizar o processo licitatório das 

construções. O município de São Paulo teve um papel importante na mudança do programa.  
455 Parecer CNE/CEB 6/2007. 
456 Parecer CNE/CEB 23/2007 
457 Parecer CNE/CEB 15/2007. 
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multilaterais que buscam a promoção e garantia dos direitos da primeira infância e tem um de 

seus focos a defesa do direito à educação infantil.  

Em 2008, a Lei federal 11.700 estabelece como dever do Estado garantir vaga na 

escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a 

toda criança que completar quatro anos de idade. Esta medida impacta no planejamento da oferta 

de vagas por parte dos municípios. Neste ano ainda o Programa Nacional Biblioteca na Escola, 

criado em 1997, é ampliado e passa atender também a educação infantil, apontando para 

estratégia similar de outros programas que foram ampliados para essa etapa educacional.458 

Por meio da Lei federal 11.738/2008, é instituído o piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, que abrange os profissionais de creche 

(BRASIL, 2008a). Ela regulamenta o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal que dispõe 

como um princípio o “piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública” (BRASIL, 1988b) e também o art. 6º, inciso III da LDB. A União complementa os 

valores quando o ente federativo não tem disponibilidade orçamentária para cumprir o valor 

fixado. O objetivo é proporcionar melhora da qualidade da educação por meio da valorização do 

professor, orientação já existente no Fundef e Fundeb.459 Entretanto, é a União que arbitra o valor 

do piso e esta iniciativa “deveria ser precedida do papel negocial, a cargo da colaboração entre os 

entes federados” (ABICALIL, 2008, p. 69). Nesta mesma lei é estabelecido até o final de 2009 

para que as três esferas elaborarem seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério 

(PCRM).  

Neste mesmo ano diversos pareceres do CNE e Resoluções do MEC e do CNE são 

promulgados para orientar os municípios na implementação da política de creches. Por exemplo o 

Parecer 21/2008 do CNE discute sobre profissionais de educação infantil (monitor, auxiliar, entre 

outros) que atuam em redes municipais de ensino como devem ser tratados nos PCRM. A 

Resolução MEC/CNE/CEB 2/2008460 estabelece diretrizes complementares para o 

                                                           
458 Esta mudança foi estabelecida na Resolução CD/FNDE/MEC 20/2000. 
459 Houve uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) contra essa lei impetrada por governadores do Ceará, 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul e que contava com o apoio dos governadores de São 

Paulo, Minas Gerais, Tocantins e do Distrito que questionavam a sua legalidade, em função da autonomia dos entes, 

em especial com relação à jornada de trabalho e ao salário, mas esta foi considerada improcedente (FERNANDES; 

RODRIGUEZ, 2011). Mesmo tendo perdido esta lei, ainda, gera conflitos, entre os governos subnacionais em 

relação à capacidade financeira de adotá-la. 
460 Ver também Parecer CNE/CEB 3/2008. 
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desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da educação básica do campo que reflete 

na creche ao estabelecer que ela deve ser oferecida em unidades próprias das comunidades rurais, 

evitando-se os processos de nucleação de escolas e de deslocamento das crianças e também não 

devem ser agrupadas em uma mesma turma crianças de educação infantil com aquelas do ensino 

fundamental. Desta forma, assumindo a função coordenadora da União são estabelecidas normas 

orientadoras da política.  Também esclarece sobre procedimentos a serem adotados referentes à 

existência de instituição de educação infantil sem autorização de funcionamento461, 

determinações sobre contabilidade e o Fundeb462, sobre os profissionais de educação infantil463 e 

atendimento em unidades municipais de educação infantil com professores habilitados e 

auxiliares de apoio464. 

Com a EC 59/2009, torna-se obrigatório o ensino de quatro a 17 anos, a ser 

implementado até 2016, com apoio técnico e financeiro da União. Essa obrigatoriedade coexiste 

com a creche como dever do Estado (art. 208, IV) e, portanto, é um direito já previsto no ECA 

desde 1990. A emenda em questão coloca o direito à educação a partir dos quatro anos, sendo 

obrigatória a frequência das crianças a partir da pré-escola (art. 208, I), deixando facultativa aos 

pais sua inclusão em creche. Entretanto, esta legislação gera interpretações distintas que foram 

apresentadas nos Capítulo 7 e 9.  

Essa emenda também reduz a lacuna da coordenação interfederativa estabelecendo 

que o plano nacional de educação, de duração decenal, deve ser estruturado com o “objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 

metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades” (BRASIL, 2009a). Amplia, ainda, a 

abrangência dos programas suplementares (material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde), para todas as etapas da educação básica, o que inclui as creches. Entretanto, 

a não regulamentação do regime de cooperação gera tensões entre os entes em especial no 

financiamento da educação básica. 

                                                           
461 Parecer CNE/CEB 6/2008. 
462 Parecer CNE/CEB 7/2008 e 8/2008 
463 Parecer CNE/CEB 21/2008. 
464 Parecer CNE/CEB 26/2008 que reforça os requisitos mínimos de formação. 
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Em 2009, o CNE (BRASIL, 2009b) por meio do Parecer CNE/CEB 9/2009 fixa as 

diretrizes para os novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios reforçando as orientações com relação ao acesso aos cargos, 

processo de formação continuada do professor, jornada de trabalho progressão na carreira e 

avaliação de desempenho, entre outros aspectos que envolvem toda a carreira do magistério, 

incluindo as creches. No Parecer CNE/CEB 21/2009 o CNE interpreta o prazo dado aos 

municípios para formularem ou adequarem os planos de carreira para docentes. O CNE aprova 

ainda as Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na educação 

básica, modalidade educação especial, que acaba englobando a educação infantil e incorpora a 

visão de inclusão a partir da creche.  

Por meio do Parecer 20, o CNE revisa as diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil de forma a “orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil” (BRASIL, 

2010b, p. 11). Manifesta a importância de garantir um processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento contínuo em toda a etapa da educação infantil, de forma específica para esta 

faixa etária, sem que se antecipe conteúdos do ensino fundamental. As diretrizes reforçam 

conceitos já estabelecidos em outros documentos da educação (educação infantil, criança, 

currículo e proposta pedagógica); princípios; objetivos da proposta pedagógica; organização do 

espaço, tempo e materiais; estruturação da proposta pedagógica trabalhando a diversidade, as 

características das crianças do campo e indígenas, processos de avaliação, entre outros aspectos. 

Destaca a importância do cuidado em toda a educação, em especial na educação infantil, 

apontando a relação indissociável entre o educar e o cuidar; reforça-o como multidimensional, 

como promotor da autonomia da criança, tendo dimensões da afetividade e intimidade.465 

Neste mesmo ano, a Lei 11.947/2009, reforça a importância da alimentação466 escolar 

em toda a educação básica, inclusive em creche, e a necessidade dos cardápios saudáveis 

elaborados por uma nutricionista, de acordo com a realidade local.467 Estabelece que o Programa 

                                                           
465 Marcondes (2013a) e Marcondes, Cruz e Silva (2015) tratam da importância do cuidado na política de creches. 
466 Com a EC 64/2010 a alimentação passa a ser um direito social.  
467 Por meio da Lei 12.982/2014, também deve ser oferecida uma alimentação escolar especial àqueles alunos que 

necessitem, a partir der recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais 

diferenciadas. A Portaria MS 2.715/2011, atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, incorporando as 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil.  
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Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), deve utilizar no mínimo 30% dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações.468 É definida, ainda, a 

ampliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar (Pnate) para toda a educação básica, passando a abranger as escolas de 

ensino médio e da educação infantil, permitindo que as creches tenham recursos para despesas de 

custeio, manutenção e de pequenos investimentos, que concorram para a garantia do 

funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino.  

Em 2010, o ProInfância é incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 

– 2), no eixo Comunidade Cidadã, indicando a inclusão da creche na agenda prioritária no 

governo federal de enfrentamento da pobreza (MARCONDES, 2013a) por meio do Decreto 

7488/2011. É uma das estratégias adotadas pela União para garantir o cumprimento das metas do 

PNE.  

Nesse ano ocorre a Conferência Nacional de Educação (Conae 2010) que reforça a 

importância do Sistema Nacional de Educação como forma de efetivar o regime de colaboração 

entre os entes federados, até então não regulamentado, e superar as desigualdades sociais, étnico-

raciais, de gênero e relativas à diversidade sexual. Há a diretriz de ampliação da oferta de 

educação infantil pelo poder público, extinguindo progressivamente o atendimento de instituições 

conveniadas e o objetivo é matricular 50% das crianças com até três anos, até 2012, e 

universalizar o atendimento da demanda manifesta, até 2016 (BRASIL, 2010b).469  

Em 2010 é aprovado o Plano Nacional da Primeira Infância (PNPI)470, a partir da 

articulação da Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI), que tem como princípios a ação 

integral à criança, a inclusão às políticas públicas, a articulação e sinergia das ações, entre outros. 

A política educacional é uma das ações finalísticas e vê as creches como um espaço educacional 

que também promove o cuidado, mas também como um espaço potencial de articulação com a 

saúde e assistência (REDE NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 2010).  

                                                           
468A aquisição da agricultura familiar pode dispensar de “procedimento licitatório, desde que os preços sejam 

compatíveis com os vigentes no mercado local [...] e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade 

estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria” (BRASIL, 2009, art. 14, § 1º). 
469 No documento final consta congelar matrículas em creches conveniadas em 2014 e extinguir essa modalidade até 

2018. Posição inexequível na opinião de diversos entrevistados.  
470 O PNPI foi aprovado pelo Conanda. 
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No plano é definida a necessidade de ampliar o acesso a esse segmento educacional e 

melhorar a qualidade do atendimento. Prevê atender, até 2016, a 40% da população de até três 

anos de idade e, em 2022, 70% em creche; meta mais ousada do que a do PNE (50%). Também 

estão como metas que as unidades sigam padrões de infraestrutura e funcionamento estabelecidos 

pelos órgãos competentes; haja um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 

Educação Infantil (inicial e continuada), que conte com a participação da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios; assegurar até 2013 que todas as instituições de educação 

infantil tenham seus projetos pedagógicos; garantir, por meio de uma ação conjunta da União, 

dos estados e dos municípios, a alimentação escolar para as crianças atendidas na educação 

infantil; entre outros. 

Foram elaborados a Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (2011-2020) 

que trata da política de creche, estabelecendo como meta atender, até 2015, toda a demanda 

manifesta para 0 a 3 anos de idade incluída em creche de período integral. Essa meta trabalha 

com a lógica de demanda manifesta e não de cobertura471 como é trabalhado no PNE.  É possível 

observar que os planos têm metas que não convergem com outros planos.  

Em 2010 também foi regulamentada a Política de Educação no Campo, por meio do 

Decreto 7.352, e os municípios ficam responsáveis por garantir a oferta da educação infantil, em 

creches e pré-escolas, mas estabelece que a União deve prestar apoio técnico e financeiro aos 

municípios.  

Neste ano o CNE é consultado sobre a educação básica e a aplicabilidade da lei do 

piso salarial472 Aprecia a Indicação CNE/CEB nº 3/2009, que propõe a elaboração de Diretrizes 

Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica 

Pública473 e aprova diversas diretrizes e normas - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica474, normas para Padrões Mínimos de Qualidade de Ensino para a Educação 

Básica Pública475, Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na 

                                                           
471 A cobertura considera o número de vagas existentes em relação à população na faixa etária de até três anos.  
472 Parecer CNE/CEB 3/2010. 
473 Parecer CNE/CEB 9/2010. 
474 Parecer CNE/CEB 7/2010. 
475 Parecer CNE/CEB 8/2010. 
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Educação Infantil476 e normas de funcionamento das unidades de educação infantil ligadas à 

Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações477. A maioria das normas e 

diretrizes até então tratavam da educação como um todo, mas incorporando a educação infantil na 

política educacional.  

A partir de 2011, iniciam-se novas ações da União para apoiar e estimular os 

municípios na ampliação da oferta de vagas em creches. A Lei 12.499/2011 prevê apoio 

financeiro da União aos municípios que criem novos estabelecimentos públicos de educação 

infantil construídos com recursos de programas federais (art. 1º, I). Não está previsto apoio para 

ações próprias municipais ou estaduais (construção, com recursos próprios, ou estaduais, de 

novos estabelecimentos; a reestruturação da rede para ampliar o número de vagas sem abertura de 

novas turmas; a melhora da qualidade na prestação desse serviço; etc.). A Lei estabelece, ainda, 

que esses recursos devem ser aplicados exclusivamente em despesas correntes para a manutenção 

e o desenvolvimento da educação infantil pública. Desta forma a União antecipa o valor mínimo 

do Fundeb do ano anterior aos municípios, após o cadastramento dos novos estabelecimentos no 

Simec. Esta era uma demanda dos prefeitos e da Undime, pois uma nova escola de educação 

infantil em funcionamento poderia levar até dois anos para o município receber os recursos do 

Fundeb.  

Neste mesmo ano o CNE elabora diversos pareceres como uma forma de dirimir 

dúvidas sobre a política de educação básica que acaba impactando as creches. Esclarece com 

relação às Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários da 

Educação Básica pública478, acúmulo de cargos para professores479, critérios para os profissionais 

da educação infantil serem incluídos na carreira do magistério da Educação Básica480 e poderem 

ser remunerados com recursos do Fundeb, possibilidade de fechamento das unidades de educação 

infantil em períodos de férias e de recesso em instituições de Educação Infantil481, proposta de 

fortalecimento e implementação do regime de colaboração por meio de arranjos de 

                                                           
476 Parecer CNE/CEB 12/2010. 
477 Parecer CNE/CEB 17/2010. 
478 Parecer CNE/CBE 2/2011. 
479 Parecer CNE/CBE 3/2011.  
480 Parecer CNE/CBE 7/2011. 
481 Parecer CNE/CBE 2/2011. 
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desenvolvimento da educação (ADE)482, orientações para que material utilizado esteja de acordo 

com uma educação antirracista483, estabelece diretrizes para o atendimento das crianças em 

situação de itinerância (circenses e outros grupos sociais)484. Desta forma o CNE além de 

estabelecer diretrizes acaba “decodificando” a base legal existente sob a lógica da educação.  

Nova indução federal ocorre em 2012, por meio da Ação Brasil Carinhoso, do Plano 

Brasil Sem Miséria (BRASIL, 2011; 2014c), que objetiva retirar da pobreza todas as famílias 

com crianças até seis anos e, ao mesmo tempo, aumentar o acesso dessas crianças a creches e 

serviços de saúde. O Brasil Carinhoso está estruturado em três eixos: saúde, educação/nutrição e 

transferência de renda/assistência social, buscando a integração do cuidado à educação infantil 

(MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015). Complementa a ação do Proinfância e do Fundeb, pois 

fornece uma fonte adicional de custeio ao serviço de creche. No Capítulo 6, será aprofundado 

com maiores detalhes essa ação e seus resultados.  

Além de induzir a ação dos municípios na oferta de creches, o governo federal 

prioriza o público-alvo a ser atendido, focalizando as crianças mais pobres (BRASIL, 2014a). 

Esse programa foi estabelecido após o diagnóstico de que 14,6% das crianças com até seis anos 

estavam em situação de extrema pobreza (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2013).  

A Lei federal 12.695/2012, dispõe sobre o apoio financeiro e técnico por meio do 

PAR e, no art. 13, por sua vez, permite que na distribuição dos recursos do Fundeb, sejam 

computadas todas as novas vagas oferecidas pela rede pública e pelas instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público.  

A Lei federal 12.722/2012 no art. 4º, § 4º, expande ainda mais o escopo do custeio 

para essa faixa etária, permitindo aplicação de recursos no cuidado integral e na segurança 

alimentar e nutricional das crianças, além das despesas já previstas com manutenção e 

desenvolvimento da creche.   

A ampliação da abrangência do custeio é demanda dos municípios, que consideram 

alto o custo da alimentação escolar e do cuidado integral, se considerados os valores repassados 

para o atendimento das crianças em creche (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

                                                           
482 Parecer CNE/CBE 8/2011. 
483 Parecer CNE/CBE 6/2011.  
484 Parecer CNE/CBE 6/2011. 
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MUNICÍPIOS, 2013). Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), os programas 

federais são subfinanciados e o recurso repassado não cobre os gastos efetivos como é o caso, por 

exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A suplementação de 50% do 

valor de referência do Fundeb, e a permissão de sua utilização na alimentação escolar e no 

cuidado às crianças revelam uma “escuta” do governo federal à demanda de municípios que 

reivindicavam mais apoio para custeio. Entretanto, essas modificações atendem apenas crianças 

do PBF e não todas as matriculadas em creche.  

Outra modificação criada para superar a falta de creches consiste na agilização do 

processo licitatório dos edifícios para sediar esses equipamentos. A Lei 12.722/2012 altera a Lei 

12.462/2011 possibilitando que os sistemas públicos de ensino realizem licitações e contratos 

pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)485. Com essa forma de contratação, 

objetiva-se agilizar o processo de licitação e de construção desses equipamentos. Procurou-se 

assim contornar obstáculos à expansão da rede de creches: a morosidade dos processos 

licitatórios e falta de equipes nos municípios para estruturá-los.  

Paralelamente a estas ações, em 2012, o CNE se manifesta com relação aos 

servidores (atividades desenvolvidas por professores para reconhecimento dos seus direitos 

previdenciários486, manifestação em relação à lei do piso salarial487), admissibilidade de períodos 

destinados a férias e a recesso em instituições de educação infantil488, orientações sobre a 

organização e o funcionamento dessa etapa de ensino489 (formação do profissional de educação 

infantil, diferenças de carga horária, turno e jornada, material pedagógico, avaliação, entre 

outros). Também estabelece diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena490 

e a educação escolar quilombola491. 

                                                           
485 O processo de construção de creches é lento e complexo. Exige definição de terreno; elaboração de projetos 

arquitetônico, de engenharia e executivos e licitação para construção. O RDC foi criado na lei de licitação e permite  

agilizar os processos licitatórios com o objetivo de tornar mais eficientes e econômicas as contratações públicas da 

Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

Posteriormente, foi ampliado para ações do PAC, incluindo diversos serviços como o de educação. 
486 Parecer CNE/CEB  6/2012. 
487 Parecer CNE/CEB  9/2012 e Parecer CNE/CEB 18/2012. 
488 Parecer CNE/CEB  23/2012. 
489 Parecer CNE/CEB  17/2012. 
490 Parecer CNE/CEB 13/2012. 
491 Parecer CNE/CEB 16/2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
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A Lei 12.796/2013 altera a LDB. Estabelece a obrigatoriedade e gratuidade da 

educação básica dos quatro aos 17 anos de idade (pré-escola, ensino fundamental e médio). 

Também vê como dever do Estado a garantia de educação infantil às crianças até cinco anos; o 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência; o atendimento ao 

educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde492; padrões mínimos de 

qualidade de ensino, entre outros aspectos.  

Esta lei estabelece que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular as 

crianças na educação básica a partir dos quatro anos. Define, ainda, que os currículos da 

educação infantil devem seguir base nacional comum e ter uma parte própria que leve em 

consideração as características regionais e locais.  

Dispõe também sobre a formação dos profissionais de educação. Estabelece que a 

formação de docentes para atuar na educação básica será em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena. A modalidade normal é admitida, como formação mínima para 

o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. 

Os entes federados “adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de 

formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública” (BRASIL, 

2013a).  Outro ponto refere-se que a União “prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos 

profissionais da educação” (BRASIL, 2013a).   

Outras mudanças à LDB são estabelecidas com a Lei 12.796/2013 estabelecendo que 

a educação infantil deve: a) ser avaliada, mediante o registro e acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção; b) ter carga horária mínima anual de 

800 horas; c) as jornadas de atendimento são, no mínimo, de quatro horas diárias para o turno 

parcial e de sete para a jornada integral; entre outros aspectos.  

Paralelamente a estas transformações nos atos normativos federais, na Câmara 

Federal é apresentado o Projeto de Lei (PL) 6.998/2013 que dispõe sobre a Primeira Infância – 

período da gestação aos seis meses -  que propõe alteração sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e que irá culminar com o Estatuto da Primeira Infância aprovado em 2016. Reinsere 

                                                           
492 A CF, desde a EC 59/2009, estabelece os programas suplementares para toda a educação básica.  
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no debate governamental a importância da cooperação intergovernamental e intersetorial para 

esses beneficiários.  

No ano de 2013, diferentemente dos anos anteriores o CNE não aprova nenhuma 

norma específica da educação infantil, mas há um parecer que a impacta, pois dispõe sobre as 

Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de Música na Educação Básica493. 

A Lei federal 13.005/2014 aprova o novo PNE (2014–2024). Permanece a meta de 

ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das 

crianças de até três anos, até 2024494. A universalização da pré-escola foi prevista até 2016 para 

as crianças de quatro a cinco anos de idade. A lei reforça a cooperação intergovernamental e 

destaca que podem ser criados mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração 

recíproca (BRASIL, 2014b, Art. 7º, § 2º). O Plano inova ao estabelecer que será criada uma 

instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios, bem como fortalecido o regime de colaboração entre os estados e seus respectivos 

municípios, com a inclusão de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em 

cada estado (Art. 7o, § 5º e 6o).495 

No PNE, em seu art. 13, consta que deve ser instituído, em até dois anos, o Sistema 

Nacional de Educação (SNE)496, como espaço responsável “pela articulação entre os sistemas de 

ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias” do plano 

(BRASIL, 2014)497.  

O PNE avança na discussão da qualidade, estabelecendo que em dois anos deve ser 

estabelecido o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e na orientação para a ampliação do acesso 

dos mais pobres às creches, onde até o final do plano deve ser inferior a 10% a diferença de 

acesso em creche entre as crianças do quartil mais elevado e o mais baixo. Assim no PNE há uma 

                                                           
493 Parecer CNE/CEB 12/2013. 
494 O PNE 2001–2010 não atendeu às metas definidas para a creche. 
495 Até 2017 não foram criados o regime de colaboração e a instância de negociação. 
496 O MEC, em 2015, por meio da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino (Sase) fez uma proposta criar o 

Sistema Nacional de Educação propondo, entre várias questões, uma instância Nacional Permanente de Negociação 

composta pelo MEC, CONSED e Undime bem como a Lei de Responsabilidade Educacional com as normas de 

cooperação entre as três esferas baseadas “no princípio da interdependência e da cooperação” (BRASIL, 2015i, p. 7). 

No documento contam responsabilidades e formas de financiamento entre outros aspectos. O SNE, até o momento, 

não foi consolidado.  
497 Ao analisar as palavras “coordenação”, “cooperação” e “colaboração” elas são citadas duas, seis e 34 vezes, 

respectivamente mostrando que o regime de colaboração não regulamentado até então foi sendo incorporado nas 

bases da educação. 
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convergência de ações de educação com a de enfrentamento da pobreza, buscando a equidade de 

acesso.  

No financiamento da educação pública, o PNE estabelece que, em até dez anos, o Brasil 

gastará 10% do Produto Interno Bruto (PIB) em educação como um todo (meta 20 do PNE), entre 

outros pontos. Este aspecto tem gerado tensões entre o governo federal, estados e municípios e 

organizações da sociedade civil, em especial em relação à ação supletiva da União que passa pela 

divisão de responsabilidades e dos recursos entre os entes federados (CAVALCANTI, 2016).  

O plano mostra a incompletude da educação e prevê estratégias de atuação 

intersetorial com assistência social, saúde e proteção à infância por meio de programas de 

orientação e apoio às famílias, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até três 

anos; no acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das crianças na 

educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, e na 

busca ativa de crianças em idade correspondente a educação infantil (estratégias 1.12, 1.14 e 

1.15). Também reconhece a importância da creche em tempo integral para as mulheres, tendo 

como estratégia estimular o acesso à educação infantil em tempo integral.  

Na Conae 2014, o PNE foi debatido como instrumento de articulação do Sistema 

Nacional de Educação tentando articular a participação popular, a coordenação federativa e o 

regime de colaboração. Foram estabelecidas como proposição, até 2016, ampliação no campo e 

na cidade a oferta de creches, atendendo 50% da demanda até o 5º ano da aprovação do PNE e 

100% da demanda das crianças de até três anos e 11 meses com qualidade – parâmetro acima do 

PNE. Também foi previsto apoio das outras esferas aos municípios e o congelamento das 

matrículas conveniadas. Houve ainda a proposta de creches em faculdades ou escolas públicas de 

forma a garantir que pais, mães ou responsáveis possam estudar.  

Em 2015, o MEC apresentou à sociedade uma versão inicial para consulta pública da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação infantil498 que após sugestões será, em 2016, 

submetido ao CNE. A BNCC segue as diretrizes curriculares nacionais e seus princípios éticos 

(autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem-comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades); políticos (direitos de cidadania, exercício da 

                                                           
498 A base curricular da educação básica era discutida desde 2013, em 2014 a educação infantil começa a participar e 

a elaborar uma proposta diferenciada das outras etapas de ensino (ARAÚJO, 2015a).  
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criticidade, respeito à ordem democrática); e estéticos (sensibilidade, criatividade, ludicidade, 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais).  

A base trabalha com os direitos das crianças aprenderem por meio da convivência, do 

brincar, da participação, da exploração, da comunicação e do auto-conhecimento (BRASIL, 2016j). 

Para tal as crianças devem vivenciar experiências de aprendizagem por meio de interações e 

brincadeiras. Os campos de experiências são: a) o eu, o outro e o nós; b) corpo, gesto e movimentos; c) 

escuta, fala, pensamento e imaginação; d) traços, sons, cores e imagens; e) espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações Estes são interdisciplinares para a educação infantil, sem 

discriminar a creche e a pré-escola.  

Nesse mesmo ano foram promulgados a MP 705/2015 e o Decreto 8.619/2015, que 

alteram as normas do apoio financeiro do Brasil Carinhoso. Desta forma, a suplementação de 50% do 

Fundeb prevista, passou a beneficiar as localidades que: a) ampliaram as matrículas em creches de 

crianças cujas famílias sejam beneficiárias do PBF; ou b) ampliaram a cobertura de crianças do Bolsa 

Família em creches.  A ampliação das matrículas ou da cobertura é medida comparando os respectivos 

dados do Censo Escolar dos dois anos anteriores ao do exercício em que ocorre a transferência do 

apoio financeiro suplementar.  

O valor repassado como apoio financeiro suplementar à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação infantil, não permite mais que os municípios gastem os recursos com 

investimento. A partir desse decreto, o recurso só pode ser utilizado em custeio. Outra mudança 

introduzida no decreto, em seu art. 2º é que o valor da transferência será de: a) até 25% do valor do 

Fundeb, caso o Distrito Federal ou o município não tenha cumprido a meta anual estabelecida de 

forma a atingir, até 2024, pelo menos 50% das crianças do PBF; b) até 50% do Fundeb, caso o Distrito 

Federal ou o município tenha cumprido a meta anual de forma a alcançar 50% das crianças do PBF em 

creche.  

Haverá ainda a dedução do saldo em conta do valor a ser repassado se o Distrito Federal ou o 

município tiver em sua conta saldo do exercício anterior. O decreto aborda que excepcionalmente, em 

2015 e 2016, os municípios poderão receber até 50% se tiverem aumentado o número de matrículas de 

crianças do PBF ou tenham cobertura de crianças do Bolsa Família em creches maior ou igual a 35% 

aos dados da edição do Censo Escolar da Educação Básica do ano anterior que ocorrerá a transferência 

(BRASIL, 2015i, art. 4º).  
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A Undime nacional questionou que a medida provisória e o decreto alteraram a regra de 

repasse, retroagem seu efeito, sem qualquer processo de negociação. Contestam que não foi pactuado 

com o MEC, na época da elaboração dos PMEs, que houvesse uma previsão de quantitativo anual de 

vagas para crianças com até 48 meses em creche. Com relação à existência de recursos em conta pode 

ser por vários fatores que levam a essa situação, mas que não significa que os recursos não sejam 

importantes ou venha a ser utilizado (lentidão dos processos licitatórios, espera para a utilização dos 

recursos em função da queda nas receitas, entre outros). Em carta endereçada ao MEC e FNDE, a 

Undime contesta a medida sem a devida negociação e que estas mudanças impactam os municípios 

que ficam com os encargos à continuidade do serviço:  

 
[...] o anúncio das alterações no final de 2015 tomou de surpresa todos os gestores 

municipais, por não ter havido diálogo ou comunicação anterior. Além disso, naquele 

momento todos os orçamentos de 2016 já estavam aprovados ou em trâmite final nas 

Câmaras Municipais. A Medida Provisória 705/2015 e o Decreto 8619/2015, além de 

promoverem alteração de uma regra, retroagem seu efeito, fato que fere importante 

princípio no campo do direito. [...] Com a previsão do recurso do Brasil Carinhoso os 

municípios desenvolveram esforços para ampliar vagas na educação infantil 

priorizando as crianças das famílias cadastradas no Programa Bolsa Família. E em 

suas peças de planejamento (LDO e LOA) criaram a expectativa de recebimento integral 

dos recursos a partir do volume de novas matrículas. Diminuir o montante a ser 

repassado certamente vai afetar o adequado funcionamento das unidades escolares em 

que estas crianças estão matriculadas em 2016 (UNDIME, 2016, grifos da autora).  
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APÊNDICE 4 - Programas federais que atendem às creches 

 

Quadro 15 - Programas federais que atendem creche, por ano de criação, ano que a creche foi 

incluída e estágio de funcionamento 

Ano de criação  Ano em que creche passa a 

receber recursos do 

programa 

Título do programa Em funcionamento Observações  

1955 2003 Programa Nacional de 

Alimentação Escolar 

(Pnae) 

Sim  

1995 2009 Programa Dinheiro 

Direto na escola 

(PDDE) 

Sim  

1995 2008  Programa Nacional 

Biblioteca na Escola 

(PNBE) 

Sim Em 2013, os professores 
passaram a receber livros e 

revistas especializados. Em 

2012, o programa passou a 
permitir a compra de 

brinquedos. As escolas de 

Educação Infantil inscritas no 
Censo Escolar receberam os 

livros de literatura do PNBE 

2008, 2010, 2012 e 2014 

2004 2009 Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte 

do Escolar (Pnate) 

Sim  

2005 2005 Proinfantil  Não Qualificou, de 2005 a 2008, 

cerca de 7,4 mil professores. 
Em 2009, ingressaram no 

programa 9.231 cursistas. 

2006 2006 Formação na Escola Sim Atende às equipes de creche. 

2007 2007 Plano de Ações 
Articuladas (PAR) 

Sim Os recursos ficam 
condicionados as prioridades 

do SIMEC inseridas por cada 

gestor. 

2007 2007 Caminho da Escola Sim  

2005 2013 Programa Nacional 

Escola de Gestores da 

Educação Básica 
Pública  

Sim  

2007 2007 Programa Proinfância Sim  

2010 2010 Programa Proinfância 

no PAC -2 

Sim  

2012 2012 Brasil Carinhoso – 

Apoio às Creches – 

suplementação de 50% 
do Fundeb 

Sim  

2012 2013 Brasil Carinhoso – 

Antecipação do 
Fundeb  

Sim  

2012 2013 Brasil Carinhoso – 

Saúde na Escola  

Sim Informação solicitada ao 

MEC, mas sem o retorno até 
2/7/2015. 

2014 2014 NutriSus Sim  

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 

2015, 2017. 

Nota: SI – Sem informação. 
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APÊNDICE 5 – A cooperação intergovernamental, interinstitucional e intersetorial no Estado do 

Ceará  

 

Conforme visto no Capítulo 7, o Estado do Ceará foi selecionado por estar na Região 

Nordeste, segunda região com maior população de crianças de zero a três anos, e ser o estado 

nordestino com maior cobertura de creches.  

1 A cooperação intergovernamental e interinstitucional na educação infantil 

 

No Ceará, as matrículas do ensino fundamental e da educação infantil concentram-se 

nas redes municipais e são da responsabilidade dos municípios, mas o estado assume sua 

corresponsabilidade com o apoio técnico e financeiro aos governos locais. Muitos dos ex-

governadores e integrantes da equipe técnica estadual, foram, antes, gestores ou técnicos em 

vários municípios, com destaque para Sobral, e conseguiram inserir na agenda societária e 

governamental do estado a prioridade da educação, criando instrumentos eficazes de articulação 

entre o estado e os municípios (KINGDON, 1995, 2006). Distingue-se dos outros estados no que 

se refere à cooperação com seus municípios, especialmente na política de educação (SEGATTO, 

2015; ABRÚCIO, SEGATTO, PEREIRA, 2016). Diversos entrevistados afirmam a importância 

desse apoio, pois “a criança é cearense, não importa onde ela nasceu ou estuda” (informação 

verbal).499 Pode ser visto como um estado que coordena e coopera com a política de educação 

(AGRANOFF, 2007; SEGATTO, 2015).  

O estado vê a importância da educação infantil no processo de alfabetização. 

Diversos entrevistados, em especial da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), avaliam que os 

municípios estão obrigados a ofertar vagas no ensino fundamental e na pré-escola, seguindo a CF 

(art. 208, I), a LDB (art11, V) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (art. 5º, 

§ 2°). Nesta linha, o governo do estado trabalha com a universalização da educação de forma 

descendente: primeiro o ensino fundamental, depois a pré-escola e, como último segmento, a 

                                                           
499 Entrevistado 110, fev. 2016.  



504 

 

creche. A equipe entrevistada da Seduc (informação verbal)500 trata a creche como um direito da 

criança a creche, não sendo a materialização deste direito obrigação exclusiva do município, mas 

também da União, dos estados, da família com a colaboração da sociedade. Esse entendimento 

dos atores estaduais tem norteado a ação dos municípios cearenses e muitos têm optado pelo 

incremento parcial de matrículas em creche para os mais velhos (três anos) e em jornada parcial 

conforme foi apresentado no Capítulo 9.501 

Para apoiar os municípios na educação infantil destacam-se algumas ações como: a) 

Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic); b) apoio financeiro à construção e 

compra de equipamentos e materiais dos Centros de Educação Infantil (CEIs)502; e c) outros 

apoios. Essas ações, juntamente com o apoio federal, contribuem para uma nova cultura da 

política de creches no Ceará.  

 

a) Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic) 

 

O Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic) foi criado em 2007 para promover a 

alfabetização de crianças na idade certa, com foco no ensino fundamental. O programa prioriza a 

gestão voltada à aprendizagem do aluno e à mudança de cultura das gestões municipal e escolar 

(CEARÁ, 2012). A Seduc e todos os 184 municípios cearenses pactuaram a alfabetização até o 2º 

ano. No decorrer do tempo o programa foi incrementado com mais ações para a educação infantil 

e, em 2011, passou a atender até o 5º ano do ensino fundamental.  

Em seu protocolo inicial de intenções não constava uma meta específica para a 

ampliação do acesso à creche e, sim, à pré-escola: “ampliar o acesso à educação infantil, 

universalizando progressivamente o atendimento de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola” 

(CEARÁ, 2007a).503 

                                                           
500 Entrevistado 110, 111 e 115, fev. e mar. 2016. 
501 O Fórum de Educação Infantil do Ceará (Feic) e movimentos de defesa dos direitos das crianças entendem que é 

uma obrigação municipal a oferta de vagas em creches.  
502 O estado apoia construção de equipamentos que abrangem a creche e a pré-escola e não apenas às creches.  
503 A equipe da Seduc informa que desde a criação do Paic sempre foi contemplado o segmento de creches nas 

formações para as equipes municipais e a disponibilização de bolsas aos professores formadores locais.  
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 Na formatação do Paic foi estruturada uma Coordenadoria de Cooperação com os 

Municípios (COPEM), na Seduc, com equipe profissionalizada, assessoria especializada 

contratada e recursos para possibilitar o apoio aos municípios em projetos estaduais e federais. 

São oferecidos apoios técnico e pedagógico, tanto à distância como in loco; material didático aos 

alunos e professores; formação para as equipes municipais; avaliação e indução financeira para a 

melhoria do desempenho dos alunos do ensino fundamental; e bolsas de pesquisa para os 

gerentes e formadores locais do Paic, de extensão e consultoria.  

O estado possui dois mecanismos de indução financeira para que os municípios 

assumam a sua responsabilidade no ensino fundamental, seguindo as estratégias de coordenação 

identificadas por Gomes (2009) para a União. A partir das avaliações de desempenho há: a) 

destinação de parcela do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) às prefeituras; b) prêmio 

Escola Nota Dez às melhores escolas desde que apoiem aquelas com pior desempenho. Esses 

mecanismos não têm relação direta com a creche, mas impactam o seu trabalho na medida em 

que muitas escolas buscam bons desempenhos, “cobram” da educação infantil que os alunos 

cheguem ao ensino fundamental “preparados” para a alfabetização como foi visto nos Capítulos 9 

e 10.  

Em cada município cearenses é previsto um gerente local do Paic, responsável pelo 

acompanhamento das ações do programa e pela interlocução com a Seduc, e um professor 

formador para cada segmento da educação (creche, pré-escola, etc.). Esta equipe tem como 

atribuição repassar o conteúdo ministrado pela Seduc aos demais professores da rede municipal. 

Assim, o conteúdo de uma capacitação chega na sala. O governo do estado busca fortalecer a 

capacidade institucional dos municípios para implementarem a política educacional, incluída a 

política de creches.  

O Paic, foi reestruturado em dezembro de 2015, para o Programa de Aprendizagem 

na Idade Certa (Mais Paic) e está estruturado em seis eixos de atuação: a) gestão; b) ensino 

fundamental I; c) ensino fundamental II; d) educação infantil504; e) literatura infantil e formação 

de leitores; e f) avaliação externa. Os dois eixos que têm relação com a política de creches são o 

de educação infantil e o de literatura infantil e formação de leitores. Cada eixo possui objetivos e 

                                                           
504 A equipe da Seduc para esse eixo é formada por ex-secretários municipais de educação e membros do Fórum de 

Educação Infantil do Ceará (FEIC).  
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metas que pactuados entre os diversos atores estaduais e municipais. Em sua concepção, foram 

realizadas reuniões com todos os prefeitos, secretários estaduais e deputados na Assembleia 

Legislativa e outros atores para assumir o compromisso de alfabetização até os sete anos. 

Posteriormente, as mudanças são discutidas com os prefeitos, em especial por meio da 

Associação dos Prefeitos do Ceará (APRECE) e com a direção da Undime. Os acordos são 

divulgados nas reuniões mensais da Undime, das quais a Seduc participa, bem como orientações 

para a melhoria da gestão ou dos programas federais e estaduais.  

No eixo de educação infantil, a creche e a pré-escola são vistas conjuntamente 

seguindo as diretrizes nacionais. Seus objetivos são: a) “contribuir para a promoção da qualidade 

do atendimento oferecido às crianças e suas famílias nas instituições”; b) “colaborar no processo 

de implantação e implementação das propostas pedagógicas e programas de formação continuada 

de professores da educação infantil dos municípios participantes do programa” (CEARÁ, 

[2016?])a. Nesse eixo contam com a parceria do Fórum Estadual de Educação Infantil e de 

universidades do estado505. 

As metas do eixo de educação infantil do Paic incluem ampliar o atendimento das 

crianças de até três anos e universalizar o atendimento das crianças de quatro e cinco anos de 

idade. Nos documentos do Paic e Mais Paic, não há a meta de atingir 50% das crianças nessa 

faixa etária, como preconizado pelo PNE 2014 – 2024, apesar de muitos entrevistados 

mencionarem-na. Ao ser questionada a inexistência de metas no segmento de creche, 

entrevistados vinculados à Seduc apontaram a não obrigatoriedade da oferta a este segmento 

citando a LDB, a EC 59/2009 e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. 

Também não consta dos objetivos do Mais Paic a ampliação das creches em regime integral 

como fator importante para inserção das mulheres no mercado de trabalho. 

O estado custeia bolsas para os professores formadores de educação infantil, 

normalmente um professor para a creche e um para a pré-escola de cada município. Há a 

formação continuada do professor multiplicador com base em um trabalho político-pedagógico 

específico para quem trabalha com esta faixa etária, buscando melhorar a qualificação desses 

profissionais. Há um instrumental que permite acompanhar as práticas desenvolvidas pelos 

                                                           
505 As universidades têm se adequado para ter conteúdo específico de educação infantil nos seus cursos de graduação 

e criaram graduações e pós-graduações específicas para esse segmento (informação verbal). Há um envolvimento, 

com destaque às universidades públicas, na formação dos profissionais dessa faixa etária. 
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professores e pelas instituições, a implantação e implementação das propostas pedagógicas nos 

municípios e a sua avaliação periódica. Também há a socialização de práticas exitosas de 

municípios e as gerências regionais da Seduc acompanham todo o processo. 

O Ceará, em 2011, é o primeiro estado brasileiro a desenvolver as orientações 

curriculares para a educação infantil, a partir das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil estabelecidas pelo CNE, em 2009. O material foi organizado pela equipe do 

eixo de educação infantil do Paic, a partir de parceria com o MEC, apontando para uma 

cooperação com a União nas ações. As orientações buscam decodificar as diretrizes nacionais 

(CEARÁ, 2011). Desta forma, a Seduc busca apoiar os municípios transformando as creches (e 

pré-escolas também) em locais que possibilitem o desenvolvimento das múltiplas linguagens e 

vivências da infância (informação verbal)506. Nas orientações consta a meta de universalizar a 

pré-escola, mas, em relação à creche, está previsto expandir, “no mínimo, 100% o 

atendimento de 0 a 3 anos” – sendo que em 2007 a taxa de atendimento líquida era de 11,20% 

(CEARÁ, 2011). Desta forma, as metas são diferentes do PNE, apontando para a 

discricionariedade inerente aos processos de implementação. 

Para o eixo da educação infantil não há material didático ou paradidático 

disponibilizado, mas, sim, orientações curriculares para a educação infantil, que são 

disponibilizadas e trabalhadas nas formações. Quanto ao uso de material estruturado, também 

chamado de apostilado507, a equipe estadual entende que ele pode inibir o criar, o brincar e as 

aprendizagens (informação verbal)508 essenciais para o desenvolvimento infantil. Ao mesmo 

tempo, a Seduc estabeleceu que esta decisão se dará no âmbito da autonomia municipal e, por 

pressão dos municípios, estabeleceu, em 2013, alguns critérios para os que optarem por adotar 

este material. A demanda por material estruturado para o segmento de creche vem ampliando 

conforme identificado em entrevistas com os atores cearenses. 

                                                           
506 Entrevistado 109, mar. 2016. 
507  Para o FEIC, parceiro do Mais Paic, deveriam ser evitadas as formas de contratação desses materiais de empresas 

privadas, que são vistos por esses atores como “privatização” da educação infantil. Defendem uma política de 

formação permanente dos profissionais conscientizando-os sobre as diretrizes curriculares e a política, posição 

apoiada por especialistas (ADRIÃO et. al., 2009; NASCIMENTO, 2012,) que veem a necessidade de criar uma 

identidade da educação infantil nas redes municipais. 
508 Entrevistado 96, fev. 2016. 
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No eixo de literatura infantil e formação de leitores do Mais Paic, são adquiridos e 

distribuídos livros aos municípios, ainda que sejam para a pré-escola e o ensino fundamental, 

alguns podem ser utilizados nas creches (informação verbal)509. Os educadores que atuam na 

educação infantil passam por oficinas de dinamização da leitura, com pelo menos 40 horas por 

ano, desde 2008 (CEARÁ, [2016?]b), sendo uma estratégia de formação.  

Com o Mais Paic, o estado promove a cooperação técnica aos municípios, prevista na 

Constituição, para os programas de educação infantil e de ensino fundamental. Ao trabalhar a 

melhoria da gestão educacional municipal, contribui para o aprimoramento da capacidade 

institucional já existente em todas as etapas de ensino e não apenas na política de creches.510 Os 

municípios também são apoiados na (re)elaboração das propostas curricular e pedagógica, na 

formação continuada. Nesse caminho, há avanços observados por entrevistados na melhoria da 

gestão e da implementação da política: a profissionalização dos secretários municipais de 

educação; formação e qualificação dos profissionais de educação infantil511; realização de 

concursos para seleção e contratação de profissionais; valorização dos espaços físicos no formato 

de CEI; entre outros que será apresentado no Capítulo 8. 

   

b) Apoio à construção dos centros de educação infantil 

 

A cooperação entre o estado e os municípios na educação infantil não se restringe à 

assistência técnica. Ao diagnosticar a demanda de acesso à educação infantil o governo estadual 

passou a apoiar os municípios na oferta de equipamentos adequados para este público. O apoio à 

construção de CEIs busca romper com a antiga visão das creches como “depósitos de crianças”. 

Entrevistados apontam para a importância de frequentar uma educação infantil de qualidade para 

                                                           
509 Entrevistado 110, fev. 2016. 
510 As equipes locais são formadas para o planejar, monitorar e avaliar; dominar os procedimentos da administração 

pública; definir critérios técnicos para o processo de seleção de gestores escolares priorizando o mérito; criar ou 

rever o Plano de cargos, carreira e remuneração do magistério municipal; definir critérios para contratação de 

professores, entre outras ações. 
511 A melhor qualificação identificada pelos entrevistados também é observada por Abrucio (2016). Até 1988, “boa 

parte do professorado não tinha nível superior”, em 2006, 60% eram graduados e, em 2013, 75% (ABRUCIO, 2016, 

p. 15). 
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a redução das desigualdades e promover o desenvolvimento infantil e, para tal, é preciso que haja 

espaços adequados ao atendimento da criança.   

O estado cofinancia com os municípios a construção de CEIs por meio da Seduc e da 

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), secretarias que têm lógicas de 

coordenação diversas e diferenciados modelos de gestão. Este apoio contribui com a expansão da 

oferta de vagas em creches de qualidade na rede pública e é feito por editais, evitando a 

distribuição clientelista dos recursos de transferências voluntária. O município tem autonomia 

para estabelecer tanto o segmento a ser atendido – creche e pré-escola -, quanto a jornada de 

atendimento – parcial ou integral.  

O Programa de Ampliação da Oferta Municipal de Educação Infantil da Seduc 

objetiva a cooperação técnica e financeira do estado com os municípios, para construir e equipar 

CEIs. Ativo desde 2009, tem recursos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), do tesouro do Estado e contrapartida municipal512. O critério 

prioritário para a seleção dos municípios a serem atendidos é o número de mulheres trabalhadoras 

da indústria de transformação e extrativa, obtido a partir de informações do Relatório Anual de 

Informações Sociais (RAIS) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com essa 

priorização, a Seduc reforça a creche também como direito da mulher trabalhadora, além de 

direito da criança. 

Atualmente, há um único modelo construtivo. As prefeituras podem aderir ao 

programa,513 mas não são permitidas alterações ao projeto, ampliação ou reforma e não há 

capacitação para a equipe local (pedagógica e administrativa) durante a construção. A existência 

de modelo pré-estabelecido permite que os municípios não tenham que arcar com as despesas de 

projetos e garante um padrão de qualidade dos espaços, mas muitas vezes as especificações 

exigem outros gastos locais (aterro do terreno) ou a contrapartida é alta ou não atende as 

necessidades locais:  

                                                           
512 Inicialmente, o governo lançou o programa e previa que para cada CEI construído com recurso estadual, o 

município deveria construir um com recursos próprios. Em 2010, a contrapartida passou a ser de 50% e, em 2014, de 

20% buscando incentivar a adesão dos municípios. As modificações foram realizadas a partir da escuta dos prefeitos 

e secretários e da identificação da baixa adesão ao programa (informação verbal).  
513 De 2009 a 2015, foram pactuados 109 CEIs, pela Seduc, abrangendo 53 localidades (29% dos municípios 

cearenses). Em 2017, 21 estavam em construção, 31 paralisados, um concluído sem equipamento, 33 construídos e 

equipados, três em processo de licitação, dois a iniciar, sete aguardando a emissão da ordem de serviço e 11 em 

contratação. Estes dados indicam limitações para os municípios ampliarem a infraestrutura existente. 
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Esse apoio do estado é importante para conseguirmos ter as unidades adequadas para as 

crianças pequenas. Entretanto, as mudanças (nas contrapartidas) feitas mostram que esse 

valor, ainda é alto, para os municípios dependentes de transferência. A adequação de 

espaços existentes, com qualidade, poderia ser uma alternativa para garantir o acesso 

com um custo menor, semelhante ao que é realizado nas unidades de saúde (prefeito 

cearense, 2016).514  

 

Não foi discutido com os municípios a possibilidade de outras alternativas (reformas, 

modelos diferenciados para zona urbana e rural e quantidade de crianças atendidas) mostrando 

que a decisão - policy decision making - sobre o programa foi do governo estadual e os 

municípios ficaram responsáveis pela implementação – policy makers (ARRETCHE, 2012). 

Na STDS, há outra iniciativa que apoia a construção de CEIs: o Programa de Apoio 

às Reformas Sociais do Ceará (PROARES)515, financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Esse tem como objetivo melhorar as condições de vida das crianças, de 

adolescentes, e de jovens (até 24 anos) e suas famílias em situação de vulnerabilidade. Financia a 

construção, compra de mobiliário e capacitação inicial dos profissionais de diversos 

equipamentos sociais. O programa envolve seminário de integração dos municípios participantes 

e troca de experiências, premiação de municípios com melhor desempenho e capacitações sobre 

atividades administrativas - processo licitatório, prestação de contas, entre outras (CEARÁ, [201-

]b).  

O Proares tem quatro modelos construtivos que buscam promover o desenvolvimento 

infantil. Como possui diversos modelos foi estruturado para atendimento de quantidade 

diferenciadas de crianças. Também não são permitidas mudanças ao modelo original ou 

selecionar prioridades de acordo com a realidade local (reformas, adequações de espaços já 

existentes, etc.)516 mostrando uma centralização decisória da formulação com o estado.  

Os municípios são selecionados a partir do ranking do índice de vulnerabilidade e da 

receita corrente líquida per capita e o critério de atendimento está vinculado à situação de 

                                                           
514 Entrevistado 52, fev. 2016. 
515 Os equipamentos sociais financiados pelo Proares são: CEI, polo de convivência social, quadra poliesportiva 

coberta, CRAS, entre outros (CEARÁ, [201-]c). A primeira fase do Proares foi iniciada em 1997 e finalizada em 

2006. A segunda, iniciada em 2007, foi concluída em 2016.  
516 Na primeira fase do Proares foram construídos e equipados 126 CEIs, de 42 municípios, e equipados 21, de sete 

municípios. No total, foram atendidos 44 municípios (31% do total do estado). No Proares II, até fevereiro de 2016, 

foram inaugurados 45 CEIs, seis estão em construção e dois a construir abrangendo 34 localidades (19% das 

localidades). O Proares III está em fase final de negociação com o BID, e prevê mais 39 CEIs. 
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pobreza e não ao direito da criança ou do trabalhador. Reforça critérios de expansão das creches 

vinculados ao enfrentamento da pobreza e à política de assistência social (CEARÁ, 2007b). 

O Proares produziu o manual de Orientações Técnico-Pedagógicas – Centros de 

Educação Infantil – CEI: Lugar de Educação Infantil de Qualidade às equipes municipais. Esse 

material orienta as formações dos professores antes do término da construção iniciando a 

sensibilização da equipe local para o trabalho com as crianças. O material e as capacitações são 

distintos daqueles desenvolvidos no Mais Paic. O Proares impacta na oferta de vagas em creches, 

mas no seu site o CEI consta como um serviço socioassistencial e não como uma iniciativa da 

política educacional. A Seduc não participou da elaboração do material (informação verbal)517, 

mas avalia que a integração do conteúdo ocorre quando a construção do equipamento é finalizada 

e o município passa a participar das formações do Mais Paic. 

Assim, no âmbito da construção de CEIs, a cooperação entre o estado e os municípios 

ocorre por meio de dois programas realizados por secretarias distintas: Seduc e STDS que 

disputam entre si518. A formulação dos programas de construção, apesar não contar com espaços 

interfederativos de negociação formalizados, é realizada com a “escuta periódica” dos 

municípios, mas têm padrões rígidos nos modelos construtivos, não permitindo as adequações 

locais com uma centralização decisória com o estado. As duas iniciativas colocam luz na política 

de creches e mostram que podem ser construídos espaços específicos bonitos para a educação 

infantil, de acordo com os parâmetros de qualidade e que possibilite o desenvolvimento infantil.  

Mesmo com as iniciativas da Seduc e da STDS a oferta de creche tem crescido 

lentamente. A falta de agilização dos processos de construção por parte dos municípios levou o 

estado, em 2014, a assumir a responsabilidade pelo processo licitatório de construção. As 

prefeituras têm dificuldades de operacionalizar os convênios desde as exigências de 

contrapartidas (terrenos adequados com terraplenagem), a realização dos processos licitatórios, 

até a prestação de contas. Há grande assimetria de performances entre os municípios. Alguns 

aproveitaram ao máximo a oportunidade dessa cooperação intergovernamental e construíram 

                                                           
517 Entrevistado 124, mar. 2016. 
518 Entrevistados da Seduc avaliam que o Proares foi criado anteriormente e oferece outra fonte de financiamento à 

construção de CEIs. A creche é uma alternativa que pode ser financiada pelo programa se for escolhida pela 

população.  
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diversos CEIs, por meio da parceria, e outros não conseguiram finalizar uma única obra 

(informação verbal)519.  

 

c) Outros apoios estaduais à educação infantil 

 

Para facilitar a cooperação intergovernamental, a SEDUC possui em sua estrutura 

órgãos que auxiliam os municípios na gestão dos programas estaduais e federais, articulando, 

acompanhando e monitorando os programas federais e estaduais (CEARÁ, [201-]a). Faz 

orientações em eventos, por telefone, presencialmente ou por e-mail. Com relação ao apoio 

estadual aos programas federais a maioria destina-se ao ensino fundamental, mas houve a 

contribuição na educação infantil por meio do ProInfantil, do PAR e do Plano Municipal de 

Educação (PME), com apoio e orientações sobre o funcionamento da pré-escola e da creche 

(informação verbal).520 

Uma dificuldade nesse suporte enfrentada pela Secretaria, em especial em programas 

federais, é a articulação direta do MEC com os municípios ou com as escolas. Em programas 

como o ProInfância, PDDE e o BC não há interface da Seduc com os municípios, pois a relação 

do governo federal com as prefeituras é direta. Muitas vezes o órgão estadual é informado a 

posteriori (informação verbal)521 mostrando que a ação de coordenação federal é muitas vezes 

centralizada. 

A cooperação intergovernamental na Seduc é apoiada por meio de parceria técnica e 

financeira com outras instituições como a Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), 

Undime/CE, Unicef, Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará 

(APDMCE), Fórum de Educação Infantil do Ceará (Feic), União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação, universidades e Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FUNCAP). Este arranjo de apoio interinstitucional foi sendo 

construído desde a década de 1970 a partir de alcance de resultados, aprendizado contínuo, laços 

de confiança, inovações e pelo “papel de lideranças políticas e técnicas capazes de estruturar e 

                                                           
519 Entrevistado 125, mar. 2016. 
520 Entrevistado 108, fev. 2016. 
521 Entrevistado 108, fev. 2016. 
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defender determinados projetos, fazendo a ponte entre o modelo técnico e a dinâmica política” 

(ABRUCIO; SEGATTO; PEREIRA, 2016, p. 29) 

Todas ações promovidas pelo governo estadual corroboram com a tese que o Ceará 

vem ampliando de forma incremental a assistência técnica e financeira aos municípios na política 

de creches (LINDBLOM, 1959). A Seduc, nesta linha, realiza, ainda, a coordenação da política 

educacional no estado entendendo que é seu papel apoiar a melhoria da educação, reduzir as 

desigualdades de acesso e de qualidade do atendimento oferecido e para tal deve cooperar com os 

municípios. Esta coordenação estadual é institucionalizada e envolve aprovação das orientações 

curriculares da educação infantil, elaboração de materiais orientadores, capacitações continuadas, 

assistência técnica permanente às equipes municipais, implementação de programas de 

construção de CEIs, entre outras ações.  

A seguir são apresentadas ações intersetoriais na promoção do desenvolvimento 

infantil, na política de creches e no BC no âmbito do estado.  

  

2 A articulação intersetorial  

 

No estado há iniciativas de cooperação intersetorial522 e a própria política de creches 

prevê ações intersetoriais para promover o desenvolvimento integral das crianças pequenas. 

Desde a elaboração das Orientações Curriculares para a Educação Infantil para o estado 

consolidou-se na equipe da Seduc uma concepção da importância de articular ações e promover 

“políticas para a infância”, com equidade, com cofinanciamento e ações integradas das áreas, de 

assistência social, saúde, cultura, esportes e proteção social (CEARA, 2011). Entretanto, as 

secretarias não têm uma agenda comum de trabalho e não há um diálogo permanente nessa 

política. Há poucas ações que abrangem a Seduc, a STDS e a Secretaria de Saúde (SESA) e as 

mais antigas estão vinculadas ao ensino fundamental (Comitê intergestor do PBF) ou estão em 

fase inicial de formulação ou implementação. 

                                                           
522 Há iniciativas intersetoriais no âmbito do estado, como: a) comitês intergestores do PBF; b) trabalho entre a 

segurança alimentar e a nutrição; integração ações do Pnae e PSE na alimentação saudável; c) Câmara Intersetorial 

de Segurança Alimentar e Nutrição (CIAN), entre outras (informação verbal).  
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Prevalece a cultura setorial, em que representantes das demais políticas, às vezes, são 

informados das ações, dos programas ou projetos desenvolvidos ou convidados a participar. 

Algumas vezes são abertos espaços de participação em eventos estaduais para outra área se 

manifestar523. A intersetorialidade observada está em fase inicial e pode ser considerada fraca por 

Bourgaut (2002), estando com apenas partilha de informações.  

A própria existência de duas formas de financiamento dos CEI (Seduc e STDS) 

poderiam ser potencializadas com a troca de experiências, de modelos de gestão e de capacitação 

ou com a integração entre os programas. Desde 1997, data de início do Proares, até hoje, não 

houve uma avaliação e compatibilização dos modelos construtivos dos CEIs fornecidos pelas 

duas secretarias - quatro do Proares e um da Seduc - com tamanhos e características distintas 

(informação verbal).524 O mesmo não ocorreu com o processo formativo das duas secretarias e o 

conteúdo do material elaborado (informação verbal)525.  

Nas ações previstas no BC (educação infantil, PSE, NutriSUS, alimentação e PBF) 

buscou-se observar, na pesquisa, se havia cooperação intersetorial no âmbito do estado. Não 

foram identificados espaços de planejamento e de negociação conjunta. Os ministérios 

envolvidos no BC (MS, MDS, MEC) articulam-se diretamente com os municípios e as 

coordenações estaduais dos programas não incorporaram o BC. Por exemplo, o PSE no estado, 

envolve articulação da saúde e da educação, em especial com adolescentes na rede estadual. A 

inclusão da educação infantil no PSE ou mesmo a distribuição do NutriSus não promoveu uma 

articulação entre as áreas setoriais (informação verbal).526 Mesmo a área responsável pela 

articulação entre os programas federais e os municípios da Seduc não acompanhou esta iniciativa.  

A estratégia de atuação intersetorial concebida no governo federal para o BC não é 

reproduzida no estado. A operacionalização da articulação entre as áreas é vista por alguns atores 

como mais fácil no âmbito municipal, pois as prefeituras são responsáveis por prestar os serviços 

básicos de saúde, educação e assistência social:  

 

                                                           
523 Exemplificando: quando iniciou a distribuição do NutriSus foi realizado um seminário e a equipe da Seduc foi 

convidada, mas não ocorreu uma ação articulada entre a SESA e a Seduc posteriormente. 
524 Entrevistado 118, mar. 2016 
525 Entrevistado 109, mar. 2016. 
526 Entrevistado 113, mar. 2016. 
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[...] esta intersetorialidade ela pode ser construída com muito trabalho, mas ela pode ser 

construída efetivamente no nível municipal. A nível estadual [...] é muito difícil [...] em 

nível do Estado, a gente pode pactuar diretrizes e uma visão comum [...] O trabalho de 

desenvolvimento social em nível com capilaridade não está no Estado [...] (dirigente 

estadual da educação, mar 2016, grifos da autora). 

 

Também não foi identificada uma articulação da política de creches com os conselhos 

setoriais afins. Nos dois últimos anos a creche não foi pauta do Conselho estadual dos Direitos da 

Mulher e do Conselho Estadual dos Diretos da Criança e do Adolescente (CEARÁ, 2016a). 

Buscando maior efetividade em problemas complexos como a primeira infância e o 

enfrentamento da pobreza, iniciam-se ações de cooperação intergovernamental e intersetorial, a 

partir de 2015, com interfaces com a política de creches. Apesar de estarem em estágio inicial de 

implementação, foi considerado importante relatá-las, pois elas refletem um movimento 

identificado de valorização da primeira infância por meio de atores governamentais e não 

governamentais.  

 

a) Cooperação intergovernamental e intersetorial na primeira infância  

 

No Ceará há diversas instituições como o Unicef, Instituto da Infância (Ifan), Centro 

de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca), Instituto para a Primeira Infância (IPREDE), 

entre outras que têm defendido os direitos da criança e a importância da articulação de ações na 

infância. A Fundação Abrinq também tem apoiado essa temática e diversos prefeitos têm 

assumido o compromisso com a criança. Apenas para exemplificar a relevância que a primeira 

infância tomou pode ser citado o Prêmio Selo Unicef que, na última edição, inseriu como um dos 

requisitos para a análise a existência de um Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI). Essas 

organizações buscam interceder por uma ação integral à criança com o rompimento de ações 

fragmentadas das diversas políticas públicas e a promoção de interrelações necessárias ao 

desenvolvimento infantil. Algumas dessas instituições participam da Rede Nacional da Primeira 
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Infância (RNPI)527, contribuíram com a elaboração do Plano Nacional da Primeira Infância 

(RNPI, 2010) e estimulam que os municípios cearenses realizem seus PMPIs.528 

O debate sobre a importância de promoção de ações integradas às crianças já estava 

presente nas últimas décadas, em especial pelas equipes de programas de saúde, como agente 

comunitários e Programa de Saúde da Família.  Esse movimento começa a permear outros órgãos 

estaduais desde a segunda gestão do governador Cid Gomes. A equipe técnica do governo 

apontava para a necessidade de readequar ações, criando programas de promoção do 

desenvolvimento infantil e uma coordenação intersetorial e articulada para promover a proteção 

integral dos direitos das crianças, em especial das mais pobres.  

No Ceará a iniciativa para promover outras práticas de desenvolvimento infantil 

começou a ser estruturada na educação, diferentemente de outras iniciativas existentes no Brasil 

que são promovidas pela saúde (Primeira Infância Melhor/RS, Cresça com seu Filho - 

Fortaleza/CE, entre outras). A Seduc identificou a baixa cobertura em creche (22,6%, em 2010) e 

a necessidade de garantir o desenvolvimento integral das crianças e apoiar os municípios, 

seguindo o modelo do Mais Paic, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

Entrevistados apontam que a equipe de educação foi responsável inicialmente pela 

estruturação de uma proposta para a primeira infância, para o Banco Mundial529, em função de 

sua experiência com o Mais Paic e a confiança dos municípios no processo de cooperação 

interfederativa, mas a STDS também estruturou outras ações.  

A temática ganhou destaque na agenda de decisão (KINGDON, 2006) do estado com 

a eleição do novo governador Camilo Santana. Nas diretrizes do seu programa de governo já 

constam como pilares a integração e a intersetorialidade (SANTANA, 2014). Na educação são 

explicitadas propostas de trabalho vinculadas ao desenvolvimento infantil com a cooperação 

                                                           
527 O Ifan fez parte da secretaria executiva da RNPI, coordena a Rede estadual da Primeira Infância do Ceará 

(REPI/CE) e foi contratado por institutos empresarias para orientar a elaboração dos PMPIs.  
528 O Conanda demanda aos municípios a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes. Nos municípios cearenses não foi identificado um estímulo ao seu desenvolvimento. Há apoio à 

elaboração dos PMPI, com o apoio da REPI/CE. 

 
529 Iniciou em 2013 a negociação com o Banco para a concepção do Programa para Resultados (PforR) que engloba 

outras iniciativas. 
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intergovernamental e interinstitucional, como alguns exemplos abaixo contidos no programa de 

governo: 

 
[...] Assessorar técnica e pedagogicamente os municípios na implementação da 

educação infantil voltada para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e não-

cognitivas da criança, de acordo com as Diretrizes Nacionais e Estaduais;  

Estimular políticas de apoio às famílias no desenvolvimento infantil, de 0 a 3 anos de 

idade, focando especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade e 

monoparentais;  

Apoiar práticas de desenvolvimento infantil dentro e fora das escolas, em zonas de 

vulnerabilidade social [...] (SANTANA, 2014, p. 18-19, grifos da autora).  

 

A participação de lideranças do governo em cursos sobre o desenvolvimento da 

Primeira Infância, promovido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), contribuiu 

para a ampliação do debate e à estruturação do programa Mais Infância Ceará, coordenado pela 

primeira-dama. Esta iniciativa busca promover o desenvolvimento infantil das crianças nos 

municípios com maior vulnerabilidade social como forma de superar as desigualdades sociais 

(CEARÁ, 2015e). Enfatiza a importância de fortalecer as articulações intersetoriais como forma 

de evitar a fragmentação e sobreposição das ações e o desperdício de recursos (CEARÁ, 2014), 

reforçando a visão que a primeira infância não é uma área exclusiva da educação, da saúde, do 

trabalho e da assistência social e nem apenas do poder público.  

É constituído um Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento 

Infantil (CPDI), com uma a participação de atores governamentais e não governamentais530, com 

o objetivo de redução da pobreza e foco na assistência às famílias. O conceito de 

intersetorialidade dessa iniciativa não se restringe apenas aos órgãos do governo, mas é ampliado 

para outras organizações da sociedade civil - Undime/CE, Unicef, entidades representativas dos 

municípios, congregações religiosas, etc. (SUCUPIRA; LEITÃO, 2015; CEARÁ, 2013, 2015b).  

A iniciativa está estruturada em três tempos: crescer, brincar e aprender. Incorpora 

ações já realizadas pelo governo e demandas de diversos atores governamentais e não 

                                                           
530 Participam as secretarias de Desenvolvimento Agrário (DAS), do Planejamento e Gestão (Seplag), da Cultura 

(SECULT), da Justiça (SEJUS), do Esporte (SESPORTE), da Saúde (SESA), da Educação (Seduc), do Trabalho e 

Desenvolvimento Social (STDS), Gabinete do Governador e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(Ipece). São convidados para discussões e auxiliar nas decisões, de forma consultiva, a Associação dos Municípios e 

Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece), a Undime, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), o 

Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social (Cogemas) e outras entidades não governamentais 

vinculadas ao desenvolvimento infantil (CEARÁ, 2015a) como o Unicef, Ifam, entre outros. 
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governamentais apresentadas em encontros para a elaboração de seu plano de ação e também 

para a persuasão das ideias defendidas.  

O tempo de crescer busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio 

de serviços e formações para profissionais, pais e cuidadores (CEARÁ, [2015?]). Nesse eixo, 

estão o Padin - coordenado pela Seduc -, o apoio às famílias pelos Cras - coordenado pela STDS -

, além da formação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) sobre desenvolvimento infantil. Essas ações são financiadas pelo Banco 

Mundial531 e partem do princípio que o desenvolvimento da criança pode ser promovido em 

espaços públicos e privados (creches, UBS, Cras e outros espaços institucionalizados ou não) e 

deve ser proporcionado pelo Estado, pela família e a sociedade (SUCUPIRA; LEITÃO, 2015; 

CEARÁ, 2015c, 2015d). Buscam promover o desenvolvimento integral das crianças por meio de 

estimulação cognitiva em ambientes familiar e comunitário com visitas domiciliares, encontros 

coletivos e comunitários. Entrevistados apontam a interface dessas ações com o PNE que 

estabelece como estratégia 1.2 do PNE “implementar, em caráter complementar, programas de 

orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência 

social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até três anos de idade” (BRASIL, 

2014b). É identificado que nem todas as crianças têm acesso à creche e quando têm as unidades 

escolares não estão preparadas para atender todos os aspectos do desenvolvimento infantil. 

Também almejam “ofertar outras alternativas aos pais que não desejam colocar o filho em 

creche” (assessor de coordenador de programa, fev. 2016). 

O tempo de brincar destaca a importância do ato de brincar para o desenvolvimento 

da criança. Apoia a construção e revitalização de espaços públicos como brinquedopraça (praça 

                                                           
531 A equipe estadual entende que amplia a proposta inicial do Banco e diferencia-se de outras iniciativas, 

contemplando ações para além das visitas domiciliares com espaços de convivência entre as crianças. Apontam que 

algumas iniciativas disseminadas pelo Banco (Jamaica, Peru, Chile, entre outras) têm uma visão incorreta da criança 

pobre, como se ela não tivesse o desenvolvimento de suas habilidades. Há uma visão economicista e determinista de 

que ao investir na criança pequena economiza-se depois (informação verbal). Essa visão é questionada por 

especialistas que veem a prevenção como algo a ser priorizado por ser um direito e não porque é mais barato. 

Identificam outras habilidades na criança pobre que não são aquelas que normalmente a escola reconhece; valorizam 

os avanços da neurociência, que mostram a construção do cérebro na primeira infância a partir do ambiente, das 

interações e dos estímulos à criança. Avaliam a importância do desenvolvimento infantil para todas as crianças e não 

apenas as pobres; essas ações são direitos das crianças e destacam a resiliência como fator que influenciará a criança 

no futuro, mesmo que não tenha sido estimulada nos primeiros anos de vida. Para especialista em desenvolvimento 

infantil e em saúde entrevistado, o programa Redstart já mostrou que programas de educação compensatória muitas 

vezes fracassam, mas o Banco ainda reproduz esse modelo de formas diferenciadas.  
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especial com diversos equipamentos não apenas para as crianças), brinquedocreche (espécie de 

brinquedotecas em creches) e praças, entre outras ações. Já o tempo de aprender vê a educação 

como direito de todos e busca universalizar a pré-escola e ampliar a oferta em creches por meio 

dos CEIs e da formação das equipes da educação e famílias para o cuidado e a promoção do 

desenvolvimento das crianças (CEARÁ, [2015?], grifos da autora).  

O Mais Infância tem uma interface com a política de creches ao incentivar o brincar, 

em especial, apoiando financeiramente a construção de praças, de brinquedotecas em creche e 

dos CEIs e a formação de coordenadores e diretores de creches para trabalhar o desenvolvimento 

infantil. Nos documentos da iniciativa constam a universalização da pré-escola e a ampliação do 

atendimento de crianças em creche, sem fazer referências às metas de atendimento do PNE (50% 

em creche).  

Para os seus formuladores, o governo não está confrontando à norma federal que 

busca garantir o acesso das crianças à creche (informação verbal)532. Os atores não temem ser 

penalizados e entendem que a obrigatoriedade de oferta de vagas pelo Poder Público está na pré-

escola e no ensino fundamental e não na creche, conforme abordado nos Capítulos 2 e 7. Avaliam 

que o estado está oferecendo uma nova opção para promover o desenvolvimento infantil, sem que 

a criança precise ficar na escola ou para aquela que não teve acesso à creche. Veem como uma 

resposta do estado frente ao não atendimento em creche, por parte dos municípios, de forma que 

a criança desenvolva e crie vínculos com a família. Destacam que nesse momento inicial o 

atendimento está voltado à criança mais vulnerável.  

O Mais Infância Ceará apesar de buscar a intersetorialidade das ações para a infância 

não discutiu, até 2016, o BC, mas está em suas metas acompanhar o Plano de Educação e ações 

de educação, saúde e assistência social. Deve ser observado que, similar à construção dos CEIs, 

há duas iniciativas de promoção do desenvolvimento infantil, sendo estruturadas na Seduc e na 

STDC com estratégias e beneficiários distintos. Até final de 2016533, não houve articulação dos 

conteúdos e das ações da Seduc e da STDS de desenvolvimento infantil, o que mostra a 

dificuldade de implementar ações intersetoriais (HILL, 2007). As duas ações “convivem” com a 

política de creches na Seduc e se apresentam como alternativas ao desenvolvimento infantil, com 

                                                           
532 Entrevistados 114 e 125, fev. e mar. 2016. 
533 Até dezembro de 2016, o Padin ainda não havia iniciado a sua implementação em função de burocracias exigidas 

pelo Banco e pelo processo eleitoral (informação verbal). 
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baixa articulação intersetorial (CUNILL GRAU, 2016), mostrando uma disputa entre educação e 

assistência social no atendimento à criança pequena.   

Diversos entrevistados destacavam a importância do apoio ao desenvolvimento 

infantil previstas pelo governo do estado, no plano nacional da primeira infância e no PNE; e a 

necessidade de ter uma política para a infância que coordene e articule ações de diversos órgãos 

(assistência social, educação, saúde, etc.). Ressaltam que ações que promovam o 

desenvolvimento infantil (shantala, visita domiciliar, brinquedoteca, estimulação precoce, entre 

outras) são bem-vindas. Entretanto há uma tensão com a utilização dos recursos da educação para 

essas atividades (informação verbal)534; os recursos do Fundeb devem ser aplicados na 

manutenção e desenvolvimento da educação básica pública: 

 
[...] você tem municípios que disponibilizam uma brinquedoteca ambulante com a 

possibilidade de duas vezes por semana a criança ir ficar lá [...]. Ótimo, maravilha [...] é 

muito bom que isso possa acontecer, mas o meu receio, é que o município achando que 

já está contemplando toda a necessidade da criança se exima da sua obrigação de 

oferecer a creche (especialista em educação infantil, fev. 2016). 

 

Há o questionamento se essas iniciativas não serão em detrimento do direito à creche 

integral para quem tiver interesse e, em especial, às mulheres trabalhadoras, (informação 

verbal)535. O Fórum de Educação Infantil do Ceará (FEIC), o Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente (Cedeca) e movimentos feministas veem a creche como um direito da criança e do 

trabalhador e um espaço público de cuidado e de educação e que promove o desenvolvimento 

infantil conforme está estipulado na LDB, nas Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e na 

Política Nacional da Educação Infantil. No marco regulatório brasileiro não há outro 

equipamento público que agregue essas duas funções em um único espaço. Apontam a creche 

como articuladora de políticas intersetoriais, que demandavam profissionais treinados e com 

olhar pedagógico para as crianças e não uma política para poucos e que corresponsabiliza a 

família:  

 
[...] são políticas complementares, mas não são substitutivas da educação  [...] temos 

tido algumas experiências, por exemplo, no Rio Grande do Sul onde se visa muito à 

questão do desenvolvimento inclusive deslocando para família a responsabilidade em 

relação a isso [...] tem uma coisa que é para transferir o que é do poder público para as 

                                                           
534 Entrevistados 116 e 117, em fev. 2016. 
535 Entrevistado 117, fev. 2016. 
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famílias [...] família precisa ter orientações sobre muitas coisas sim, ninguém é 

contrário a isso agora entregar o trabalho que é da educação infantil que é para ser 

desenvolvido [...] pelo sistema educacional com as crianças, isso não é creche, isso é 

outra coisa (especialista em educação infantil, fev. 2016, grifos da autora). 

 

Assim, a creche disputa com outras alternativas que corresponsabilizam a família na 

promoção do desenvolvimento infantil, em especial os recursos escassos para essa política que 

vem aos poucos sendo implementada. O Feic e o Cedeca defendem que o estado e a União 

deveriam contribuir mais com os municípios na manutenção de programas de educação infantil 

fortalecendo a creche como espaço público de promoção do desenvolvimento infantil e estimular 

que a saúde e a assistência social desenvolvam ações para esse público na própria creche. 

Destacam, a formulação do BC com a lógica do direito à creche a todas as crianças e que propõe 

ações integradas de saúde e assistência social sendo realizadas nas unidades escolares e 

promovendo a inclusão das crianças do PBF, mas as equipes municipais necessitam ser 

capacitadas para essa atuação.  

Em contraposição há entrevistados do governo estadual e de entidades que não veem 

a proposta de desenvolvimento infantil como um modelo que substitua as creches, mas como uma 

alternativa que contribui à criação de vínculos e promove o desenvolvimento integral 

(informação verbal)536, enquanto não há creches para todos:  

 
[...] não estou negando a necessidade de creche, estou [...] tentado desenhar aqui um 

programa para ajudar os municípios, [...] em quanto tempo nós chegaremos ao nível 

satisfatório de atendimento da demanda em creche no país? Independente disso, nós 

precisamos ter uma proposta de empoderamento, de esclarecimento dos adultos 

que interagem com as crianças pequenas [...] de promover neles uma percepção de 

quanto eles podem fazer para ajudar no desenvolvimento dos seus pequenos. [...] não 

sinto a menor dificuldade do ponto de vista de referenciais teóricos de perceber uma 

oportunidade em programas que chegam à criança através de seus familiares [...] como é 

que se pode pensar nisso de forma negativa, porque todo o desenvolvimento, toda a 

psicologia, toda a coisa do desenvolvimento infantil está baseado na ideia de 

vínculo, inclusive é muito evidente que o atendimento, o bom atendimento 

institucional não supre algo que só o vínculo pode prover. Mas na hora em que a 

gente fala disso fica parecendo que a gente está usando uma estratégia para baratear, 

para não cumprir um dever [...] fortalecer a capacidade de uma mãe, de um pai ser 

promotor do desenvolvimento do seu filho, é a primeira coisa que uma política de 

desenvolvimento infantil deveria fazer (dirigente estadual cearense, mar. 2016, grifos 

da autora). 

 

                                                           
536 Entrevistados 122, 124 e 125, mar. 2016. 
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A promoção do desenvolvimento infantil por meio de visitas domiciliares para 

estimulação precoce e criação de vínculos têm sido vista, por alguns entrevistados, como resposta 

para as zonas: a) rural onde, culturalmente, as mulheres ficam com seus filhos, o acesso à creche 

é restrito; b) urbana para quem não quer colocar a criança na creche ou em áreas onde não haja a 

oferta dos serviços pelas prefeituras (informação verbal);537 ou c) para todas as crianças 

independentemente da faixa de renda ou acesso a serviços, pois promover o desenvolvimento é 

um direito de todos:  

 
[...] discordo um pouco que criança pobre, não tem acesso, os pais não sabem brincar, 

não querem brincar e não têm tempo. O pior é os ricos que não querem, não tem 

tempo e não sabem. Eu acho que esses programas de primeira infância tinham que ser 

para todas as crianças, mas o PADIN é nitidamente para as famílias que estão abaixo da 

linha de pobreza, que estão inseridas no CadÚnico (médica e especialista em 

desenvolvimento infantil, mai. 2016, grifos da autora).  

 

As alternativas de primeira infância apresentadas no estado, apesar de ser reconhecida 

a importância de políticas integradas, disputam recursos com os da Educação e sua 

implementação deve ser acompanhado para que não sejam estabelecidas alternativas “pobres” em 

detrimento da oferta de vagas às crianças pequenas, com mais encargos às mulheres.  

                                                           
537 Entrevistado 114, fev. 2016 
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APÊNDICE 6 – A cooperação intergovernamental, interinstitucional e intersetorial no estado de 

São Paulo 

 

O Estado de São Paulo foi selecionado para representar a região Sudeste que 

concentra a maior população de zero a três anos e ser o estado com maior cobertura em creche 

desta região, conforme apresentado no Capítulo 7.  

A cooperação intergovernamental e interinstitucional 

Na década de 1980, em especial com o governo Montoro, iniciam ações para 

promover a descentralização na educação da alimentação escolar e da construção escolar, e de 

fortalecimento da autonomia da escola como uma forma de garantir uma gestão democrática 

(MARTINS, s/d)538. Arretche (1998) destaca o papel do governo Montoro em promover 

programas de descentralização bem-sucedidos, em especial no que se refere à merenda escolar539, 

frente a um cenário de estadualização da oferta do ensino fundamental ainda no final da década 

de 1990. Foi neste processo que o estado de São Paulo começa um processo de cooperação 

intergovernamental repassando para os municípios parcela da pré-escola, da produção de 

alimentos para a merenda escolar e da construção de escolas (PEDROSO, 1991), porém sem 

repassar a plena gestão (ARRETCHE, 1998).  

 Mesmo após a CF, não havia um debate interno na Secretaria da Educação do Estado 

(SEE) para apoiar os municípios na política de creches, mas prefeituras de governos progressistas 

assumiram a creche na educação e contaram com o apoio estadual, por meio da área de 

assistência social (informação verbal)540, pois não havia financiamento na educação. O debate à 

época centrava-se no ensino fundamental e, em menor escala, na pré-escola. Em 1987 o governo 

Quércia cria o Programa de Municipalização e Descentralização do Pessoal de Apoio 

Administrativo das Escolas da Rede Estadual (Promdepar), e, a partir de então, inicia o Programa 

                                                           
538 Pedroso (1991) mostra avanços na proposta Montoro, mas identifica, já naquela época, dificuldades nos processos 

de municipalização: o valor repassado para a merenda escolar não cobria os custos, os municípios não tinham 

equipes técnicas com capacidade para elaborar processos de concorrência para a construção de escolas, o processo de 

descentralização das pré-escolas e do ensino fundamental foi lento, entre outros.  
539 Na época a alimentação escolar era denominada merenda escolar.  
540 Entrevistado 255, dez. 2015.  
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de Municipalização do Ensino no Estado de São Paulo, mas o foco também era à pré-escola e ao 

ensino fundamental além da continuidade de ações à merenda escolar. Arretche (1998) destaca 

como este programa não objetivava transferir a integralidade da gestão escolar para os 

municípios, e frente a diversos questionamentos, foi suspenso ainda em 1989. 

Na década de 1990 houve um processo mais intenso de municipalização da pré-escola 

e com o Fundeb os municípios começam a assumir parcela do 1º ciclo do ensino fundamental, 

mas o acúmulo de funções educacionais no estado de São Paulo fracassou as diferentes tentativas 

de municipalização no período (ARRETCHE, 1998).  Após essas experiências, diversos 

programas estaduais foram criados para cooperar com os municípios na implementação do ensino 

fundamental (Ler e Escrever, São Paulo Faz Escola, programas de formação, Rede do Saber, 

entre outros) e, até 2011, não havia o apoio estadual à política de creches.  

Em 2011, a partir da experiência de descentralizar a construção de unidades escolares 

é criado o Programa Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil (PAEM), conhecido 

como Programa Creche Escola, realizado pela Fundação de Desenvolvimento da Educação 

(FDE), vinculada à Secretaria da Educação. O programa estrutura-se com o “objetivo de propiciar 

às crianças atendidas na educação infantil, desenvolvimento integral em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade e 

fornecendo melhores condições para prosseguirem no ensino fundamental” (SÃO PAULO, 

2011), apontando para uma associação do desenvolvimento na educação infantil com o ensino 

fundamental.  

Apesar da Constituição Federal, em seu art. 30, estabelecer que os estados, 

juntamente com a União, devem colaborar técnica e financeiramente com os municípios em 

programas de educação infantil, a criação do programa Creche Escola foi contestada no Conselho 

Estadual de Educação (CEE) e pela própria burocracia da secretaria. Estes viam a educação 

infantil como responsabilidade municipal e, portanto, o estado não tinha o dever de apoiar este 

segmento educacional, mas, sim, responder prioritariamente às ações de sua competência, que é o 

ensino médio:  

 
[...] muita gente entendeu que nós estaríamos retirando o financiamento do ensino médio 

[...] (houve) todo trabalho de convencimento da própria rede, da própria estrutura da 

Secretaria da Educação, da Fundação (FDE), para mostrar que a educação não pode ser 
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vista de forma tão seccionada, tão fragmentada (dirigente estadual paulista, grifos da 

autora). 

[...] Entendo a necessidade esporádica de votar este Convênio para dotação de verbas 

estaduais ao Município para construção de creches, em função das atuais pressões 

colocadas ao atendimento desse nível de ensino tanto pela população como pelo 

Ministério Público. Por outro lado, quero lembrar que legalmente o poder estadual é o 

único responsável pela oferta de ensino médio, que abriga uma população jovem com 

percentuais crescentes e significativos em nossas estatísticas populacionais e que 

atualmente apresenta indicadores perversos de marginalidade e mortalidade. [...] Frente a 

estas considerações, cabe ressaltar a importância do poder público estadual direcionar 

os recursos do Estado para a melhoria da qualidade dos níveis de ensino os quais 

deve ofertar compulsoriamente não os dispersando em ações que cabem, do ponto de 

vista legal, aos municípios, no caso específico, a oferta e manutenção de educação 

infantil (SÃO PAULO, 2012a, grifos da autora).  

 

A EC 59/2009 estabelece que o ensino médio (responsabilidade do governo do 

estado) deve ser universalizado até 2016 o que não ocorre. Esta situação faz com que por parte 

dos membros do CEE e da burocracia da SEE manifestem-se contrários a este apoio, pois 

entendem que o estado só pode atuar suplementarmente naquilo que não é sua competência 

(educação infantil) quando, tiver sua atribuição atendida.  

Especialistas veem equívocos nessa interpretação: “a creche é atribuição 

administrativa e pedagógica dos municípios, mas, ao mesmo tempo, pelo art. 23 e 30 da 

Constituição Federal, ela é atribuição comum dos três entes federativos” (CURY, 2016). 

Outros entrevistados da própria SEE, a favor do apoio aos municípios à construção de 

creches, avaliam que as expressões de questionamentos realizadas no CEE, sem nenhuma 

formalização de discordância à SEE, acabam sendo uma manifestação “política” de discordância 

do uso do recurso para esse segmento. Apontam que esse impasse foi resolvido com o CEE:   

 
[...] a fundamentação do Creche Escola é da Constituição. Não estávamos fazendo 

nada que não fosse previsto legalmente na questão de apoiar os municípios 

(dirigente estadual paulista, mai. 2017, grifos da autora) 

[...] teve todo um trabalho de convencimento do Conselho, conversa com exposição do 

projeto [...] que estava se investindo em Educação. Não era um investimento fora da área 

educacional [...] a criança que frequenta a creche e a pré-escola chega muito melhor no 

ensino fundamental. [...] (a resistência) foi superada (dirigente estadual paulista, fev. 

2017). 

 

Parte dos próprios dirigentes regionais da Secretaria da Educação, mesmo sendo 

responsáveis por diversos sistemas de educação de municípios541, quando questionados sobre a 

                                                           
541 Levantamento de 2015 sobre a existência de sistemas municipais de ensino foi respondido por 490 municípios 

paulistas (76% do total), destes 262 não tinham sistema (SÃO PAULO, 2015a). Para os municípios que não têm 
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política de creches, afirmavam: “a Diretoria (regional) de Ensino X não trabalha com creches, 

apenas com escolas a partir do 1º ano do ensino fundamental”, “a Diretoria de Ensino Y, 

jurisdiciona apenas as escolas estaduais de ensino fundamental e médio [...] e escolas particulares 

que também forneçam o ensino fundamental e médio” ou “a gente acompanha apenas os 

programas estaduais nos municípios [...] acompanhamos as obras do Creche Escola” (Dirigentes 

Regionais de Ensino do Estado de São Paulo). A maioria não vê que mesmo as redes sendo 

autônomas, pode haver cooperação e que o estado pode fazer a gestão do seu território542.  

A maioria dos dirigentes regionais vê a obrigação do governo estadual de cooperação 

com os municípios apenas no ensino fundamental, seguindo a LDB que se omitiu em relação à 

educação infantil. É importante destacar que na Constituição estadual, no art. 249, § 2º, prevê a 

cooperação técnica e financeira com os municípios, mas prioriza a educação obrigatória:  

 
A atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental dar-se-á 

por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os Municípios 

[...] assegurando a existência de escolas com corpo técnico qualificado e elevado padrão 

de qualidade, devendo ser definidas com os municípios formas de colaboração, de modo 

a assegurar a universalização do ensino obrigatório (SÃO PAULO, 1989, grifos da 

autora).  

 

O tamanho da própria rede estadual é visto como um dificultador dessa cooperação, 

pois os servidores precisam cuidar da manutenção da sua rede e não há uma política ou um 

programa estadual que envolva o estado como um todo: “você tem um Estado que cuida da rede 

pública e cada município que cuida da sua rede e eventualmente existem parcerias para tratar de 

questões de interesse mútuos” (membro do conselho estadual de educação paulista, jul. 2016). 

Dois entrevistados apontam que esta posição é consequência de como foi realizado o processo de 

municipalização do ensino fundamental no estado o que exigiria estudos futuros para a sua 

confirmação: “É uma cultura que a gente criou historicamente [...] não foi feito um processo de 

                                                                                                                                                                                            
sistema eles podem optar por ingressar no sistema estadual de ensino e a SEE passa a ser responsável pela definição 

de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches (LDB, art. 11, parágrafo único). 
542 No programa do atual governador consta fortalecer o regime de colaboração estado/município, aperfeiçoando 

mecanismos de integração e articulação entre os sistemas educacionais, sem diferenciar as etapas de ensino 

(ALCKMIN; FRANÇA, 2014). 
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municipalização onde houvesse um programa de interação [...] (membro do conselho estadual de 

educação paulista, jul. 2016).543 

Apesar de parcela dos contatados na pesquisa não verem a cooperação do estado com 

os municípios, na política de creches, todos entrevistados apontam que a assistência técnica e 

financeira aos municípios na política de creches deve ser feita pela União, conforme preconiza a 

LDB.  

Contrapondo esta posição havia dirigentes da SEE que destacavam a importância da 

cooperação estadual às administrações municipais no ensino fundamental e na educação infantil. 

Esses atores defendiam a criação do Programa Creche Escola; diversos deles tiveram 

experiências de gestão municipal e argumentavam que é responsabilidade do estado este apoio, 

em especial por ser o segmento educacional com maior demanda reprimida e a ampliação da 

oferta de vagas em creche é um dos grandes problemas dos prefeitos.544 Um entrevistado cita “é 

possível fazer mais, com colaboração, somando esforços”. 

Após embates, o apoio aos municípios foi aprovado no CEE, inicialmente, como a 

parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) e focalizado nos 

municípios mais pobres.545 Este posicionamento remete à interface histórica da creche com a 

assistência social: “não foi uma política exclusiva da educação. A ideia era de atender os 

municípios mais vulneráveis, não era uma ideia de universalizar o serviço” (dirigente estadual 

paulista, mar. 2017)546. Foi realizado o mapeamento das necessidades sociais, de vulnerabilidades 

e das obras apoiadas pelo governo federal nos municípios para priorizar os municípios a serem 

atendimentos no Creche Escola (FUNDAÇÃO SEADE, 2011). Embora já tivesse um programa 

federal nessa linha, as equipes da SEE e da FDE avaliavam que era preciso somar esforços no 

sentido de ampliar a oferta de vaga. 

                                                           
543 Arretche (1998, p. 150) destaca que as experiências de municipalização realizadas após o Governo Montoro 

encontraram muitas dificuldades, em razão da “ausência de determinação das sucessivas gestões estaduais para 

implementar políticas de municipalização das redes de ensino fundamental”. 
544 Pesquisa do Cepam (SALOMÃO et. al, 2014) com os prefeitos paulistas do mandato 2013-2014 identifica que a 

Educação é a segunda prioridade dos prefeitos, sendo superada apenas pela saúde: 74,46% elegem a educação como 

prioridade da sua administração e, destes, o principal foco é a expansão de creche e pré-escola (73,72%). 
545 Foram priorizados os 100 municípios com os piores IDH-M. 
546 Dois entrevistados apontam que houve uma disputa entre as secretarias e um acordo político estabelecido pelo 

governador criou um arranjo de articulação no início do programa onde a SEDS recebia os documentos e a SEE 

realizava o convênio e custeava o programa.  
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Atualmente o programa “saiu um pouco dessa linha, de uma política de 

desenvolvimento social para uma política educacional, reconhecendo a importância da educação 

infantil e da Primeira Infância, da inclusão mais cedo possível dessas crianças nessa rede 

estruturada” (Ibidem, 2017) e todos os municípios do estado podem acessar o programa.547  

O apoio é realizado por meio de convênio e os municípios entram com a compra e o 

preparo do terreno e realizam a licitação; o estado aporta os recursos financeiros para a 

construção, estudos de sondagem e topográfico, projetos arquitetônicos, orientações gerais e 

fiscalização (SÃO PAULO, 2012b). A iniciativa apoia a construção de unidades para a educação 

infantil a partir de um modelo único construtivo para todo o estado com dois tamanhos; o 

município estabelece a faixa etária a ser atendida (creche ou pré-escola) mas não pode fazer 

adequações ao projeto. Os municípios não participaram da formulação do programa que foi 

decidido pela SEE e FDE.  

A equipe estadual identifica que o Creche Escola gera um aprimoramento da gestão 

municipal, pois é preciso que os servidores municipais tenham capacidade para elaborar o edital 

de licitação e, executar a obra ou acompanhá-la e prestar contas. As orientações são fornecidas 

pela FDE, mas não há um processo de capacitação da equipe municipal o que dificulta a sua 

operacionalização. A iniciativa segundo entrevistados propiciou avanços como a inclusão das 

crianças nessa etapa educacional, o respeito à lei e o entendimento da importância desse período 

para a educação.  

O Creche Escola também induz o município a assumir responsabilidade pela 

educação infantil: “Quando ele assume uma creche ele começa a ter que investir mais que o 

mínimo legal, porque ele percebe que assumiu uma responsabilidade e que o custeio é dele” 

(dirigente estadual paulista, mar. 2017).  

Na sua implementação entrevistados do governo estadual apontam que os municípios 

têm dificuldade na obtenção de terreno na metragem estabelecida e regularizado, com destaque às 

localidades em regiões metropolitanas; e na disposição de equipe técnica capacitada para realizar 

o processo licitatório, acompanhar a obra e prestar contas. Na própria SEE o processo entre a 

aprovação e liberação do recurso é moroso, envolvendo diversas etapas como análise jurídica, 

vistoria do terreno, estudo de sondagem do solo e de topografia, aprovação do CEE, conferência 

                                                           
547 A meta é até o final de 2018 construir 1.000 creches, sendo pelo menos uma em cada município.  
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de documentos, existência de recursos para pagamento. Até julho de 2017 havia 107 unidades 

construídas sendo 32 na capital e as demais no restante do estado (SÃO PAULO, 2016) .  

O Creche Escola não tem espaço de negociação interfederativo, elemento de um 

processo de cooperação (AGRANOFF, 2007; WATTS, 2006; SEGATTO, 2015), mas 

adequações à iniciativa são realizadas por escutas esporádicas da Undime ou por demanda de 

prefeitos, com destaque aos de grandes cidades como São Paulo que foram incorporadas, mas não 

de forma sistêmica. Na SEE não institucionalizou uma área de apoio aos municípios e esta 

diretriz de cooperação intergovernamental não é frequente.548 

A cooperação do estado de São Paulo com os seus municípios envolve a construção 

de creches, mas não realiza assistência técnica ou um apoio sistematizado à implementação dessa 

política. Também não estruturou normas como orientações ou diretrizes estaduais para a 

educação infantil, podendo ser classificada conforme Agranoff (2013) como uma cooperação de 

programa e não da política como um todo.  

A maioria dos entrevistados entende que a creche é um direito da criança desde bebê, 

a responsabilidade pela oferta é do município, mas há questionamentos sobre a sua 

universalização. “Nenhum país universalizou o atendimento até três anos pela Educação” 

(dirigente estadual, mar. 2017). Nas entrevistas, observou-se um discurso comum sobre o desafio 

de todos os municípios paulistas atenderem 50% das crianças até 2024 similar ao estudo 

realizado pelo Cepam, Fundap e Seade (2013). 549 

Foi observado, ainda, por parte dos entrevistados vinculados à SEE um 

posicionamento mais frequente que prevalece a visão da prioridade absoluta da criança em 

detrimento ao direito do trabalhador: “o trabalhador tem direito a creche, mas o direito a creche 

não é um direito do trabalhador, antes, é um direito da criança. Ela não pode pagar pelo pai ou a 

mãe estarem desempregados, ou não. O direito do trabalhador não se sobrepõe ao direito da 

criança” (dirigente estadual, mar. 2017). Desta forma, para parcela dos entrevistados o direito da 

criança seria universal e estaria “acima” do direito do trabalhador e deve ser garantido pelo 

                                                           
548 Há a Assessoria de Relações Institucionais, mas esta não realiza assessoria técnica aos municípios em educação 

infantil. 
549 Um entrevistado realizou outra interpretação sobre a meta do PNE em relação às creches: “a meta é para o Brasil, 

vai ser atingida no país com o somatório das metas dos estados” e de seus municípios (dirigente estadual, mai. 2017).   
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município. Esta visão foi identificada em alguns municípios paulistas, conforme apresentado no 

Capítulo 9. 

No estado o sistema de justiça tem uma atuação forte e promovido Termos de 

Ajustamento de Conduta (TACs) com diversos municípios como forma de garantir esses direitos 

(SILVEIRA, 2011; CORREA, 2014), mesmo em municípios que já atendem 50% das crianças 

em creche. É um ator que condiciona a ação local. Assim, representantes da Undime e de 

Associações de Prefeitos entendem que é um direito, mas deveria haver um diálogo entre os entes 

federados e o sistema de justiça buscando alternativas frente ao financiamento e os impasses 

entre as legislações nacionais:  

 
[...] sistema de justiça estabeleceu como parâmetro da sua análise que toda criança tem 

direito a creche [...] todo mundo hoje que quiser uma vaga de uma creche e entrar com 

mandato de segurança, o sistema de justiça vai conceder a vaga a esta criança [...] não 

importa quem pediu, em que circunstância, nem se tem vaga para todo mundo, pediu é 

concedido (membro do conselho estadual de educação paulista, jul. 2017, grifo da 

autora).  

[...] É um direito da criança [...] eu atendo o que a Lei de responsabilidade Fiscal, o 

Tribunal de Contas ou o Ministério Público? Porque o Ministério Público vem e fala 

você dá a vaga pra Mariazinha ai você dá a vaga e você tem que contratar mais 

profissional porque não é só a Mariazinha são muitas Marias indo para lá. Você tem que 

contratar mais profissionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal vem aqui e penaliza 

o seu Prefeito [...] Olha as leis brasileiras elas não se conversam, o Ministério Público 

ele atende o que está posto na Constituição que e um direito social inalienável, então se a 

mãe precisa desta vaga, cumpra-se. Só que o Tribunal de Contas ele vai olhar também a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (representante da Undime/SP, dez. 2016, grifos da 

autora). 

 

Com relação ao financiamento, entrevistados vinculados ao estado informam que o 

Fundeb é a fonte de financiamento para o município investir em creches, mas a Undime e 

estudiosos mostram que o valor é insuficiente frente aos gastos e há a necessidade de 

implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ) previsto no PNE e outras fontes para a 

sustentabilidade da creche (FUNDAÇÃO SEADE; CEPAM; FUNDAP, 2013; ABRAHÃO, 

2005; PINTO, 2014). “Sem novos recursos para a educação é difícil viabilizar o direito a todas as 

crianças à uma escola de qualidade” (especialista em educação, abr. 2017). 

A maioria dos entrevistados veem a ação direta da União com os municípios e esta 

dificulta uma ação coordenada pelo estado. Entretanto, também reconhecem que no estado há 

uma disputa entre o governo federal e estadual e muitas vezes critérios políticos interferem na 

implementação dos programas da União ou do estado:  
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[...] lembro que eles priorizaram quais os municípios que iriam receber esta Creche 

Escola, mas [...] a gente sabe que tem as questões que a política interfere nisso [...] 

esse é um grande problema no Brasil a questão política partidária não poderia entrar em 

nenhum segmento e muito menos na parte educacional, [...] acabam gritando mais alto 

quem é amigo do rei é sendo contemplado com estas creches (representante da 

Undime/SP, dez. 2016, grifo da autora). 

 

O processo de elaboração dos PMEs, realizado em 2015, foi visto como uma ação 

diferenciada de cooperação da União, dos estados e dos municípios. Havia uma coordenação 

federal que criou uma Rede de Assistência Técnica com a colaboração dos estados e dos 

municípios, por meio da Undime. O governo federal estruturou normatizações orientadoras, 

metodologias e instrumentos técnicos para a estruturação do plano, capacitações sistemáticas, 

sistemas informatizados para monitoramento.550 Essa sistemática permitiu que 638 municípios 

(99% dos municípios) e o próprio estado – (primeiro plano estadual de educação - PEE) 

elaborassem seus planos e foi vista como uma iniciativa que contribuiu com a formação das 

equipes municipais que teriam dificuldade de elaborar o plano sem o apoio técnico. 

Entrevistado menciona que o processo de construção dos PMEs levou a um debate na 

SEE sobre a importância da cooperação técnica e financeira551 aos municípios como estratégia 

para viabilizar diversas metas do PEE com a cooperação entre os entes (SÃO PAULO, 2016b). 

Nesse processo de cooperação, a Undime foi citada pelos entrevistados estaduais e municipais 

como um espaço de comunicação e negociação entre o estado e os municípios. No estado de São 

Paulo não foi identificado o Fórum estadual de Educação Infantil com uma interface permanente 

com a SEE. Também as universidades públicas não estão presentes na cooperação técnica aos 

municípios referentes à educação infantil. Assim, a cooperação intergovernamental e 

interinstitucional no âmbito da política de creches é restrita à FDE e à Undime. 

 

A articulação intersetorial  

 

A articulação entre as secretarias estaduais em relação à creche reflete a visão de 

parte das lideranças paulistas que a educação infantil é uma responsabilidade municipal e o 

                                                           
550 Hoje a equipe está realizando o mesmo processo para o acompanhamento dos PMEs. 
551 Na Constituição Estadual a cooperação é pouco mencionada e está atrelada ao ensino fundamental, 

prioritariamente, e com menos intensidade à pré-escola.   
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estado tem outras atribuições como visto na seção anterior. A SEE contou com o apoio da 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) no início do Creche Escola, tendo contribuído para 

a definição dos municípios a serem atendidos com essas unidades escolares a partir de 

indicadores de vulnerabilidade social. Após a sua reformulação, o Creche Escola passou a ser 

gerido pela SEE sem uma colaboração entre as áreas.  

No estado há outro programa que faz a interface com as creches - programa São 

Paulo pela Primeiríssima Infância, - coordenado pela Secretaria de Saúde, em parceria com a 

FMCSV, com pouco poder articulatório. Foi construído, em 2012, com forte diretriz da área de 

saúde, como em outras experiências brasileiras e tem como objetivos:  

 
a) apoiar a construção da linha de cuidado da criança para nortear as ações de 

articulação em rede para todo o estado de São Paulo, incorporando os elementos 

constitutivos da integralidade na promoção do desenvolvimento infantil; b) estimular 

e desenvolver governança local para construir políticas públicas integradas, 

que priorizem a promoção do desenvolvimento infantil garantindo a institucionalização 

de uma prática sustentável e de qualidade; c) qualificar o atendimento das gestantes e 

crianças de zero a três anos nos serviços de Saúde, Educação Infantil e 

Desenvolvimento Social; d) mobilizar e sensibilizar as comunidades locais para a 

importância da atenção à Primeira Infância; e) criar e aplicar o Índice Paulista de 

Atenção à Primeira Infância (IPPI) para monitoramento da atenção à primeira infância 

no estado; f) avaliar, sistematizar e disseminar o conhecimento gerado durante a 

experiência para a aplicação, em escala, por outros municípios (SÃO PAULO, 2015b, 

grifos da autora). 

  

A faixa etária atendida é até três anos. A iniciativa abrange capacitações intersetoriais 

aos municípios envolvendo saúde, educação e assistência social552, produção de materiais 

orientadores e a elaboração do Índice Paulista da Primeira Infância (IPPI).553 Em fevereiro de 

2017 estava em fase de discussão a criação de um órgão intersetorial para fazer a articulação do 

programa.  

A abrangência das capacitações é reduzida (41 municípios paulistas, equivalendo a 

6% dos municípios do estado), mas a produção dos materiais orientadores era pública e 

disponibilizada a todos os municípios. Apesar de ser um programa de Primeiríssima Infância o 

estado não possui um plano estadual de Primeira Infância. Até 2016, o Programa não contava 

                                                           
552 O Estado de São Paulo denomina desenvolvimento social.  
553 O IPPI busca avaliar “a capacidade dos municípios do Estado de São Paulo de promover o desenvolvimento 

infantil por meio do acesso aos serviços de saúde e educação” (SÃO PAULO, [201-]). O índice identifica as 

diferenças entre os municípios com relação ao desenvolvimento dessa faixa etária.  



533 

 

com adesão da SEE554 que via não via a sua inserção na Primeira Infância, pois atua a partir do 

ensino fundamental, mas vem sendo construída essa articulação intersetorial e há uma expectativa 

de sua participação mais ativa.  

Com relação à SEDS há uma interface da creche com o programa Família Paulista555 

e com a política de assistência social com, pois preveem uma proposta muldimensional para o 

enfrentamento da extrema pobreza. Observa-se que inicia no estado um debate sobre a 

importância do trabalho intersetorial e a visão do limite de atuação da educação no 

desenvolvimento infantil:  

 
[...] a educação sozinha não vai dar conta, a questão de ordem social não vai dar conta, 

a assistência não vai dar conta e nem a saúde. Se estas três áreas não se organizarem e 

estabelecer políticas públicas conjuntas à gente vai patinar e ai o que ocorre [...] quando 

eu pego o índice Paulista de Primeira Infância você chama o Secretário de Saúde e da 

Assistência Social para conversarmos você percebe que o diálogo da gente não se afina 

porque está teclando uma nota que não tem nada a ver com a outra, isso ai tem que 

evoluir muito [...]  o grande papel nosso é poder estabelecer uma política que olhe esta 

criança como única (representante da Undime/SP, dez. 2016). 

 

A intersetorialidade está em uma fase incipiente no estado, mas todos os atores 

entrevistados apontam, em suas falas, a importância de avançar nesse processo. Não foi 

identificada uma articulação do tema de creche com a política de gênero e nem com os conselhos 

setoriais afins. Nos dois últimos anos a creche não foi pauta do Conselho Estadual da Condição 

Feminina e do Conselho Estadual dos Diretos da Criança e do Adolescente (SÃO PAULO, 2016ª; 

informação verbal)556. 

No programa São Paulo pela Primeiríssima Infância e nem nas secretarias estaduais – 

SEE, SES e SEDS - foi discutido o BC de uma forma sistemática e aponta que o desenho 

intersetorial do BC não foi reproduzido na esfera estadual. É uma ação da União “direta com o 

município” como em outros programas federais, “ficou muito no gabinete que mudou [...] nós 

não acompanhamos” (burocrata estadual de médio escalão, 2017).  

                                                           
554 Entrevistados apontam que com a adesão do estado ao programa Criança Feliz, em 2017, houve uma aproximação 

mais ampla da SES, SEDS e a SEE.  
555 Entre seus objetivos estão: “promover intervenções nos territórios e domicílios, de forma articulada, em prol da 

qualidade de vida e saúde das famílias; promover o acesso à rede de serviços (proteção básica e transferência de 

Renda) e demais articulações intersetoriais dentro dos principais eixos de atuação: Trabalho e Renda, Educação, 

Habitação e Saúde”, entre outros (SÃO PAULO, [201-]). O programa atende 28 municípios da região metropolitana 

e está em fase inicial de implementação. 
556 Entrevistado 40, fev. 2017. 
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APÊNDICE 7 – Relato de Farias Brito - CE 

 

O município de Farias Brito foi escolhido no Ceará para o perfil de porte 

populacional de até 50 mil habitantes. Foi selecionado no âmbito desta pesquisa após 

especialistas identificarem avanços na política de creches do município, destacando a ampliação 

do acesso e da permanência das crianças em creches de qualidade, o desenvolvimento de um bom 

trabalho pedagógico, a existência de infraestrutura adequada às crianças pequenas e equipe 

multidisciplinar com processos de formação continuada.  

O município se destaca pela sua cobertura de creche (23,1% em 2010) acima da 

média do estado - 22,6 (CEARÁ, 2010). Sua política de creche dialoga também com um Plano da 

Primeira Infância e participa do Selo Unicef - Município Aprovado (Edição 2013 – 2016).557 Esse 

conjunto de informações leva a identificar em Farias Brito um padrão acima da média dos 

municípios brasileiros de promoção do desenvolvimento infantil e atendimento em creche, com 

articulação com outros setores governamentais e não governamentais.  

Este apêndice inicia com uma breve caracterização do município, em seguida 

apresenta a relação do município com programas federais e estadual que contribuíram para a 

implementação da política de creches, na medida em que o município os incrementa e adequa à 

agenda local.  

 

Breve caracterização  

Farias Brito está localizada no sertão do Cariri (Mapa 2).  Sua população estimada 

para 2016 é de 18.789 habitantes (IBGE, 2016a). Pelo censo demográfico de 2010, o município 

tinha 19.007 habitantes, sendo 46,67% na zona urbana e 53,33% na rural (MDS, 2013e). De 2000 

a 2010, como em muitos municípios brasileiros de pequeno porte, houve um decréscimo na 

população. Este decréscimo em Farias Brito foi de 1,67% ao ano enquanto o estado cresceu 

1,31% e a União 1,18%; a faixa etária com maior crescimento negativo é composta por crianças e 

adolescente, que passaram de 7.059, em 2000, para 4.991, em 2010.  

                                                           
557 Farias Brito participa do Selo desde a primeira edição, não tendo sido premiado em dois mandatos (2000 e 2008). 
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A principal atividade econômica do município é serviços (75,5% do PIB municipal, 

em 2010) e, em seguida a indústria, que decresce de 2005 a 2010 ainda que tenha se ampliado no 

estado neste mesmo período. De 2005 a 2012, foram gerados empregos formais, com 

desempenho abaixo da média do estado (BRASIL, 2013h). Administração Pública, em 2010, é o 

setor com maior volume de empregos formais (1.046 postos de trabalho), seguido pelo setor de 

comércio (67 postos), e representam, juntos, mais de 90% dos empregos formais do município 

(BRASIL, 2013d). Em 2013, o município contava com 4.423 famílias registradas no Cadastro 

Único e 3.089 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) (69,84% do total de 

cadastrados) (BRASIL, 2013h). 

 

Mapa 2-  Localização de Farias Brito - CE 

 

Fonte: Wikipédia. 

 

O IDH-M passou de 0,447 para 0,633 de 2000 a 2010, sendo que todos os seus 

componentes ampliaram. Na educação alterou de 0,302 para 0,605 (PNUD, FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, IPEA, 2013), mas ainda está abaixo do estado (0,682) e também o componente de 

educação (0,615). A renda média mensal per capita (R$ 231,88, em 2010) cresceu de 2000 a 

2010, mas também está abaixo da média do estado – R$ 460,63 (PNUD, FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO; IPEA, 2013).  Em 2010, 32,01% da população estava em situação de extrema 

pobreza (6.099 habitantes), uma taxa mais elevada que a do estado - 17,1% (BRASIL, 2013g; 

http://3.bp.blogspot.com/-ty2yvEsYvpg/UUCMsiy-JFI/AAAAAAAARP8/_-Il5lh_FnU/s1600/mapadceara.jpg
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IPECE, 2011). Destes, 72,3% são moradores da zona rural e 13,66% crianças com até cinco anos 

(BRASIL, 2013g).  

A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 16,56 a cada mil crianças nascidas 

vivas, resultado melhor que o do estado - 19,7% (IBGE, 2010b). Cerca de 84,36% das gestantes, 

em 2013, tiveram sete ou mais consultas de pré-natal (FARIAS BRITO, 2015b). As equipes de 

atenção básica de saúde cobrem 100% do território (FARIAS BRITO, 2015a).  

O Plano Municipal da Primeira Infância foi estruturado em 2014, seguindo os itens 

previstos no Plano Nacional de Primeira Infância, coordenado pela primeira-dama558, logo no 

início do atual mandato. Busca-se, no Plano, integrar ações de saúde, de educação infantil, de 

apoio às famílias e às crianças, de atenção àquelas em situação de vulnerabilidade, de incentivo 

ao brincar, entre outros aspectos. O plano visa articular ações para crianças de até seis anos, 

incorpora ações que constam nos planos setoriais de educação (construir CEIs, garantir transporte 

e alimentação escolar, realizar levantamento da demanda de creches, realizar capacitações, etc.), 

saúde (implantar ambulatório de aleitamento materno, aderir ao projeto hospital amigo da 

criança, realizar a semana do bebê e campanhas de alimentação saudável, distribuir de nutrientes 

para combater a desnutrição e anemias, reduzir a mortalidade infantil, etc.) e assistência social 

(capacitar os profissionais para promoverem o fortalecimento dos vínculos, acompanhar as 

crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC, etc.), entre outras.  

 

A educação no município 

 

Em 2015 havia, segundo o Censo Escolar, 4.864 alunos matriculados no município 

(INEP, 2015) sendo 76% na rede municipal. O município atua nas etapas de ensino de educação 

infantil (creche e pré-escola) e ensino fundamental (1º e 2º ciclos), na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) e na educação especial. Sua rede é composta por dez escolas de 

                                                           
558 A primeira-dama é médica pediatra, trabalha no município no setor da saúde e coordena ações do Fundo Social de 

Solidariedade. Sua profissão faz com que veja a importância do desenvolvimento integral das crianças (pré-natal, 

amamentação, alimentação saudável, fornecimento de vínculos da mãe com a criança desde a geração, entre outras 

ações). Em suas afirmações destaca que a importância dos primeiros anos de vida não é novidade para os 

profissionais da saúde, mas sim como uma política pública que busca a articulação das diversas áreas com planos 

pactuados (informação verbal). 
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educação infantil (EEI), seis de ensino fundamental e duas de ensino fundamental e educação 

infantil. Segundo a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME) todas as crianças na faixa 

etária do ensino fundamental e pré-escola estavam matriculadas559. Observa-se que as matrículas 

têm decrescido de 2010 a 2015 (18%), em função da redução do número de crianças e 

adolescentes, crescendo apenas no segmento de creche (48%), em especial rural e, na educação 

especial, nos anos finais – 333% (Tabela 23). 

                                                           
559 Segundo o Unicef ([2013?]b) havia 247 crianças fde quatro a 17 anos fora da escola, em 2010, mas a equipe 

informa que já fizeram busca ativa e não identificaram essas crianças.  



538 

 

 

 

Tabela 23 - Matrículas por segmento, etapa e modalidade de ensino, por dependência administrativa, e percentual de variação em Farias Brito (2010 e 2015) 

   

Segmento/ Etapa/ Modalidade 

2010 2015 Variação 2015-2010 (%) 

Estadual  Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privad

o 

Total 

Educação Infantil Creche 0 263 0 263 0 390 0 390 0,0% 48,3% 0,0% 48,3 

Pré-escola 0 659 98 757 0 564 31 595 0,0% -14,4% -68,4% -21,4 

Ensino 

Fundamental (1) 

Anos iniciais 0 1.570 167 1.737 0 1.421 116 1.537 0,0% -9,5% -30,5% -11,5 

Anos finais 145 1.468 72 1.685 154 1.151 56 1.361 6,2% -21,6% -22,2% -19,2 

Ensino médio Ensino médio 1.117 0 0 1.117 717 0 0 717 -35,8% 0,0% 0,0% -35,8 

Educação 

profissional/nível técnico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 

EJA Fundamental 0 177 0 177 0 86 0 86 0,0% -51,4% 0,0% -51,4 

Médio 56 0 0 56 69 0 0 69 23,2% 0,0% 0,0% 23,2 

Educação 

especial (EE)  - 

Educação Infantil 

Creche 0 11 0 11 0 2 0 2 0,0% -81,8% 0,0% -81,8 

Pré-escola 0 23 0 23 0 5 0 5 0,0% -78,3% 0,0% -78,3 

EE - Ensino 

Fundamental (1) 

Anos iniciais  0 86 0 86 0 50 0 50 0,0% -41,9% 0,0% -41,9 

Anos finais  0 9 2 11 2 39 0 41  - 333,3% -

100,0% 

272,7 

EE - Ensino 

médio 

Ensino médio 1 0 0 1 4 0 0 4 300,0% 0,0% 0,0% 300,0 

Educação 

profissional/nível técnico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 

EE - EJA Fundamental 0 11 0 11 0 7 0 7 0,0% -36,4% 0,0% -36,4 

Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 

Total 

  

1.319 4.277 339 5.935 946 3.715 203 4.864 28,3% 13,1% 40,1% 18% 

Fonte: INEP. Censo Escolar, 2010 e 2015. 

Nota: (1) Anos iniciais: primeira fase do ensino fundamental, ou seja, da 1a a 4a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 1o ao 5 o ano para sistemas 

com nove anos de duração. Anos finais: segunda fase do ensino fundamental, ou seja, da 5a a 8a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 6o ao 9o ano 

para sistemas com nove anos de duração. 

Elaboração própria.
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A rede municipal cumpre a legislação e inclui criança com deficiência desde 

a creche até o ensino fundamental, contando com 103 matriculadas na rede municipal, 

em 2015, entretanto, o número de crianças da educação especial decresce de 2010 a 

2015, inclusive na educação infantil.  Quando necessário, há um servidor (auxiliar de 

apoio) à disposição da criança, além de infraestrutura da área de saúde ou da educação. 

O Ideb do município melhorou de 2009 a 2015, inclusive superando a meta 

nacional e o desempenho estadual no primeiro ciclo em 2015. 

 

Tabela 24 - Resultados do Ideb e meta projetada da rede municipal de Farias Brito 

(2009 a 2015) 

Série/ano 2009 

Meta 

projetada 

2009  

2011 

Meta 

projetada 

2011 

2013 

Meta 

projetada 

2013 

2015 

Meta 

projetada 

2015  

4ª série/5º ano 3,9 3,5 5,3 4,0 6,3 4,2 6,6 4,5 

8ª série/9º ano 3,1 3,1 3,8 3,4 4,3 3,8 4,5 4,2 

Fonte: INEP, 2016d.  

Elaboração própria. 

 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) faz concurso público para os 

profissionais e seleção pública para vagas temporárias, seguido as diretrizes da 

política560. A direção das escolas é um cargo em comissão de livre nomeação pelo 

prefeito. A SME participa do Mais Paic e PNAIC com ações para ter suas crianças 

alfabetizadas, e de programas federais e estaduais como Mais educação, Brasil 

Carinhoso, Pnate, Pnae, PDDE, dentre outros. A equipe realiza visitas pedagógicas de 

acompanhamento permanente das unidades escolares e, após observações sistemáticas, 

orienta as equipes e se compromete com o processo ensino aprendizagem (FARIAS 

BRITO, 2015a; informação verbal)561.  O município dispõe de programas suplementares 

de transporte (exceto para as creches), alimentação, assistência à saúde e uniforme. 

Seguindo as diretrizes do Mais Paic e do MEC, Farias Brito investe na 

melhoria da gestão da educação. Tem um plano de cargos e carreira com progressões 

horizontal e vertical; faz avaliação de desempenho periódica; incentiva a melhoria da 

formação profissional dos professores da rede e paga adicionais aos que têm 

especialização ou pós graduação; promove planejamento e formação de professores com 

                                                           
560 No Brasil, em 2015, segundo a Sinopse Estatística, 72% dos professores da educação básica são 

concursados (INEP, 2015) 
561 Entrevistados 57 e 51, fev. 2016.  
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um terço das horas destinadas para essas funções; paga acima do piso salarial aos 

profissionais do magistério; e o secretário é escolhido por competência técnica. Em 

2013, 87% dos profissionais tinham nível superior completo e 49% pós-graduação, 

acima da média brasileira com 76% e 31% respectivamente. Em 2015 o piso salarial era 

R$ 2.135,64 enquanto o federal era de R$ 1.917,78 (informação verbal)562. 

O município tem investido mais de 25% das receitas de impostos e 

transferências na manutenção e desenvolvimento da educação (31,95% em 2014 e 

27,91%, em 2015). O percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos 

profissionais do magistério foi 60% nos dois últimos anos, seguindo a legislação. Os 

investimentos por aluno da educação infantil foi de R$ R$ 3.952,33, em 2014, e 

R$ 4.274,20, em 2015. As despesas com educação infantil563 em relação à despesa total 

com educação foi 23,61%, em 2014, e 23,12% em 2015, enquanto que com ensino 

fundamental foi de 70,87% e 55,16% respectivamente (FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2016).    

As estruturas previstas de participação e controle social da educação estão 

funcionando: conselhos municipais de Educação (CME), de Alimentação Escolar e de 

controle do Fundeb. Há, ainda, os conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), Tutelar (CT) e o da Mulher (CMM) que deveriam fazer uma interface com a 

política de creches.   

 

A política municipal de creches  

 

Em 2002564 o município iniciou o processo de transferência da creche da 

Assistência Social à Educação (informação verbal)565, já preconizado na LDB em 1996, 

e passou a trabalhar com o conceito de educação infantil, integrando a creche à pré-

escola e articulando-a com as áreas de saúde e a assistência social e outras instituições 

                                                           
562 Entrevistado 57, fev. 2016. 
563 Há dificuldade na apropriação das despesas na educação. Há uma folha de pagamento única que não 

diferencia etapas e segmentos de ensino; diversas unidades escolares possuem etapas ou modalidades de 

ensino no mesmo espaço dificultando a identificação das despesas serem alocadas separadamente 

(informação verbal).563 A contabilidade é terceirizada, fica em Fortaleza, muitas vezes apropria os gastos 

conforme a origem dos recursos.  
564 O processo de transferência foi gradual. A EEI Joana Alves Bezerrasó foi incluída na educação em 

2006 (FARAS BRITO, 2015c), após aprovação do Fundeb.  
565 Entrevistado 57, fev. 2015. 
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do sistema de direitos (informação verbal; FARIAS BRITO, 2015a)566. Investiu na 

construção de equipamentos - com recursos próprios ou com o apoio do estado e da 

União - e na formação de uma equipe de profissionais capacitada para trabalhar com a 

criança pequena, não apenas da Educação.  

Todas as vagas na educação infantil são parciais, atendem a população de 

dois a cinco anos - não oferecem berçário - e têm crescido de forma gradual. As 

crianças são divididas nas salas de dois e três anos e o serviço fecha nas férias e no 

recesso escolar. Algumas escolas de educação infantil (EEI) 567 funcionam apenas em 

um turno, em especial, as da zona rural. O prefeito568 salienta que esta opção deve-se ao 

fato de o município: a) ser pequeno, ter pouca oferta de emprego e haver poucas pessoas 

que necessitem de jornada integral; b) depender de transferências e com a queda da 

arrecadação há comprometimento da ampliação de serviços; c) haver demanda não 

atendida de creche para crianças de dois anos; d) estar gastando 53%569 com pessoal e a 

ampliação da creche é intensiva de mão de obra; e) entender que a prioridade e a 

obrigatoriedade do atendimento municipal  é para crianças de quatro e cinco anos.  

A equipe da SME entende que o município é obrigado a ofertar vagas no 

ensino fundamental e na pré-escola, assim priorizaram o acesso de forma descendente: 

primeiro o ensino fundamental, depois a pré-escola, em seguida a creche para três anos 

e, assim sucessivamente. Há uma visão prevalecente junto às autoridades municipais 

que a creche é um direito da criança, mas sua oferta não é de responsabilidade apenas 

do município. A família é vista “como instituição primordial de cuidado e educação da 

primeira infância” (FARIAS BRITO, 2015b).  

O entendimento da creche como um direito do trabalhador e sua oferta um 

dever da prefeitura à criança menor de dois anos tampouco foi identificado no Conselho 

Tutelar:  

 
São raros os casos demanda de menores de dois anos [...] os pais ficam com 

as crianças. 

[...] Toda a demanda por educação infantil que chega ao Conselho (Tutelar) é 

atendida pelas EEI. Houve poucas ocorrências em anos anteriores de busca 

por vagas em creche.  

                                                           
566 Entrevistado 51, fev. 2016 
567 Equipamentos construídos com o apoio do estado ou da União são denominados como EEI, pois 

estavam, anteriormente, cadastradas no MEC e no INEP desta forma. 
568 Não foi identificada a ação do Ministério Público no município na garantia de oferta de vagas em 

creche e sim em outras ações.  
569 O limite de gasto com pessoal é de até 54% pela LRF nos municípios.  
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[...] o que mais a gente atende é violência contra a criança. [...] Não 

recebemos demanda para atendimento das crianças menores de dois 

anos em creche.  

[...] As mães preferem que a criança fique com a família, com a avó ou a 

tia enquanto trabalha. [...] aqui são poucas as mães que trabalham. 

[...] Quando identificamos algum problema com alguma criança vamos até a 

escola, conversamos com a equipe e normalmente conseguimos a vaga ou 

resolvemos o problema (ENTREVISTADOS 54 e 55, grifo da autora).570 

 

Nas entrevistas realizadas foi possível identificar que as mães e avós sabem 

que não existe o atendimento para menores de dois anos, pois são bem divulgados os 

serviços existentes e os critérios de atendimento:  

 
[...] Durante o dia, quando preciso trabalhar, meu filho fica com a minha 

mãe. Não vejo a hora dele fazer dois anos e eu poder deixá-lo na escola. [...] 

a prefeitura tem um atendimento ótimo que ainda não dá para ser para 

todas as crianças (mãe trabalhadora, grifo da autora). 

[...] Seria bom ter a creche no dia todo? Seria, mas o prefeito fala que é 

melhor atender duas crianças do que uma o dia todo. [...] também não sei 

se o meu filho ficaria cansado de ficar o dia todo na escola [...] (mãe 

trabalhadora, grifo da autora).  

[...] Seria bom que a creche fosse o dia todo. Aqui ele é muito bem 

cuidado.[...]  Eu fico cansada de cuidar do meu neto, mas não tem jeito, né? 

(avó de mãe trabalhadora, grifo da autora). 

 

Esse entendimento pela população de que a prefeitura está ofertando vagas 

de forma descendente (ensino fundamental, depois pré-escola e assim sucessivamente), 

bem como a cultura de a criança pequena ser cuidada pela família, pode ser uma causa 

da pouca procura por vagas para menores de dois anos nas unidades educacionais e no 

Conselho Tutelar. A equipe municipal tem habilidade em construir argumentos para o 

debate público e para a persuasão política, divulgando que a educação infantil deve ser 

ofertada em jornada parcial e o incremento das vagas deve ser descendente. No entanto, 

em uma EEI, visitada a diretora informou que havia fila de espera “pequena”, embora 

não soubesse precisar a demanda, para crianças acima de dois anos em função de não ter 

um sistema estruturado com a procura. 

A equipe da SME faz busca ativa de crianças para inserir nas EEI 

(informação verbal)571, utilizando-se do apoio dos agentes comunitários de saúde e da 

equipe de assistência social, campanhas, passeatas na rua, apresentações artísticas e 

palestras em rádio. A prioridade é atender todas as crianças e não apenas as 

extremamente pobres, a partir de uma visão do direito universal à educação. Esse 

                                                           
570 Entrevistados 48, 54, 55 e 61, fev. 2016. 
571 Entrevistados 57, 51, 49 fev. 2016. 
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trabalho conjunto reflete na evolução das matrículas na educação infantil onde as vagas 

em creche cresceram 63%, de 2010 a 2016 (Tabela 25).  

 

Tabela 25 - Matrícula em creche e pré-escola, por dependência administrativa, em 

Farias Brito (2010 a 2016) 

Dependência 

Creche Pré-Escola 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013(a) 2014 2015 2016 

Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 263 252 316 376 323 390 429 659 627 628 565 577 564 581 

Privada 0 0 0 0 1 0 s/i 98 95 93 76 54 31 s/i 

Total 263 252 316 367 324 390 429 757 722 721 641 613 595 581 

Fonte: INEP. Censo escolar, 2010 a 2015; FARIAS BRITO, 2016. 

(a) Ano em que encerra a transferência de crianças de seis anos para o ensino fundamental 

s/i: sem informação. 

 

Em 2015, a concentração de crianças era na pré-escola, seguindo a 

determinação federal de universalizar o atendimento neste segmento, conforme prevista 

na EC 59/2006.  A redução havida do atendimento em pré-escola no período (23%), 

deve-se à inserção no ensino fundamental das crianças com seis anos (informação 

verbal)572. 

Em 2016, há 17 escolas com salas de educação infantil e, destas, oito atuam 

exclusivamente com educação infantil; são denominadas escolas de educação infantil 

(EEI). Quatro EEIs foram construídas nos dois últimos mandatos, duas com o apoio do 

estado e duas da União, tendo substituído prédios inadequados573. Em fevereiro de 

2016, havia 59 professores na educação infantil, 22 atuando exclusivamente em creche, 

23 na pré-escola e 14 atendendo os dois segmentos. Há profissionais de apoio, em 

especial quando há crianças com deficiência. Alguns professores entrevistados, avaliam 

que é necessário ter outros profissionais para apoiar no cuidado. 

Há uma diretriz na SME de participar de todas as campanhas e atividades 

nacionais e de outras instituições que avaliam ser boas: Fora da Escola não Pode!; 

Infância sem Racismo; Trabalho infantil é ilegal: denuncie!; Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes é Crime. Denuncie!; Semana do Brincar; Semana do Bebê; 

                                                           
572 Entrevistado 57, fev. 2016. 
573 Os programas federais (ProInfância) e estaduais (construção dos CEIs pela Seduc ou Proares) visavam 

garantir o acesso das crianças à creches e escolas de educação infantil. Entretanto, muitos municípios 

construíram para substituir unidades inadequadas. Houve ampliação de vagas, mas em menor proporção 

do que o esperado, mas melhorou a qualidade do atendimento (informação verbal).  
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Todos contra a dengue; entre outras. Em todas as unidades visitadas havia cartazes 

sinalizando uma preocupação com estas questões. Há também campanhas próprias 

(“você pode ser o que quiser, só não pode ficar fora da escola”, etc.). Esse processo de 

comunicação permanente gera uma sinergia da escola com os pais e a comunidade 

(informação verbal)574, além de criar uma consciência coletiva da importância da 

criança e do adolescente (informação verbal).575  

O município criou um espaço de concertação na educação para troca de 

experiências e solução de problemas. Desde 2008, há uma reunião mensal de gestores 

na SME. Participam desses encontros o Prefeito Municipal, a Secretária de Educação, 

todos os técnicos da SME e gestores escolares (coordenadores e diretores). Essa “ação 

mobilizadora” tem sido considerada muito rica para a troca, compartilhamento de 

informações e solução de problemas. Além desse espaço há uma reunião dos 

formadores do Mais Paic com os professores e coordenadores e outra só com os 

diretores e coordenadores. Nas entrevistas, diretores e coordenadores elogiam estas 

iniciativas, na medida em que a troca de experiências aponta para a solução de 

problemas simples. 

Nas EEIs há reuniões de planejamento e de discussão, adequadas ao ritmo e 

o perfil das unidades escolares, ficando sua organização a cargo de cada escola. Em 

uma, há reuniões diariamente: de 15 minutos no começo do dia e 15 minutos no fim do 

dia, além de reuniões de planejamento. Em outra, há reuniões semanais.  

Nas escolas visitadas foi identificado um processo de acolhimento dos pais e 

das crianças. Uma diretora mencionou “a escola tem que estar aberta, linda e com 

música às sete da manhã”. Há uma busca de envolvimento dos pais para participarem 

das atividades da EEI e das campanhas da prefeitura. Muitas atividades são socializadas 

com toda a cidade e os resultados dos trabalhos são apresentados em praça pública. 

A ampliação de vagas em creche é vista por um membro do Conselho da 

Mulher como positiva, mas não identifica que a jornada integral e a oferta de berçários 

seja uma demanda local das mulheres (informação verbal).576 Desta forma não vê a 

creche como uma forma para promover a autonomia econômica das mulheres e que a 

jornada parcial responsabiliza as mulheres por encontrarem alternativas para o cuidado 

das crianças.  

                                                           
574 Entrevistado 47, fev. 2016. 
575 Entrevistado 52 e 52, fev. 2016. 
576 Entrevistado 59 fev. 2016. 
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Observa-se que o tema das creches não foi pauta das reuniões bimestrais nos 

dois últimos anos do Conselho da Mulher (informação verbal).577 A discussão da 

promoção de políticas públicas para a autonomia econômica das mulheres e a promoção 

de igualdade de gênero, previstas nos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres 

(PNPMs), não têm sido pauta do governo local e de reivindicação das mulheres. O 

Conselho da Mulher focou em temáticas vinculadas a violência; o único tema tratado 

vinculado à criança pequena foi a Semana do Bebê578. 

 

A cooperação intergovernamental e interinstitucional 

 

O município participa, por meio da educação, de diversos programas e ações 

da União e do estado. É destacada a importância da cooperação intergovernamental: “os 

programas estaduais e federais auxiliam muito os municípios, em especial, os pequenos 

que dependem de investimentos externos, pois os recursos próprios e de transferências 

estão muitas vezes comprometidos com o custeio dos serviços” (informação verbal).579  

Foi possível identificar nas entrevistas que, além do apoio financeiro para a 

construção e aquisição de equipamentos para as unidades de educação infantil e custeio 

dos serviços (Pnae, PSE, Pnate, etc.), valoriza-se também o apoio técnico, em especial, 

por meio do Mais Paic da Seduc e seus efeitos no processo de aprendizagem dos alunos. 

A partir das orientações realizadas pelo Mais Paic, a equipe local elabora 

quatro capacitações de 16 horas, em dois dias, para os professores da educação infantil 

da rede municipal. O primeiro dia é sobre creche e o segundo sobre pré-escola. Por 

conta do tamanho do município optou-se por capacitar toda a equipe da educação 

infantil, pois cada unidade educacional tem autonomia para estruturar as turmas de 

modo diferenciado a partir da sua demanda (grupos de dois e três anos, de dois a cinco 

anos, etc.) e desta forma o conteúdo é disseminado para um número maior de 

profissionais (informação verbal).580 Participam das capacitações também os 

coordenadores e diretores das EEIs.  

                                                           
577 Entrevistado 59, fev. 2016. 
578 A semana do Bebê é uma das programações previstas no Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) 

e estimulada pelo Unicef. 
579 Entrevistado 52, fev. 2016. 
580 Entrevistado 51, fev. 2016. 
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A equipe local do Mais Paic, a partir das capacitações estaduais, organizou 

rotinas581 para a educação infantil de forma que os professores tenham flexibilidade de 

trabalhar com as turmas, mas desenvolvam as atividades previstas para a semana. A 

formadora do Mais Paic de creche visita as turmas, observa e dá um retorno às 

professoras e coordenadoras referentes aos seguintes aspectos: a) preparação e 

organização das atividades (organização da sala frente à rotina, fixação da rotina para o 

acompanhamento dos alunos, existência de tempo e atividades para brincadeiras em 

espaços internos e externos, etc.); b) organização da sala de aula (cantinhos 

organizados, painéis na altura das crianças, limpeza, ventilação, etc.); c) interação do 

professor com o coordenador (acompanhamento dos registros, incentivos a projetos, 

existência de reuniões periódicas, organização de espaços para brincadeiras, etc.); d) 

interação professor e aluno (voz com as crianças, apoio individualizado das crianças 

com deficiência, participação de todos, cumprimento dos combinados, etc.). Desta 

forma as orientações federais e estaduais são decodificadas pela equipe para os 

professores da rede e há um acompanhamento sistemático das ações. 

O Mais Paic é visto pela SME como um grande avanço e uma grande 

contribuição ao município. As orientações curriculares, os materiais, as capacitações e o 

apoio financeiro, por meio de uma bolsa auxílio aos profissionais formadores 

fortalecem e facilitam o trabalho do professor e da SME. A partir do Mais Paic 

promoveu-se uma discussão de melhoria da gestão e uma valorização da educação como 

um todo, inclusive da educação infantil.  

As entrevistas permitiram identificar que o Mais Paic tem proporcionado 

uma mudança cultural com profissionalização da equipe; obrigatoriedade de concursos; 

criação e revisão de planos de cargos, carreira e remuneração do magistério municipal 

com avaliação de desempenho; a implantação de sistemas de avaliação de aprendizagem 

de crianças; a ampliação do acesso à educação infantil e adoção de políticas locais para 

incentivar a leitura e a escrita; formação continuada dos professores, entre outros 

aspectos.  

O Mais Paic também permite mudança na cultura da infância e as creches e 

pré-escolas passam a ser vistas como espaços de interação, convívio e brincadeiras 

                                                           
581 São estabelecidas as atividades para os seguintes tempos: chegada, construção do conhecimento, roda 

de conversa, higiene e alimentação, parque, roda de história e saída.  
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(informação verbal;)582 seguindo as metas do PME. Essas diretrizes geram a 

necessidade de formar os profissionais para novas funções e organizar um projeto 

político pedagógico específico para esta faixa etária583.  

Apesar de a alfabetização neste segmento não ser uma diretriz do eixo da 

educação infantil do Mais Paic nem da SME, em diversas salas havia muitas coisas 

escritas. Em uma das EEIs, a diretora mostrou um material comprado por ela própria 

para auxiliar na alfabetização na educação infantil. Ao ser indagada sobre o material, 

comentou que a educação infantil deve preparar a criança para a alfabetização, 

reforçando a visão da pré-escola como um espaço que antecede a escola formal 

(informação verbal).584 O letramento precoce, valorizado por alguns profissionais e pais, 

é realizado por iniciativa individual de alguns professores ou diretores e não por 

orientação da SME ou do Paic.  

Além do Mais Paic, o município participa do PNAIC, Mais educação, Brasil 

Carinhoso (BC), Pnate, Pnae, PDDE, entre outros. O Fundeb e a contribuição do BC e 

do ProInfância foram importantes para financiar o investimento e o custeio na educação 

infantil (informação verbal)585. O PDDE envolve uma relação direto da União com a 

escola e a SME e contabilidade não acompanham. 

Vários entrevistados apontam que as novas infraestruturas físicas 

proporcionadas pelo ProInfância e pela Seduc levaram a uma valorização da educação 

infantil. A qualidade do espaço, materiais e equipamentos adequados melhoraram a 

autoestima dos funcionários (informação verbal).586 O espaço climatizado para trabalhar 

e planejar as atividades proporcionou um novo olhar aos profissionais da educação 

infantil que, até então, eram considerados menos valorizados dentro da própria 

educação. As famílias também começam a valorizar: “[...] o prédio mostra aos pais e à 

comunidade a importância que está sendo dada à educação infantil” (informação 

verbal).587   

                                                           
582 Entrevistado 51, fev. 2016. 
583 Na EEI Joana A. Bezerra constam como eixos norteadores da proposta político-pedagógica: “as 

interações e as brincadeiras, articuladas à linguagem musical, contato com leitura e a escrita, habilidades 

corporais, conhecimento pela imaginação, linguagem plástica, exploração do ambiente e construção da 

identidade e autonomia, contemplando os princípios ético, político e estético, formando seres críticos, 

democráticos, criativos, aptos à diversidade social, as manifestações artísticas e culturais para que de 

forma lúdica e prazerosa possibilitem a descoberta de si e do mundo” (FARIAS BRITO, 2015c). 
584 Entrevistado 56, fev. 2016. 
585 Entrevistado 50, fev. 2016. 
586 Entrevistado 57, fev. 2016. 
587 Entrevistado 49, fev. 2016. 
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A assistência técnica do MEC durante o processo de construção da unidade 

do ProInfância foi considerada relevante uma vez que permitiu à equipe municipal um 

planejamento anterior ao início do seu funcionamento, instituiu um debate sobre o 

projeto pedagógico e os recursos necessários, dentre outros aspectos (informação 

verbal)588.  

Apesar dos inúmeros ganhos decorrentes dos apoios técnico e financeiro da 

União e do estado na implementação da política, são identificados alguns desafios a 

serem enfrentados na relação intergovernamental. Dentre eles, destacam-se: 

irregularidade do pagamento, mudanças de critérios, repasse insuficiente para o custeio 

de um programa criado, redução dos repasses após a adesão dos municípios, modelos 

não flexíveis para adequar às realidades, regras rígidas na prestação de contas, falta de 

informações e de comunicação (informação verbal)589.  

É citado ainda que, especialmente os programas federais implementados no 

âmbito municipal geram despesas de custeio, com destaque aos gastos com pessoal. Na 

medida em que a participação da União vem decrescendo, ocorre um comprometimento 

maior das finanças municipais em algumas iniciativas. A não garantia de continuidade 

de um programa, projeto ou ação gera um temor do município de assumir 

compromissos. 

Programas como o Pnae e o Pnate apesar de apoiarem as ações locais têm o 

repasse bem abaixo do custo. Entrevistados destacam que o valor do Pnae é pequeno 

frente aos gastos – o valor do repasse de R$ 0,60, por exemplo, não paga o gasto 

previsto com alimentação - e o repasse chega atrasado. Essa situação transforma-se em 

um problema político para os prefeitos: “a União e o estado são virtuais; os reais são os 

municípios que são os filhos pobres da federação” (informação verbal)590. Essa situação 

exige negociar com os fornecedores para entregar os produtos recebendo o pagamento 

quando o município, por sua vez, receber os recursos. 

Outro problema apontado em alguns programas é que a transferência de 

recursos é feita no final do ano, levando as prefeituras a gastarem muitas vezes de forma 

não racional (informação verbal).591 Esta situação faz com que os municípios paguem 

                                                           
588 Entrevistado 57, fev. 2016. 
589 Entrevistado 52, fev. 2016. 
590 Entrevistado 52, fev. 2016. 
591 Entrevistado 50, fev. 2016 
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com seus próprios recursos atividades que deveriam ser compartilhadas entre as três 

esferas de governo, conforme previsto na Constituição no art. 208, inciso VI. 

As mudanças de critérios ou de entendimento do que pode ser gasto com 

determinado recurso dificultam que municípios pequenos se apropriem das regras. Um 

exemplo citado foi o BC, no eixo educação, inicialmente tinham dúvidas de como o 

recurso era transferido e depois do que poderia ser gasto:  

 
Em 2013 os recursos vieram como “manutenção da educação infantil – 

transferência direta”, em 2014 como “Brasil Carinhoso - transferência 

direta”.  

[...] agora não vamos receber, pois o critério de repasse mudou [...] Nós já 

tínhamos programado com que iríamos gastá-lo (ENTREVISTADO 50, fev. 

2016, grifo da autora) 

 

A equipe destaca que município é chamado apenas para implementar os 

programas sem espaços de escutas para propor alternativas: “diversas vezes ficamos 

sabendo do programa “pronto” quando há evento, com todos os chefes do executivo e 

secretários, para seu lançamento” (informação verbal)592. Outras vezes “ficamos 

sabendo porque o prefeito vai sempre para Brasília, lemos os sites dos ministérios, 

participamos do Fórum de educação infantil do Ceará (FEIC), recebemos mensagens da 

Undime” (informação verbal)593. Nas entrevistas foi possível constatar que os atores 

entrevistados não identificam a existência de uma estrutura negociação especial para os 

pequenos municípios, permanente no estado e na União em todas as etapas do ciclo de 

políticas públicas. Salientam que, mesmo nas associações de municípios e de primeiras-

damas, há poucos espaços para os pequenos se manifestarem:  

 
[...] precisaríamos ter um espaço de negociação entre os municípios e o 

governos estadual e federal, em especial para os de pequeno porte, onde 

poderíamos expressar nossas necessidades e solucionar os problemas. Nós 

fazemos isto aqui em reuniões na educação [...] (ENTREVISTADO 52, fev. 

2016).   

 

As entrevistas permitiram identificar que a Undime/CE e o Cosems/CE 

como espaços de comunicação e de negociação entre os municípios, a União e o estado. 

As secretárias municipais de educação e saúde participam das redes dessas instituições 

que divulgam programas e estratégias e compartilham informações. O FEIC também 

constitui num espaço que socializa informações (informação verbal)594  

                                                           
592 Entrevistado 52, fev. 2016. 
593 Entrevistado 57, fev. 2016. 
594 Entrevistado 57, fev. 2016. 
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Outro aspecto apresentado refere-se aos conflitos entre as demandas 

municipais e os programas federais e estaduais. Algumas iniciativas oferecem 

investimentos distintos das prioridades locais. O município, às vezes, necessita de uma 

reforma em uma unidade escolar, mas a Seduc e o MEC só financiam construção. 

Assim, é realizada uma nova obra, com alto custo que talvez não fosse a prioridade: 

“nós precisávamos reformar um local onde tinha EEI, como não era permitida reforma, 

construímos um novo e vamos adequar o prédio antigo para outra atividade da 

prefeitura” (informação verbal)595.  

Outro ponto apresentado refere-se à falta de divulgação dos critérios e 

procedimentos para uma localidade ser beneficiada: 

 
Estamos aqui trabalhando muito pela primeira infância. Nós queríamos uma 

praça e pedimos ao programa Mais Infância Ceará, mas após avaliação da 

equipe do estado, vamos receber uma brinquedocreche quando o município 

gostaria de receber uma praça. Eu não sei porque [...] Vamos aceitar, pois é 

bom, mas a praça seria melhor e atenderia mais gente (ENTREVISTADO 60, 

fev. 2016).  

 

Mudanças nas regras de programas estaduais e federais também dificultam a 

operacionalização por parte do município. Um exemplo citado foi ProInfância: até 

2014, a solicitação era realizada pelo MEC, via Simec, e constava do PAR. A partir de 

2015 deveria ser solicitado à Casa Civil, o que exige que o pequeno município se 

articule politicamente com um deputado para ter acesso ao recurso (informação 

verbal)596.  

Outra questão que poderia ser aprimorada nas relações interfederativas 

refere-se às contrapartidas. Para o município, comprar terreno ou fazer a terraplenagem 

não é difícil, mas quando se exige recursos financeiros há mais dificuldade (informação 

verbal).597 Os CEIs da Seduc disponibilizados pelo estado exigem uma contrapartida 

financeira, inicialmente o estado fazia um e o município outro equipamento, depois a 

contrapartida passou a ser 50% do valor da obra e hoje é 20%, mas este percentual ainda 

é elevado (Ibidem). 

Os espaços adequados para atender a educação infantil são extremamente 

elogiados por todos entrevistados, mas alguns apontam que o tamanho da unidade 

estabelecido pelo próprio MEC ou pela Seduc é grande ou não atende as especificidades 

                                                           
595 Entrevistado 57, fev. 2016. 
596 Entrevistado 57, fev. 2016. 
597 Entrevistado 52, fev. 2016. 
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do município, em especial da zona rural. Como exemplo citam que, no modelo 

construtivo do MEC, há uma sala de berçário com equipamentos (berços, mobiliário) 

adequados, mas o município não atende essa faixa etária o que gera ajustes para outra 

função e o mobiliário comprado não é aproveitado.   

A equipe também aponta que o modelo construtivo do ProInfância 

necessitaria ser adequado às altas temperaturas do Nordeste, com mais espaços cobertos 

e arejados. A atual estrutura exige em alguns locais instalar ar condicionado, 

aumentando assim os custos operacionais e de manutenção. Os entrevistados lamentam 

não poder fazer pequenas adequações ao padrão proposto.  

A criação das atas de registro de preço da União que permitem a adesão 

municipal é apontada como um avanço para agilizar os processos licitatórios, entretanto 

o repasse é muito demorado (informação verbal)598.  

Outro aspecto refere-se às normas federais que impactam na folha de 

pagamento. Parte dos municípios estão com dificuldade de pagar o reajuste do piso 

salarial dos professores, apesar de ser um consenso a importância da valorização desses 

profissionais (informação verbal)599. O estabelecimento do aumento do piso foi previsto 

na Lei 11.738/2008 e, nos últimos anos, houve aumentos acima da inflação, do salário 

mínimo e da evolução das receitas do Fundeb. Passou a ser R$ 2.135,64, em 2016. A 

equipe ressalta a importância da União em estabelecer normas gerais para a melhoria da 

educação e redução das desigualdades. Farias Brito, em 2016, paga acima do piso para o 

temporário e quem faz concurso recebe R$ 2.242,43 e a maioria está recebendo R$ 

2.670.09, para 40 horas e com a progressão deve ir para R$ 2.803,53 àqueles que têm 

pós-graduação. Todas essas ações são preconizadas pelo MEC e pela Seduc, mas 

impactam a folha de pagamento do município. Atualmente gastam 64% do Fundeb com 

a folha e essa valorização dos profissionais poderá num futuro não muito distante se 

transformar em um problema caso não haja alocação de mais recursos para a educação 

em função dos limites de gasto com pessoal da LRF (informação verbal).600 

                                                           
598 Foi citado um exemplo de um ônibus adquirido por meio de ata de registro de preço e entregue em 

2014, sendo que até fevereiro de 2016 ainda não havia sido realizada a transferência do recurso 

(informação verbal).  
599 Entrevistado 63, fev. 2016. 
600 Entrevistado 63, fev. 2016 
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A articulação intersetorial  

Para compreender a intersetorialidade na política de creches em Farias Brito 

buscou-se compreender a dinâmica da atenção à criança nas EEIs. A visita de campo 

permitiu observar que a preocupação do atendimento integral à criança pequena esteve 

presente na gestão (informação verbal).601 Ações do Selo Unicef e do Plano Municipal 

da Primeira Infância (PMPI), juntamente com as prioridades do prefeito, buscam 

articular ações para essa faixa etária (informação verbal)602.  

No Selo Unicef há um plano de ação com diversos objetivos que os 

municípios devem atender.603 A partir dos objetivos são estabelecidas ações 

estratégicas, unidade responsável, unidade(s) implementadora(s), vinculação com outro 

programa, prazo e situação. Periodicamente as metas dos planos são acompanhadas em 

reuniões com a comissão pró Selo Unicef604 e são pactuadas ações que buscam 

solucionar problemas encontrados.  

Entre as orientações do selo estão envolver todas as áreas, organizações e 

profissionais do município; integrar as ações; estabelecer parcerias; cumprir prazos; 

verificar e confirmar as informações; divulgar os direitos das crianças, dos adolescentes 

e as ações realizadas; apoiar os conselhos afins; entre outras. Desta forma o Unicef 

utiliza-se de mecanismos que induzem a intersetorialidade, a realização de parcerias e 

processos de divulgação e comunicação junto à população.  

No final do mandato, o município é avaliado em dois eixos: impacto social e 

ações estratégicas de políticas públicas e de participação social. Há três ações 

estratégicas de participação social obrigatórias: implantação e/ou fortalecimento do 

Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) e a realização dos 1º e 2º Fóruns 

Comunitários. Uma das ações preconizadas, ainda que não seja obrigatória, é a 

elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI).   

                                                           
601 Entrevistado 63, fev. 2016. 
602 Entrevistado 60, fev. 2016. 
603 Exemplos de objetivos: a) reduzir a mortalidade infantil e materna; b) todas as crianças permanecendo 

e concluindo a educação básica de qualidade na idade certa, com sucesso de aprendizagem; c) todas as 

crianças com oportunidades de acesso ao esporte seguro e inclusivo, brincando e divertindo-se em CEI, 

escolas e comunidades; d) diminuir a violência, a exploração e os abusos contra as crianças e fortalecer o 

sistema de garantia de direitos, garantindo a realização equitativa dos direitos; e) reduzir a transmissão 

vertical da mãe para o bebê, entre outros.  
604 Composta por representantes das Secretarias de educação, de saúde, de assistência social, de cultura; e 

o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA). 
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Farias Brito foi um dos primeiros municípios do Ceará a elaborar o PMPI. A 

construção do Plano se deu de forma coletiva no município, observando as orientações 

dos direitos da criança elaboradas pelo Unicef, as diretrizes nacionais e planos setoriais 

das diversas políticas sociais, o Plano Nacional da Primeira Infância (PNPI) e as 

prioridades da atual gestão municipal (informação verbal).605 A elaboração do Plano 

contou com a participação das crianças, famílias e dos profissionais da prefeitura 

(professores, agentes comunitários, recreadores das EEI, enfermeiros, médicos, 

assistente social e os secretários municipais) e estabeleceu metas e ações para as 

diversas áreas, pactuadas entre os secretários e a coordenadora do PMPI – primeira-

dama (informação verbal)606. O PMPI foi concebido de forma intersetorial com a saúde, 

educação e assistência social junto às comunidades locais e com uma parceria com a 

Pastoral da Criança. Este trabalho conjunto possibilitou as condições para criar a Rede 

Comunitária em Prol da Criança e do Adolescente em um distrito, e que será replicado 

posteriormente em outras regiões do município (informação verbal).607 

No Plano, foram previstas ações de estímulo à formação de vínculos nos 

Cras, o trabalho de combate à violência no Creas, ações nas EEIs, etc. O 

acompanhamento é feito permanentemente pela coordenadora do PMPI, com reuniões 

mensais ou bimestrais entre as secretarias com a participação de associações, 

professores, Conselho de Direitos e Conselho Tutelar, entre outros. Muitas das reuniões 

ocorrem concomitantemente com o acompanhamento trimestral das ações do Selo 

Unicef, coordenadas pelo articulador do Selo. Houve um processo de comunicação 

dessas ações com os conselhos e programa de rádio.  

Uma estrategia para promover o trabalho intersetorial desencadeado no 

âmbito da elaboração do Plano foi aproveitar o planejamento para a semana do Bebê e, 

a partir de indicadores como aleitamento, taxa de vacinação, taxa de mortalidade 

infantil, entre outros, foram priorizadas ações no município. 

Com a primeiríssima infância (até três anos) foram previstas atividades 

conjuntas no PMPI. A maioria na área de saúde (aleitamento materno, redução da 

morbidade e mortalidade, realização de pré-natal, combate à desnutrição e anemia, entre 

outras) e de apoio à família, à afetividade, à relação entre mãe e filho, pai e filho e filho 

e comunidade por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

                                                           
605 Entrevistado 60, fev. 2016. 
606 Entrevistado 60, fev. 2016. 
607 Entrevistado 60, fev. 2016.  
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(SCFV) e do Programa de Atenção Integral à Família (Paif). Houve pouca articulação 

dessas ações com a educação infantil e, nos objetivos na educação infantil consta 

aumentar o número de matrículas de três a seis anos -  sem referência às crianças 

menores de três anos – e capacitar os profissionais.  

A ação intersetorial deflagrada com o PMPI e a atenção à primeira infância, 

além do trabalho conjunto entre a assistência social, saúde e educação buscam ser 

fortalecidos com o BC. Foi se construindo uma estratégia de atuação no enfrentamento 

da pobreza e na atenção para a criança antes da promulgação do BC pelo governo 

federal.  Ainda que muitos dos entrevistados do município confundissem o BC com o 

ProInfância - de construção de unidades de educação infantil - ou com a estratégia 

Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis da área de saúde, os responsáveis por cada 

eixo conheciam as ações referentes às suas áreas respectivas.  

Com relação à renda foi ampliado o benefício às famílias com crianças de 

forma que todas recebessem no mínimo R$ 70,00. Já havia um trabalho conjunto da 

saúde, educação e assistência por meio da comissão do PBF, mas restrito ao ensino 

fundamental e não foi ampliado para o BC (informação verbal).608 Foi possível verificar 

que as crianças e suas famílias são atendidas por meio de serviços e programas já 

concebidos pela União como Serviço de Convivência nos Cras e do Paif sem que estes 

promovam a intersetorialidade preconizada no BC. A Assistência, quando demandada 

por outras áreas, busca atender as solicitações. Em fevereiro de 2016, havia 777 crianças 

de até três anos no PBF e, destas, apenas 43 eram acompanhadas pelo serviço de 

convivência. Não estavam disponíveis dados organizados para o Paif. Casos de 

violência são tratados no Creas e têm interfaces com a creche quando necessário.  

Com relação à saúde, no BC há ações focalizadas e ações universais 

destinadas às crianças. Já havia um histórico anterior de articulação entre saúde e 

nutrição nas creches e são desenvolvidas ações por meio dos agentes de saúde e as 

equipes de saúde. Na educação está previsto o apoio aos educandos por meio de 

programas suplementares como o de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde (CF, art. 208, VII). A equipe de saúde desenvolve ações vinculadas à 

alimentação escolar e à saúde (acuidade visual, acompanhamento de peso e altura, 

identificação de casos de obesidade e desnutrição, alimentação saudável, avaliação do 

desenvolvimento infantil, iniciativas de saúde bucal - orientação, escovação de dentes 

                                                           
608 Entrevistado 63, fev. 2016. 
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supervisionada - , controle de verminose e de vigilância entre outras). Realizam também 

educação em saúde com palestras para pais, crianças, professores e equipe da escola; e 

campanhas.  

No BC, o PSE, em função da diretriz do Ministério de Saúde (MS), só 

abrange uma EEI com concentração de crianças do PBF, mas ações de saúde são 

desenvolvidas em todas as unidades escolares. As atividades variam entre as escolas 

conforme a disponibilidade da equipe. Identificou-se que as mais frequentes são 

escovação supervisionada, análise das carteiras de vacinação, ações de vigilância e 

palestras. Uma vez por mês ou a cada bimestre a equipe de saúde vai às creches. Em 

2016, o controle do aedes aegypti e do zika virus foi incorporado no PSE e todas as 

creches estavam trabalhando o controle do mosquito, independentemente de estar 

cadastrada no BC. 

Com relação ao NutriSus, o MS também define quais serão as escolas a 

serem beneficiadas com a fortificação alimentar a partir da concentração de crianças do 

PBF. Em 2014, apenas uma escola recebeu o suplemento nutricional (informação 

verbal)609. O município foi um dos poucos da regional de saúde que fez todo o ciclo do 

NutriSus610 e, em 2016, estava recebendo sachês de outros municípios que não os 

utilizaram, totalizando sete unidades escolares atendidas (BRASIL, 2017). O processo 

de distribuição do NutriSus exigiu a capacitação prévia das merendeiras pela equipe da 

saúde; essas avaliam que é complexo ministrar os micronutrientes na hora da 

distribuição da merenda bem como fazer as estatísticas diárias. Não houve distribuição 

dos sachês pelo MS em 2015 e nem uma comunicação informando quando seria 

retornado o que dificulta uma avaliação dos seus resultados e a continuidade do 

atendimento (informação verbal)611.   

As outras ações do eixo de saúde do BC são universais e objetivam expandir 

o fornecimento das doses de vitamina “A”, sulfato ferroso e medicamentos contra asma 

às crianças. As crianças recebem vitamina A na puericultura e nas escolas, provenientes 

do MS. O sulfato ferroso é distribuído na puericultura e não nas EEIs e tem pouca 

aceitação pelos pais e crianças.612 O município compra e recebe do MS o sulfato 

ferroso. A equipe do PSE monitora a aplicação dos insumos e complementos e, em caso 

                                                           
609 Entrevistado 62, fev. 2016. 
610 O ciclo envolve 60 dias, uma pausa de três meses e um reforço de 60 dias (BRASIL, 2015e) 
611 Entrevistado 62, fev. 2016. 
612 Em função do gosto ruim e de provocar diarreia (informação verbal). 
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de identificação de crianças que não tomaram, é ministrado na escola, após o 

consentimento dos pais, ou orientada a família para procurar a USF. Houve variação no 

fornecimento desses insumos por parte do MS no decorrer dos anos dificultando uma 

ação continuada (informação verbal).613 A equipe da Secretaria de Saúde também faz 

orientações, acompanha as crianças desde o pré-natal e após o seu nascimento verifica o 

seu desenvolvimento nas escolas ou nas UBS. As ações de saúde do BC eram vistas 

como uma continuidade de programas existentes. 

Para a realização das ações de saúde, apenas uma EEI informa realizar 

reuniões de planejamento conjunta com a saúde e, posteriormente, de avaliação. 

Nenhuma EEI elabora o plano de ação que é incorporado no projeto pedagógico 

conforme previsto na Portaria 1861 do MS. Há a pactuação de ações conjuntas para o 

controle do mosquito com acompanhamento periódico. 

Identificou-se diferenças nas participações da equipe de saúde nas creches 

visitadas. É visível, no entanto, uma articulação mais frequente da Educação com a 

Saúde, com destaque à participação dos agentes comunitários. Muitas das ações são 

restritas à participação em reuniões com pais e professores com a equipe de saúde 

(terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, agentes comunitários e outros 

profissionais) que contam também com a participação de membros do Cras ou do 

Creas614, mas com menor frequência.  

Também se observou uma variação de interação da equipe do PSE com os 

alunos e a comunidade em torno da escola. Uma creche visitada realizou caminhada 

com os agentes comunitários nas ruas para o combate ao aedes aegypti, com uma 

preparação prévia nas escolas para a saída das crianças às ruas. Os agentes de saúde 

participaram de reuniões preparatórias com os pais e os professores. 

Na área de educação o BC prevê a ampliação do acesso da criança com até 

48 meses à educação infantil por meio de: a) antecipação do Fundeb para novas turmas 

de educação infantil; b) suplementação de 50% do Fundeb para crianças beneficiárias 

PBF; e c) ampliação do valor para alimentação escolar no valor de R$ 1,00, 

possibilitando cinco refeições, por dia.  

                                                           
613 Entrevistado 62, fev. 2016.  
614 Foi identificado que a assistência muitas vezes usa o espaço da escola para suas atividades e convida a 

equipe da educação para participar.  
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Foram desenvolvidas ações para incluir crianças na educação infantil por 

meio da construção de unidades educacionais (quatro EEIs nos últimos oito anos)615 e 

com a busca ativa de crianças, articulando as secretarias de Educação, Saúde, 

Assistência e outros atores (agentes comunitários, entidades, igreja, grupos de jovens). 

Não há busca ativa focalizando as crianças do PBF, a lógica é atender a todos na faixa 

etária estipulada seguindo a lógica universal de direitos das crianças:  

 
Temos muitas crianças aqui que são do Bolsa Família. O município é muito 

pobre, mas nós queremos atender todas com até dois anos (ENTREVISTA  

49, fev. 2016, grifo da autora).    

 

Há um discurso entre os diversos entrevistados que o município incluiu 

todas as crianças do PBF cujas famílias necessitavam de acesso à creche, que haviam 

iniciado matriculando os de três anos e atualmente já foram incluídos os de dois anos 

(informação verbal)616,  mas não foi possível mensurar essas informações uma vez que a 

educação e assistência social não as possuem organizadas. Não há articulação 

sistemática que identifique se as crianças do PBF estão inseridas nas creches de modo a 

assegurar a promoção da inclusão das mais pobres ou ainda se as famílias não têm 

interesse em matriculá-las. 

No ano de 2012, início do BC, a equipe do município não sabia que 

precisaria cadastrar no Simec as crianças do PBF matriculadas nas EEI para poder 

receber os recursos. Assim, só iniciaram a participação em 2013 quando tomaram 

conhecimento dos procedimentos a serem realizados por meio da Undime (Tabela 26).  

 

Tabela 26 - Quantidade de crianças do PBF atendidas no BC e valores recebidos (R$) 

em Farias Brito (2012 a 2015) 

Item  2012 2013 2014 2015 

Quantidade de crianças do 

PBF em creche no BC 
0 175 264 218 

Valor recebido do BC 

referente à suplementação 

de 50% do Fundeb (R$) 

 -  157.061,00 301.695,24  -  

Fonte: BRASIL, 2014j, 2016g. 

Elaboração própria. 

 

Foram abertas novas turmas e novos estabelecimentos de educação infantil a 

partir de 2012, mas a equipe da SME e o tesoureiro da empresa terceirizada de 

                                                           
615 Apesar do investimento há EEI que não tem espaços adequados para todas as atividades e as unidades 

utilizam-se de recursos da comunidade.  
616 Entrevistados 49, 51, 56, fev. 2016.   
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contabilidade617 não sabiam inicialmente que precisariam informar ao MEC as novas 

turmas. Após informado em 2014, observa-se que há dificuldade em diferenciar o 

repasse do governo federal ao município - a antecipação prevista pelo BC - e o Fundeb 

“normal” (informação verbal)618. A partir de consulta ao MEC e ao FNDE foi possível 

observar que, em 2014, o município recebeu R$ 18.416,79 do programa “Novos 

estabelecimentos de educação infantil”. 

A suplementação de 50% do Fundeb é acompanhada pela SME e pelo 

tesoureiro municipal, e pode-se constatar que não é um procedimento fácil de ser 

realizado (informação verbal).619 Os recursos do BC são repassados na categoria 

econômica de custeio a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação infantil, mas foi permitida a sua utilização para 

investimento.  

O município enfrentou dificuldade para acompanhar as transferências do 

BC, pois o apoio financeiro teve variação na rubrica de repasse. Em 2013, era 

“Manutenção Educação – Transferência Direta” e, em 2014, “Brasil Carinhoso – 

Transferência Direta”. Os recursos do BC foram depositados em outubro de 2013 e de 

2014, respectivamente, e permitiram a reforma e ampliação de quatro escolas e a 

compra de mobiliário para cinco unidades.  

 
Faltou informação de como vinham os recursos e como poderiam ser 

utilizados (ENTREVISTADO 50, fev. 2016) 

[...] Só agora estamos entendendo que ele tem aplicação diferente do recurso 

do Fundeb, ele pode comprar alimentação coisa que o recurso do Fundeb não 

pode. [...] A Undime nos ajudou a entender com o que poderíamos gastar 

(ENTREVISTADO 57, fev. 2016) 

 

No entanto, o recurso de 2015 não foi repassado e não houve comunicação 

do FNDE, MEC ou do MDS. Havia uma expectativa em recebê-lo uma vez que havia 

218 crianças do PBF matriculadas, em 2014620 em 14 unidades escolares. O município 

teve que demandar ao FNDE para que esse explicasse o motivo do não recebimento e 

foi informado que não houve aumento de cobertura, no número absoluto de crianças 

com até 48 meses no PBF. Como indicado no início desta seção, o número de crianças 

                                                           
617 Além da empresa de contabilidade terceirizada há outra empresa que presta serviços ao município com 

a função de organizar os documentos para a obtenção de convênios e fazer a prestação de contas. 
618 Entrevistado 50, fev. 2016. 
619 Ibidem. 
620 O repasse de 2015 teve como base as matrículas do Censo escolar de 2014 e foi pago em 2016.  
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nesta faixa etária está reduzindo no município, conforme o próprio MDS (BRASIL, 

2013e) constatou.  

Há uma preocupação por parte da SME em fornecer alimentação saudável 

às crianças, mas apontam dificuldades em custear alimentos in natura, conforme 

proposto pelo MEC, além do montante disponibilizado pela União ser insuficiente para 

fazer frente aos novos encargos. São realizadas palestras com a equipe da saúde sobre a 

importância da alimentação saudável. 

Não há encontros sistemáticos entre as áreas envolvidas na 

operacionalização do BC. Quando ocorrem, é por conta de ações previstas pelos 

diversos programas setoriais ou em iniciativas municipais. Por exemplo, há reuniões 

periódicas de planejamento das ações de combate ao aedes aegypti nas escolas. Há, 

ainda encontros onde todos os secretários municipais se reúnem, planejam, 

acompanham e avaliam as ações do programa de governo, do PMPI e do Selo Unicef.  

A formulação intersetorial do BC não é reproduzida na sua implementação, 

não foi construído um espaço de negociação entre as áreas sociais desta iniciativa e 

tampouco um sistema de acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito dos 

governos locais, similar ao Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do PBF.  

A agenda da intersetorialidade surge em outros espaços, como nos grupos 

de acompanhamento do PMPI e das ações do Selo Unicef. As duas iniciativas trabalham 

com os temas relacionados à infância que exigem uma abordagem articulada entre ações 

desenvolvidas e possuem um plano de ações que é acompanhado periodicamente por 

todos envolvidos. Há grande empenho da equipe por ser reconhecida pelo Unicef como 

uma administração comprometida com a infância621.  

Resumindo, o município se aproveita de vários programas, ações e 

estratégias (Unicef, PMPI, BC, PSE, etc.) para poder trabalhar de forma articulada a 

primeira infância. Busca planejar as ações e acompanhá-las, mas sem uma sistemática 

de acompanhamento e cruzamento das bases de dados setoriais.  

O BC, apesar de ser uma ação intersetorial, não faz parte das metas ou ações 

do PMPI ou do Selo Unicef, e ainda não era conhecido por todos os entrevistados. As 

áreas meio, em especial a contabilidade e a empresa responsável pela prestação de 

                                                           
621 Diversos entrevistados não conheciam o Programa Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq e, 

por isto não assinaram a carta de compromisso. 
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contas, não tinham se apropriado das regras e precisam aprimorar a apropriação dos 

gastos entre as diversas etapas e segmentos da educação.  

Com relação à educação infantil é possível observar nas entrevistas 

realizadas um grande envolvimento da equipe e um comprometimento na busca por 

oferecer vagas em creche com qualidade seguindo a lógica universal de garantia de 

direitos. A oferta de vagas parciais e o não atendimento às crianças menores de dois 

anos não são vistos como um problema por parte das mulheres, pois culturalmente a 

criança pequena é de responsabilidade da família.  
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APÊNDICE 8 – Relato de Horizonte - CE 

 

Para o perfil de porte populacional de 50.001 a 100.000 habitantes, foi 

escolhido o município de Horizonte, no Ceará, após especialistas identificaram avanços 

na sua política de creches.  

Previamente à visita, ao serem analisados os dados da educação, observou-

se que município tinha uma taxa bruta de escolarização em creche (14,1% em 2010) 

abaixo da média do estado (22,6%) (CEARÁ, 2010). Apesar deste dado mostrar que o 

município precisava avançar para alcançar a meta 1 do PNE, optou-se por mantê-lo 

entre os municípios selecionados, uma vez que especialistas indicavam esforços em 

investimentos na construção de prédios para educação infantil, na formação da equipe e 

na elaboração de diretrizes municipais de educação infantil, além de uma ação pública 

(Programa Beija Flor) que trabalhava intersetorialmente em âmbito local. 

Sua política de creche dialoga com um Plano da Primeira Infância e com a 

Cidade Educadora. Ganhou o prêmio de inovações em gestão municipal, em 2013, pelo 

Inep/MEC e participou do selo Unicef - Município Aprovado (Edição 2013 – 2016)622 e 

do Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq623. Esse conjunto de informações 

sobre Horizonte apontava para um padrão acima da média dos municípios brasileiros no 

que se refere à promoção do desenvolvimento infantil, ainda que a cobertura em creche 

estivesse abaixo da desejada. 

Neste apêndice é apresentada uma breve caracterização do município e da 

sua política educacional e de creches. Em seguida é relatada a relação do município com 

programas federais e estadual e a cooperação com outras instituições que contribuíram 

para a implementação da política de creches, na medida em que o município 

incrementou e adequou esses programas à agenda local. Por fim, apresenta-se a 

articulação intersetorial existente, destacando as ações para a criança pequena e 

descrevendo o processo de implementação do Brasil Carinhoso (BC) no âmbito local. 

Breve caracterização  

O município de Horizonte foi emancipado em 1987. Está localizado na 

Região Metropolitana de Fortaleza, a 40 quilômetros da capital cearense (Mapa 3).  A 

                                                           
622 Horizonte participa desde a primeira edição e foi premiado em todos os mandatos (Unicef, [2013?]a). 
623 Foi premiado nas gestões 2009-2012 e 2013-2016.  
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população estimada de Horizonte, para 2016, é de 64.673 habitantes (IBGE, 2016a). 

Pelo censo demográfico de 2010, o município tinha 55.187 habitantes, sendo 92,5% na 

zona urbana e 7,5% na rural (BRASIL, 2013e). De 2000 a 2010 houve um acréscimo na 

população de 5,03% ao ano, bem acima do crescimento populacional do estado (1,31%) 

e do Brasil (1,18%); crianças e jovens equivaliam a 35,6% do contingente populacional 

em 2000, o que correspondia a 12.026 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo 

diminuiu para 27,4% da população. 

A indústria é a principal atividade econômica (43% do PIB municipal, em 

2010) e, em seguida, serviços (38% do PIB municipal). De 2005 a 2012, foram gerados 

empregos formais no município, com desempenho acima da média do estado (BRASIL, 

2013h). A indústria de transformação, em 2010, foi o setor com maior volume de 

empregos formais (16.613 postos de trabalho), seguido pelo setor de administração 

pública - 1.710 postos (BRASIL, 2013d).  

 

Mapa 3 - Localização de Horizonte- CE 

 

Fonte: Wikipédia 

 

O IDH-M passou de 0,493, em 2000, para 0,658, em 2010, sendo que todos 

os seus componentes ampliaram (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 

2013). Na educação alterou de 0,307 para 0,610 (Ibidem), mas mesmo com este 

acréscimo seu IDH-M e o componente de educação estão abaixo dos do estado (0,682 e 
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0,615, respectivamente). A renda média mensal per capita era de R$ 248,14, em 2000, e 

de R$ 322,78, em 2010. Houve crescimento, mas permanece abaixo da média do estado 

– R$ 460,63 (Ibidem).   

Em 2010, 8,7% da população estava em situação de extrema pobreza, uma 

taxa muito menor que a do estado (17,1%) (BRASIL, 2013g; IPECE, 2011). Havia 

4.811 habitantes nessa situação, sendo 21,2% da zona rural. Do total de habitantes em 

situação de extrema pobreza, 13,4% eram crianças com até cinco anos (BRASIL, 

2013g). Há atendimento do PBF e, em 2013, o município contava com 12.616 famílias 

registradas no Cadastro Único e 6.175 famílias beneficiárias do Programa - 48,95% do 

total de cadastrados (BRASIL, 2013h). 

A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 20,1 a cada mil crianças 

nascidas vivas, resultado pior que o do estado, que foi de 19,3 (PNUD; FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013) e, em 2011, dados apresentados pelo Unicef à sétima 

edição do Selo Unicef (2013/2016) apontavam que esse indicador era de 6,7, e a média 

do grupo similar era 13,1. No município, das crianças que nasceram em 2011, 60,92% 

das suas mães fizeram sete ou mais consultas de pré-natal. As equipes de atenção básica 

de saúde cobriam 95,02% da população do município (BRASIL, 2013d).  

O município possui planos de saúde, educação e assistência social e 

estruturou seu plano municipal da primeira infância, em 2014, compilando os planos 

setoriais existentes (educação, saúde, assistência social).  

No município há uma comunidade quilombola, reconhecida em 2005 como 

remanescente dos Quilombos pela Fundação Palmares. 

 

A educação no município 

 

A organização da rede municipal de educação concretizou-se dois anos após 

a sua emancipação (HORIZONTE, 2008). O município inicialmente priorizou o ensino 

fundamental seguindo as diretrizes federais e do estado, mas de forma gradual passou a 

investir na educação infantil. Em 2015, segundo o Censo Escolar, havia 17.519 alunos 

no município (INEP, 2015) sendo 71,5% da rede municipal, composta por 15 centros de 
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educação infantil (CEI)624, 17 de ensino fundamental e nove de ensino fundamental, 

com classes de educação infantil e um Centro de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Segundo a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME) todas as crianças na 

faixa etária do ensino fundamental e pré-escola estão matriculadas.625  

Observa-se que as matrículas aumentaram de 2010 a 2015 (6,2%), 

cresceram expressivamente no segmento de creche – 108%, e na pré-escola - 14,8% 

(Tabela 27). Houve redução de matrículas no ensino fundamental, da ordem de 6,3% 

nos anos iniciais e de 3,7% nos anos finais. O ensino médio teve um acréscimo de 1,8% 

nas matrículas. A modalidade EJA cresceu, mas reduziram-se as matrículas em nível 

médio. No que se refere à educação especial, observa-se uma priorização na inclusão 

destacando a ampliação de matrículas em pré-escola (300%), no ensino fundamental 

anos finais (379,5%), no ensino médio (160%) e no EJA do ensino fundamental 

(350%).

                                                           
624 Em 2016 foram inauguradas duas, totalizando 17. 
625 Segundo o Unicef ([2013?]b) havia 1.375 crianças fora da escola de quatro a 17 anos, em 2010, mas a 

equipe informa que não há na pré-escola e no ensino fundamental. 
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Tabela 27 - Matrículas por segmento, etapa e modalidade de ensino, por dependência administrativa, e percentual de variação em Horizonte (2010 e 2015) 

Segmento/ Etapa/ Modalidade 2010 2015 Variação 2015-2010 (%) 

Estadual  Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privado Total 

E
n

si
n
o

 R
eg

u
la

r 

Educação 

Infantil 

Creche 0 428 93 521 0 919 165 1.084 0,0% 114,7% 77,4% 108,1% 

Pré-escola 0 1.627 159 1.786 0 1.812 239 2.051 0,0% 11,4% 50,3% 14,8% 

Ensino 

Fundamental(1) 

Anos iniciais  0 5.259 477 5.736 0 4.456 917 5.373 0,0% -15,3% 92,2% -6,3% 

Anos finais  0 4.460 260 4.720 0 3.932 615 4.547 0,0% -11,8% 136,5% -3,7% 

Ensino médio 

Ensino médio 2.505 0 0 2.505 2.550 0 0 2.550 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 0 0 0 487 0 0 487 - 0,0% 0,0% - 

EJA 
Fundamental 0 613 0 613 0 802 0 802 0,0% 30,8% 0,0% 30,8% 

Médio 0 354 0 354 0 0 0 0 0,0% -100,0% 0,0% -100,0% 

E
d

u
ca

çã
o

 e
sp

ec
ia

l 
(A

lu
n
o

s 
d

e 
E

sc
o

la
s 

E
sp

ec
ia

is
, 

C
la

ss
es

 E
sp

ec
ia

is
 e

 

In
cl

u
íd

o
s)

 

Educação 

Infantil 

Creche 0 2 0 2 0 3 0 3 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Pré-escola 0 6 0 6 0 24 0 24 0,0% 300,0% 0,0% 300,0% 

Ensino 

Fundamental(1) 

Anos iniciais  0 195 4 199 0 375 4 379 0,0% 92,3% 0,0% 90,5% 

Anos finais 0 39 0 39 0 183 4 187 0,0% 369,2% - 379,5% 

Ensino médio 

Ensino médio 5 0 0 5 13 0 0 13 160,0% 0,0% 0,0% 160,0% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 0 0 0 1 0 0 1 - 0,0% 0,0% - 

EJA 
Fundamental 0 4 0 4 0 18 0 18 0,0% 350,0% 0,0% 350,0% 

Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 2.510 12.987 993 16.490 3.051 12.524 1.944 17.519 21,6% -3,6% 95,8% 6,2% 

Fonte: INEP. Censo Escolar, 2010 e 2015. 

Nota: (1) Anos iniciais: primeira fase do ensino fundamental, ou seja, da 1a a 4a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 1o ao 5 o ano para sistemas com nove anos 

de duração. Anos finais: segunda fase do ensino fundamental, ou seja, da 5a a 8a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 6o ao 9o ano para sistemas com nove anos 

de duração. 

Elaboração própria. 
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O Ideb melhorou de 2009 a 2015, superando inclusive tanto a meta nacional 

quanto o desempenho estadual que, em 2015, foi 5,9 no 5º ano e 4,5 não 9º ano do 

ensino fundamental (Tabela 28).  

 

Tabela 28 - Resultados do Ideb e meta projetada da rede municipal de Horizonte (2009 

a 2015) 

Série/ano 2009 

Meta 

projetada 

2009 

2011 

Meta 

projetada 

2011 

2013 

Mmeta 

projetada 

2013 

2015 

meta 

projetada 

2015 

4ª série/5º ano 4,5 3,6 5,1 4,0 5,5 4,3 6,1 4.6 

8ª série/9º 

ano* 
3,9 3,2 4,6 3,5 4,9 3,9 - 4,3 

(a) Calculado a partir da proficiência média dos alunos na Prova Brasil com participação inferior a 50%, 

em decorrência do extravio de provas. 

Fonte: INEP, 2016d. 

 

Horizonte elaborou seu Plano Municipal de Educação (PME 2015-2024), 

seguindo as diretrizes federais e participa de programas como PNAIC, Mais Educação, 

Brasil Carinhoso, Pnate, Pnae, PDDE, dentre outros do governo federal, e do Mais Paic 

e construção de escolas, do governo estadual. Além disso, o município dispõe de 

programas suplementares de transporte de alunos (exceto para as creches), 

alimentação626, material didático627 a alunos a partir de dois anos e uniforme.  

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou concurso público para 

profissionais do magistério e seleção pública para vagas temporárias de professores.  

Ainda que Horizonte não possua estatuto e plano de cargos e remuneração 

do magistério conforme orientação federal, os professores são avaliados anualmente 

(avaliação de desempenho) ao findar um ciclo de três anos sobem de referência 50% dos 

professores de cada categoria. Incentiva a melhoria da formação profissional, garante 

um terço da carga horária semanal aos professores para planejamento e formação desde 

2002 e paga os professores acima do piso salarial (R$ 2.541,00 em 2015 para professor 

e para professor da educação infantil por 40 horas). Em 2015, todos (119 professores) 

tinham nível superior completo, sendo que 80% haviam cursado alguma pós-graduação 

e nenhum tinha mestrado.  

                                                           
626 São fornecidos dois lanches por período nas creches. 
627 A empresa que fornece o material didático (estruturado) disponibiliza formações periódicas aos 

funcionários. Diversos entrevistados salientam que muitos professores necessitam de material orientador. 
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A gestão da educação é feita de forma colegiada por meio de um comitê 

gestor constituído por uma assessora do gabinete do prefeito, a Secretária de Educação, 

dois superintendentes da Secretaria e mais dois assessores que fazem a gestão da 

Secretaria. O comitê não é institucionalizado, mas as questões pedagógicas são 

definidas por toda a equipe e a Secretária é responsável pela parte administrativa e 

financeira. 

O Centro de Atendimento Clínico e Educacional (CACE) oferece 

tratamento clínico, terapêutico e educacional para alunos com deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem de toda a rede, inclusive da creche, no contra período 

escolar. O espaço e a equipe multidisciplinar são diferenciados e tanto professores como 

os estagiários que acompanham as crianças com deficiência nos CEIs recebem 

orientações específicas para cada caso. 

O município investe mais de 25% em educação (30,58% em 2014 e 29,49%, 

em 2015). Tem aplicado mais de 76% do Fundeb na remuneração dos profissionais do 

magistério nos dois últimos anos, apontando para uma valorização da equipe da 

educação. Os investimentos por aluno da educação infantil foram de R$ 3.203,08, em 

2014, e R$ 2.421,69, em 2015. As despesas com educação infantil em relação à despesa 

total com educação foram de 15,95%, em 2014, e de 13,73% em 2015, e com ensino 

fundamental foram de 76,61% e 78,58%, respectivamente. Assim, nos dois últimos anos 

o investimento por aluno no ensino fundamental cresceu, sendo R$ 4.318,35, em 2014, 

e R$ 5.062,56, em 2015 (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO, 2016).  

Na educação também foram capacitados profissionais para captação de 

recursos o que, juntamente com a articulação política do prefeito e uma empresa que 

auxilia na busca de projetos, tem levado à consecução de diversos convênios e parceiras 

para a área da educação. 

Estão em funcionamento os conselhos municipais de Educação (CME), de 

Alimentação Escolar e de controle do Fundeb. Há também os conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), Tutelar (CT) e da Mulher (CMM) com interface 

com a política de educação. 
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A política municipal de creches628  

 

A política de educação infantil vem sendo estruturada em Horizonte desde a 

década de 1990629. Em seu início contou com o apoio do escritório do Unicef Ceará, que 

destacava a importância da educação para a criança de até seis anos e a importância de 

um “movimento de articulação intersetorial” para promover o desenvolvimento integral 

das crianças (HORIZONTE, 2008, p. 13). Em um processo contínuo de aprimoramento, 

esta etapa de ensino ganhou destaque a partir de 2008 com a reformulação da rede 

física, extinção de unidades consideradas inadequadas, elaboração da proposta 

curricular para a educação infantil e contratação e formação continuada dos 

profissionais.  

A importância da educação infantil e do brincar como forma de aprendizado 

foi sendo construída aos poucos. O foco inicial da educação infantil foi universalizar o 

atendimento na pré-escola (quatro e cinco anos) e, em seguida o atendimento em creche 

de forma descendente. O prefeito e a equipe gestora não veem a oferta de vagas em 

creche como obrigatória; avaliam que o município deve atender primeiramente o ensino 

fundamental e pré-escola, estes, sim, obrigatórios, e depois as demais etapas. 

Em 2008, na elaboração das diretrizes municipais da educação infantil ficou 

explicito atender “prioritariamente, crianças de quatro e cinco anos e, gradativamente, ir 

proporcionando e ampliando o atendimento às crianças de três anos” (HORIZONTE, 

2008, p. 9). Diversos entrevistados salientam que a “cultura da creche” não estava 

presente em Horizonte até ser trazida por pessoas originárias de Fortaleza que se 

mudam para o município para trabalhar, apesar disso: “muitas mães preferem deixar 

seus filhos pequenos com a família” (informação verbal)630. 

O poder público foi ampliando suas ações na educação infantil de forma 

gradual e, em 2014, passaram a ser atendidas crianças de dois anos631. Segundo a 

equipe, a partir de uma ação integrada entre saúde, educação e assistência social, em 

2016 já se atendia 100% da meta de pré-escola e toda demanda espontânea de três anos 

                                                           
628 O município baseia-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil do MEC e a 

Orientações Curriculares para a Educação Infantil da Seduc.  
629 Em 2000 já existiam seis CEIs (HORIZONTE, 2008). 
630 Entrevistados 54 e 55, mar. 2016. 
631 O atendimento das crianças em creche é estruturado em salas de crianças de dois e três anos.  
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(informação verbal)632. Mas como esta é uma mensuração difícil, está programada a 

realização de um minicenso para verificar se as crianças estão de fato na escola. Um 

indicativo é que no Conselho tutelar as requisições de vagas em creche não são 

significativas633 e não havia para a pré-escola e berçário634. Também não havia ações do 

Ministério Público e os entrevistados informam que tampouco têm conhecimento de 

ação do Ministério Público para garantir o direito à creche aos filhos de trabalhadores.  

Ao longo dos anos, foram construídos CEIs que são unidades executoras 

com autonomia para gastos, houve o concurso público de professores específicos para a 

educação infantil635, compra de materiais, equipamentos, brinquedos e livros 

específicos, distribuição de uniformes e material didático para as crianças partir de dois 

anos. A construção de CEIs passou de 14 em 2009 para 17636, em 2016, e houve 

redução de escolas que tinham salas inadequadas que atendiam a educação infantil, com 

encaminhamento de muitas crianças para os novos CEIs. Nos dois últimos mandatos 

foram construídos dez CEIs. O município tem, ainda, convênio com uma organização 

religiosa637 e conta com o apoio de uma empresa que auxilia em festas de uma creche 

específica, mas não há parcerias com as empresas locais para fomentar ações de 

incentivo ao atendimento na educação infantil. 

Com as construções dos CEIs a cobertura em creches passou de 22,5%, em 

2013 (HORIZONTE, 2015b) para cerca de 28%, em 2015, considerando-se atendimento 

da rede municipal e privada. 

                                                           
632 Entrevistado 77, mar. 2016.  
633 No posto do Sistema Nacional de Empregos (SINE) do município foi informado que há casos em que 

a mulher recebe uma oferta de trabalho, mas não a aceita por falta de creche, mas o entrevistado não sabia 

quantificar em quantos casos isso havia ocorrido e se era falta de creche ou a inexistência de creche em 

jornada integral. Tal situação exigiria um estudo adicional, não realizado aqui. 
634 Em 2015 foram 2.282 atendimentos sendo 1.755 de orientações. De janeiro a fevereiro de 2016 havia 

sete demandas por vagas em creche e estavam vinculadas ao local da creche ofertada e a mudança da 

faixa etária de atendimento. O município não utiliza o Sistema de Informações para a Infância e a 

Adolescência (SIPIA) do Ministério da Justiça por não ter equipamentos e a equipe não ter sido 

capacitada para sua utilização. 
635 O primeiro concurso foi em 2007, específico para professores de educação infantil. Outros concursos 

foram realizados em 2011 e em 2014. Segundo entrevistas na época de elaboração do PME havia 92% 

dos professores concursados e 8% temporários.  
636 Nesse período cinco CEIS foram extintos e construídos novos. Dos 17 CEIs, três estão na zona rural; 

desses, sete foram construídos com recursos do estado, dois pela União e oito com recursos do tesouro 

municipal, mas usando os modelos construtivos do estado. Há ainda quatro CEIs com ordem de serviço 

para serem construídos (dois com o estado e dois com a União).  
637 Há a cessão de 19 professores municipais, mobiliário e pagamento de água e luz. Apesar da 

Constituição estabelecer que o estado é laico, observou-se que os profissionais cedidos tinham a mesma 

formação religiosa da entidade. Com os novos CEIs este serviço será assumido pelo município.  
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Em fevereiro de 2016, o serviço de creche era ofertado por 17 CEIs que 

atendiam crianças de dois e três anos e sete escolas atendendo crianças de três anos. 

Estavam matriculadas 142 crianças de dois anos e 888 de três anos, mostrando a 

concentração na faixa dos três anos. Todas as vagas ofertadas, em 2016, eram diurnas e 

parciais638: 

 
Se fossemos atender em jornada integral muita gente ficaria fora da escola 

[...] não temos espaço suficiente (ENTREVISTADO 84, mar. 2016, grifos da 

autora) 

[...] a gente ficou com a seguinte discussão: abre a creche para um ano por 

exemplo e a gente não atende três anos que está do lado de fora batendo na 

porta [...] a decisão foi, então vamos atender três, mesmo tendo berçário e as 

condições para este atendimento  

[...] como você atende (criança de) um (ano) se não estou atendendo nem 

dois, nem três? (ENTREVISTADO 77, mar. 2016, grifos da autora). 

 

A opção por jornada parcial e com crianças maiores de dois anos foi 

influenciada também pelo perfil do professor para atendimento à criança pequena: “não 

é um atendimento que a gente possa encaminhar a qualquer professor. Nós fizemos uma 

experiência no magistério [...] foi uma experiência que acabou não dando muito certo” 

(informação verbal)639. Há uma apreensão por parte dos entrevistados em atender 

berçários sem profissionais qualificados especificamente para este atendimento. De todo 

modo, no programa de governo do prefeito estava prevista a implantação de berçários. 

Os profissionais que atendem a educação infantil são professores, 

estagiários e pessoal de apoio. Quando há uma criança com deficiência, o estagiário a 

acompanha. Os professores têm formação superior em pedagogia e educação infantil. 

São destinadas um terço da carga horária semanal para trabalho pedagógico, de 

formação em serviço, coordenada pela direção das escolas e equipes técnicas da 

SME640. Cada CEI conta com um diretor, um coordenador pedagógico, um secretário 

(que pode atender mais de uma unidade) e um agente administrativo, mas não há 

seleção técnica para os gestores escolares(HORIZONTE, 2015b). Os cargos de diretor e 

coordenador pedagógico são de livre nomeação pelo prefeito, mas seguem o critério de 

ter formação na área e especialização em gestão escolar, além de ser aprovados pela 

                                                           
638 Em 2015 havia atendimento em tempo integral às crianças em um CEI e em uma escola de ensino 

fundamental municipal. O atendimento na rede pública era custeado pelo Programa Mais Educação da 

União, mas com o fim do programa o município não oferece mais vagas integrais.  
639 Entrevistado 77, mar. 2016. 
640 As horas são distribuídas no ano: três dias no início do ano para planejamento; oito horas semanais em 

local de livre escolha.  
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SME. Há uma preocupação com a infraestrutura física, o processo pedagógico e a 

gestão das unidades. 

Em 2008, o município elaborou com a participação dos professores e equipe 

de direção da SME, as diretrizes para a educação infantil (Educar) e as orientações para 

a elaboração das propostas pedagógicas641, a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil do MEC e da exigência da LDB. Esse documento 

expressa que a educação infantil não pode se “restringir à guarda, à oferta de alimentos 

e de cuidados de higiene” e nem à “preparação para o ensino fundamental” e que a 

concepção da atividade pedagógica pressupõe trabalhar de forma indissociável o educar 

e o cuidar (HORIZONTE, 2008, p. 16). Valoriza o brincar, a exploração do meio, o 

trabalho criativo, o relacionamento, a convivência, a autonomia, entre outros 

aspectos.642 O município ainda não possui parâmetros do número de crianças por 

professor, aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, mas adota um adulto para 

cada 15 crianças de dois anos e um para cada 20 de três anos643. 

Apesar da existência de orientações curriculares próprias e de, anteriormente 

a própria SME ter elaborado materiais didáticos, em 2012 foi comprado livro didático 

de uma empresa. Essa opção é justificada pela equipe da SME, pois havia essa demanda 

dos professores, e também por conta do processo de formação oferecido:  

 
[...] nós relutamos muito para que a gente não adotasse um livro, mas foi 

mais por pedido e pressão dos professores (ENTREVISTADO 73, 2016, 

grifo da autora) 

[...] O nosso era pretinho e branco porque a gente não tinha condição de fazer 

um material [...] com aquela qualidade (e) com aquela gráfica que os livros 

tem, nem tempo eu acho que condição de fazer aqueles jogos que aquele 

material didático acompanha e ai vem o livrinho da família e eles ficam 

encantados quando vem o material da família e os jogos [...] em 2011 nós 

trabalhamos com o material que a gente chama de apostila, mas também foi 

muito bom muito elogiado e até hoje quem é professor desta época diz: eu 

preferia quando era a apostila (da SME) [...] facilita quem não sabe planejar 

[...] algumas (professoras) fazem adequações (ENTREVISTADO 69, mar. 

2016, grifos da autora) 

 

Até 2013 o material era apenas para a pré-escola, e a partir de 2014 também 

foi adotado para crianças de três anos644. Há posições distintas entre os entrevistados 

                                                           
641 Atualmente estão revendo as diretrizes a partir da base nacional comum curricular, específica para a 

educação infantil. 
642 Apresenta os conteúdos a serem trabalhados por faixa etária (linguagem, matemática, natureza e 

sociedade, movimento e artes), sugestões de atividades e modelos de relatórios. 
643 Em uma escola havia 23 crianças de três anos para um adulto.  
644 O material é composto de produtos para os professores, às famílias e às crianças. 
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sobre esse uso e sobre a importância dada à linguagem escrita frente as demais a serem 

desenvolvidas com as crianças: 

 
A adoção (do material) é uma resposta à pressão daqueles professores que 

querem desenvolver atividades para que as crianças saiam alfabetizadas e 

sejam valorizados como professores que sabem ensinar [...] ainda estamos 

aprendendo o que é educação infantil e como trabalhar com a criança 

pequena (ENTREVISTADO 73, mar. 2016, grifos da autora). 

Os professores são orientados [...] (há) formação para professores só de três 

anos, de quatro anos e só de cinco anos; são separados, as orientações são 

diferentes (ENTREVISTADO 77, mar. 2016, grifo da autora). 

O material tira a criatividade do professor [...] eu pouco uso (professora, 

grifo da autora) 

[...] a gente sentia a necessidade de ter um material estruturado de apoio ao 

professor e não o material que conduzisse o trabalho do professor, que o 

professor tivesse que desenvolver suas práticas a partir daquele material  

[...] Na verdade os professores alguns gostaram muito da ideia de ter o livro, 

outros tiveram esta mesmo preocupação: como é com o livro, a gente vai 

alfabetizar as crianças na educação infantil? (ENTREVISTADO 69, mar. 

2016, grifos da autora). 

 

A escolha do material seguiu as diretrizes da Seduc645 a partir de uma 

seleção prévia feita pela equipe da SME. A empresa adequa os conteúdos conforme 

sugestões da equipe municipal (informação verbal). 

Nos CEIs são desenvolvidas ações de saúde com as equipes de saúde, que 

realizam visitas periódicas para acompanhar a carteira de vacinação, dar orientações 

sobre higiene bucal e alimentação saudável, combate à dengue, entre outras. Quando 

solicitado pela equipe da educação, os profissionais de saúde realizam palestras e 

orientações tanto para as equipes dos CEIs quanto para os pais. O mesmo ocorre com os 

profissionais dos Cras que fazem reuniões com as famílias nos CEIs e participam de 

reuniões quando demandados. Não há uma agenda única entre a educação, a assistência 

social e a saúde. 

A equipe da educação infantil está buscando se aproximar dos pais e para 

isso elaborou uma pesquisa que permitisse identificar o papel da escola e as 

necessidades das famílias. Os resultados mostraram que as famílias valorizam a 

educação infantil e destacam como positivos o espaço físico, os brinquedos, a 

alimentação de qualidade, os cuidados e atenção dispensados pelos professores; 

distinguem papéis diferenciados das famílias e dos CEIs na educação das crianças; 

veem os CEIs como espaços de educar e “aprender a ler e a escrever”, valorizando o 

aprendizado formal.  
                                                           
645 Inicialmente a Seduc era contrária à compra, mas, em função da demanda dos municípios, elaborou 

parâmetros para a escolha. 
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Nas entrevistas realizadas na visita de campo, observou-se que, ainda, há 

uma cultura de valorização da escrita, pois muitos familiares não tiveram o acesso à 

educação na idade certa. Persiste a visão de que a pré-escola “deve preparar o aluno 

para o ensino fundamental” (expressão de uma professora). Com esse cenário, a equipe 

da SME está buscando divulgar o papel da educação infantil no desenvolvimento da 

criança.  

Para promover a participação dos pais, a SME realiza encontros para trocas 

de experiências entre as equipes dos CEIs, possibilitando a disseminação de projetos 

interessantes referentes a isto.646 No entanto, ainda é necessário formar os profissionais 

para que descubram maneiras de envolver os pais das crianças no projeto educacional 

da escola e se deem conta do quanto isto é importante (informação verbal)647. 

A partir da concepção de que o processo de aprendizagem é contínuo e não 

deve haver ruptura entre a educação infantil e o ensino fundamental, os professores 

levam as crianças da educação infantil às escolas de ensino fundamental, elaboram 

relatório para a equipe do 1º ano e criam espaços de conversas entre os profissionais. 

Apesar dos esforços em disseminar das diretrizes e propostas pedagógicas 

para a educação infantil, sua apropriação é muito lenta. Na proposta pedagógica consta 

que se deve interagir com as diferenças e que um dos fundamentos é a diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, mas em algumas escolas professores cantavam 

músicas religiosas e, ao serem questionados, a direção informava que são “músicas que 

orientam valores”. Apesar dos avanços, há contradições presentes. Por exemplo, num 

CEI em área quilombola, ao mesmo tempo que uma professora desenvolvia um projeto 

que trabalhava a identidade das crianças negras, a diretora da unidade instalou na 

entrada um mural com personagem Frozen da Disney, que é branca. 

Outro ponto que merece atenção refere-se à valorização da educação 

infantil, a partir do brincar e que promova o desenvolvimento integral de crianças. 

Vários entrevistados apontam que a maioria dos pais e educadores ainda reconhecem 

um bom CEI como aquele que “ensina a criança a ler e a se comportar” (informação 

verbal)648; há ainda profissionais do ensino fundamental questionam as rotinas e o 

trabalho da educação infantil e valorizam que os alunos conheçam as letras, saibam 

escrever o nome, dentre outros pontos:  

                                                           
646 Um exemplo é a carroça que leva livros para contar histórias nas casas dos pais.  
647 Entrevistado 73, mar. 2016. 
648 Entrevistado 69, mar. 2016. 
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[...]  é complicado a educação infantil ficar num processo diferenciado nesta 

busca de resultados [...] a gente compreende o direito da criança de aprender, 

um direito que é indiscutível, mas é complicado você conseguir trabalhar na 

linha da educação infantil que traz num eixo maior a questão do educar e a 

interação e a escola vizinha (ensino fundamental) te contradizendo, que a 

(criança da) educação infantil chega na instituição e não sabe de nada, de 

nada e o que é este de nada? É que o menino não chegou escrevendo [...] 

(ENTREVISTADO 69, mar. 2016). 

O material didático na creche é visto por diversos profissionais como 

essencial para esse processo de aprendizagem formal, apesar de no discurso todos 

reforçarem a importância do brincar, da autonomia, do desenvolvimento integral e das 

interações e vivências diferencias.  

 

A cooperação intergovernamental e interinstitucional 

 

Para que Horizonte pudesse ampliar a rede de educação infantil, foi 

fundamental o apoio interfederativo, tanto da União quanto do estado, em especial para 

viabilizar investimentos e fornecer uma infraestrutura de qualidade para a educação 

infantil.  

Quanto à União diversos programas apoiaram a educação infantil. O PAR 

foi um instrumento para organizar as necessidades. As demandas de construção e de 

mobiliário foram atendidas pelo Proinfância, algumas escolas também recebem o PDDE 

interativo e o Educação no Campo. Todas as crianças matriculadas recebem o per capita 

da alimentação previsto no Pnae649 e o PNAT atende as crianças de creche de três anos. 

O Mais Educação, até 2015, permitiu a oferta de vagas na educação infantil em jornada 

integral. E os recursos recebidos via BC desde 2012 tem permitido comprar materiais de 

custeio e de investimento para os CEIs. 

A cooperação do MEC é vista como importante e não passa apenas pela 

ajuda financeira. O apoio técnico com materiais orientadores tem contribuído para a 

implementação da política. Entrevistados destacam o apoio na elaboração do PAR, do 

PME, na discussão do currículo na educação infantil e na Base Nacional Curricular. As 

coleções distribuídas pelo MEC também permitem a reflexão e a disseminação de 

conhecimentos.  

                                                           
649 O município está comprando 30 % da agricultura familiar.  
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O MEC, ao apresentar modelos construtivos elaborados com a concepção de 

diversos profissionais, também influenciou a prática de licitação para a construção dos 

espaços físicos de educação feitas pela SME; agora antes da licitação o projeto passa 

pela SME:   

 
[...] projeto de elaboração dos ProInfância me chamou a atenção, nele tinha 

pedagogo, arquiteto e engenheiro, eu nunca tinha visto isso [...] eu fui pra 

uma reunião na Seduc com o Ministério da Educação [...] havia uma 

pedagoga, um arquiteto e um engenheiro apresentando o projeto [...] isso a 

gente trouxe a partir deles para o município, você acredita que todas as 

escolas construídas no município primeiro vem pra cá (SME)? 

Aliás eles propõem o projeto e a gente (SME) traz o diretor, discute e assim e 

tem o nosso olhar também, tanto que só vai pra licitação depois que a gente 

dá o aval, enquanto a gente não dá o aval não vai pra licitação e foi a partir da 

experiência do ProInfância (ENTREVISTADO 77, mar. 2016). 

 

Outro grande parceiro do município é o governo do estado do Ceará a partir 

da Seduc e da STDS. O estado tem apoiado a construção de CEIs o que, juntamente 

com a União, possibilitou criar uma infraestrutura de qualidade para a educação infantil. 

Horizonte participa também do Mais Paic, tendo, além de um gestor do Programa, 

formadores para a política de creches e de pré-escola.650 Os formadores trabalham com 

a equipe da Seduc temas como desenvolvimento infantil, currículo, proposta 

pedagógica, brincar, rotinas, avaliação, entre outros, Após a realização das formações os 

conteúdos são disseminados por meio de quatro capacitações de 16 horas junto às 

equipes locais. Até 2013, o Paic tinha poucos espaços de avaliação e de escuta que 

envolvessem os municípios. Em 2015, foi feita uma avaliação com os formadores para 

identificar os avanços e desafios e hoje há um consenso quanto à importância da 

formação continuada proporcionada pelo Mais Paic para a valorização da educação 

infantil:  

 
Final do ano passado a Seduc resolveu fazer um encontro de avaliação para 

ouvir os formadores e saber sobre as temáticas, o que a gente achava da 

formação, os pontos positivos os pontos a serem aprimorados e sugestões de 

temáticas, que até então a gente ia e tinha avaliação [...], mas a gente não 

tinha tanta abertura pra dizer qual eram as nossas necessidades e ai o ano 

passado houve este momento de avaliação junto ao municípios dessa 

formação (ENTREVISTADO 69, mar. 2016). 

 

Pensando que o desenvolvimento infantil não se restringe às ações dos 

CEIs, a SME construiu duas brinquedotecas com apoios do Unicef, da Associação das 

                                                           
650 A partir de 2014 a seleção não é mais da SME e sim por um edital. O número de formadores depende 

da população e em Horizonte são três para a educação infantil. 
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Primeiras-Damas dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE) e do BNDES e conta 

com uma brinquedoteca móvel para atender crianças da rede e da comunidade. Emendas 

de parlamentares federais e estaduais complementaram os recursos necessários. 

A cooperação do Fórum Estadual de Educação Infantil do Ceará (FEIC) 

favoreceu, a partir de reuniões mensais, a divulgação de informações e troca de 

experiências que contribui para disseminar uma cultura da infância: 

 
[...] a gente sente a necessidade também de estar por dentro do que está 

acontecendo no estado porque ele (o Fórum) traz a educação infantil a nível 

estadual e até nas discussões a gente consegue conhecer [...] o 

desenvolvimento da educação infantil (ENTREVISTADO 69, mar. 2016) 

 

A equipe a SME conta também com o apoio da Undime, que repassa as 

informações, mas a equipe não participa de todas as suas atividades. A liderança do 

prefeito, que é visto como muito articulado, é a maior fonte de informações de novos 

projetos (informação verbal)651. 

Apesar de elogios à colaboração técnica e financeira da União e do estado 

na construção das CEIs, foi mencionado que o modelo construtivo do ProInfância não é 

adequado ao calor nordestino. O anfiteatro no sol, janelas de vidros, salas pequenas para 

as classes652, chuveiro elétricos, quantidade excessiva de lâmpadas, grama que exige 

manutenção frequente, são alguns dos itens mencionados pelas equipes das unidades 

visitadas como sendo inadequados à realidade local. Para controlar a temperatura foi 

necessário instalar sistema de refrigeração, ampliando gastos com energia e 

manutenção. 

Ainda que os entrevistados ressaltem a facilidade e a importância de se 

receber plantas já prontas, seria necessária uma certa diversificação para adaptá-las à 

realidade local. Por exemplo, não seria necessário comprar máquina de secar roupas em 

regiões com muito sol ou comprar berços quando não se atende berçário. No modelo 

construtivo do estado, não há sala de professores, dificultando a dinâmica de 

funcionamento de uma unidade educacional. Pequenas adequações não foram 

aprovadas, como colocar o cobobó para melhorar a ventilação ou uma cor diferente 

entre o porcelanato especificado e o adquirido (informação verbal).653 Apesar de todos 

                                                           
651 Entrevistado 84, mar. 2016. 
652 No projeto inicial há espaço para diversas faixas etárias que não são as mesmas atendidas no 

município. 
653 Entrevistado 84, mar. 2016. 
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estes problemas, considera-se que o modelo “arquitetônico empodera a educação 

infantil” (ENTREVISTADO 77, 2016).  

Outro ponto que merece aprimoramento refere-se aos livros recebidos do 

MEC para a educação infantil, muitas vezes não fazendo referência ao Nordeste e sim a 

outras regiões. O MEC poderia utilizar-se da estratégia do Mais Paic para ter escritores 

regionais e valorizar as diversas culturas do País (informação verbal).654 

O custeio da creche é alto e, mesmo com o financiamento do Fundeb, onera 

o tesouro municipal655 uma vez que o valor gasto para uma educação de qualidade é 

muito maior do que o valor recebido. Esta situação dificulta a universalização do 

serviço. 

Também foi observado que ainda que a ideia da disponibilização da ata de 

registro de preços realizada pela União seja inovadora e favoreça os municípios ao 

agilizar a construção, uma vez que o processo de licitação é moroso, o modelo de 

metodologia inovadora escolhido é inexequível, pois só havia uma empresa ganhadora 

para o Nordeste e esta não tinha capacidade para realizar todas as obras. Após a não 

execução pela empresa vencedora da ata, o município optou por fazer sua própria 

licitação, seguindo os prazos da Lei 8.666/9- lei de Licitação - ampliando o cronograma 

de execução da obra do CEI. 

Outro desafio apontado pela equipe está nas mudanças ocorridas na 

implementação dos programas federais: “quando os programas estão no início é muito 

bom, a União entra com a maior parte; mas depois inverte e a contrapartida maior é dos 

municípios [...] se der certo, é responsabilidade da União, se der errado, é do município” 

(ENTREVISTADO 66, 2016).  

Do ponto de vista do prefeito, para aprimorar as relações interfederativas, 

seria importante uma análise do impacto dos atos normativos federais nos municípios, 

sem a respectiva corresponsabilidade da União e dos estados no seu financiamento. Um 

exemplo seria o aumento estipulado pela União para o piso salarial. Por mais que se 

reconheça a importância deste aumento, porque as receitas e os repasses não cresceram 

na mesma proporção, estavam gastando 79% do Fundo com pessoal do magistério. A 

pressão dos servidores por aumentos salariais, pela progressão automática, por horas-

atividade e redução do número de crianças por adulto, impactou a folha de pagamento. 

                                                           
654 Entrevistado 84, mar. 2016. 
655 Em 2015 com a crise e a queda nas receitas, mais de 51% dos gastos eram com pessoal e não é 

possível reduzi-los sem o corte de serviços (informação verbal). 



578 

 

Também se questiona o valor repassado pela União para a alimentação escolar, que não 

permite a compra de uma alimentação saudável e exige que o município coloque 

recursos do tesouro municipal. 

A equipe ressalta que não há um espaço formalizado para discutir os 

programas e questões que impactam o município. Isto exige que o prefeito e a equipe 

desloquem-se para Brasília para discutir os problemas, mas nem todas as prefeituras têm 

esta capacidade de articulação e disponibilidade de recurso: “somos chamados para 

fazer a adesão ao programa, mas não para aprimorá-lo [...] os problemas ficam com os 

municípios (ENTREVISTADO 66, mar. 2016). 

A equipe de Horizonte aponta que a existência de sistemas facilita às 

equipes locais inserirem suas demandas e posteriormente prestarem contas, além disso, 

consideram as mudanças e aprimoramentos inerentes ao processo de implementação, 

mas salientam que algumas vezes o problema da União é transferido aos municípios. 

Um exemplo refere-se ao sistema de gestão de prestação de contas (SIG-PC) do FNDE. 

O município prestou contas no papel, pois o sistema não estava funcionando e agora 

tem que prestar contas novamente, desta vez on line. Entrevistados disseram que 

Horizonte não teve problemas de reapresentar as informações, apesar do trabalho 

dobrado, mas outras localidades que tiveram mudanças ou não têm estrutura, estavam 

enfrentando muitas dificuldades.  

Outro exemplo foi a alteração das regras de funcionamento do BC em 

dezembro de 2015. Não houve qualquer negociação com os gestores municipais e as 

mudanças não levaram em consideração as pactuações feitas pelos municípios em seus 

planos municipais de educação. Horizonte não foi penalizado, mas diversas localidades 

que não ampliaram o atendimento do PBF ou que tinham recursos em conta não foram 

beneficiadas. 

 

A articulação intersetorial  

Se o município de Horizonte se apresenta como uma cidade educadora, 

onde em qualquer lugar se aprende, e onde se valoriza a primeira infância, é porque há 

uma ação intersetorial e se realizam diversos trabalhos conjuntos (informação verbal).656 

Este caminho vem sendo buscado desde a década de 1990, com especial incentivo do 

                                                           
656 Entrevistado 79, mar. 2016. 
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Unicef. Mas é a partir de 2009, que se constitui no município o projeto Beija Flor, uma 

estrutura que busca fortalecer as políticas intersetoriais. Esta iniciativa foi 

institucionalizada na estrutura organizacional da prefeitura em 2016 e passou a ser 

denominada Superintendência de Políticas Intersetoriais, diretamente vinculada ao 

gabinete do prefeito, coordenado pela Primeira-dama. 

O Beija Flor - é assim que continua conhecido - articula uma agenda única 

de eventos e com a participação de cada secretaria que tiver vínculo com a atividade. 

Também é responsável pela coordenadoria da Juventude, a Estação Juventude, a 

Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, ou outras iniciativas que envolvem a 

articulação entre diversas secretarias. É composto por uma equipe técnica e por uma 

comissão intersetorial formada por técnicos das secretarias (agricultura, infraestrutura, 

saúde, educação, esporte, desenvolvimento social e inclusão, esporte e cultura) e dos 

conselhos municipais que buscam qualificar a política transversal, direcionando para 

uma atuação integrada, cooperativa e produtiva (HORIZONTE, [201-]). 

Sua equipe acompanha os indicadores sociais, as metas de premiações como 

Selo Unicef e Prefeito Amigo da Criança e as ações intersetoriais como Caravana Beija 

flor657, ambulatório de aleitamento materno658 e sala de apoio à mãe trabalhadora que 

amamenta, Comitê do Aleitamento Materno659, campanhas como Outubro Rosa e 

Novembro Azul, Semana do Bebê e do Aleitamento Materno, projetos Eu sou cidadão – 

amigos da leitura, eventos, brinquedotecas, o Projeto Felicidade Interna Bruta (FIB)660, 

a Rede de proteção à criança e ao adolescente, o Projeto Bem querer para a primeira 

infância e o comitê de combate ao mosquito da Dengue. A intersetorialidade é vista 

como uma forma de “aproveitar recursos e agilizar ações” (Ibidem) tanto no 

planejamento como na execução. Por meio de reuniões mensais da comissão 

intersetorial é feito o plano de ação do Beija Flor com as atividades que envolvem a 

articulação entre as áreas. Entrevistados do Beijo Flor apontam que a participação no 

Selo Unicef e no Prefeito Amigo da Criança levam a discussão da intersetorialidade 

para toda a equipe do governo. 

                                                           
657 São disponibilizados serviços aos bairros (emissão RG, CPF e carteira de trabalho; corte de cabelo; 

vacinação; atividades esportivas; entre outras).  
658 O ambulatório funciona no hospital municipal e é cadastrado na rede brasileira de bancos de leite. É o 

único hospital municipal que participa da rede.  
659 O Comitê tem composição intersetorial.  
660 Busca melhorar o clima organizacional, a produtividade, as rotinas dos funcionários e a alegria interna 

e, consequentemente a satisfação dos cidadãos (HORIZONTE, [201-]). 
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Diversos entrevistados apontam a importância da Semana do Bebê, 

incentivada pelo Unicef, como uma estratégia que favorece a promoção da 

intersetorialidade para a criança pequena. O planejamento é conjunto e as ações 

ocorrem em diversos locais o que exige uma articulação entre as áreas, mas esta está 

centrada no evento ou em uma atividade específica. 

O município tem investido em ações para a criança pequena há muitos anos 

e elaborou o Plano Municipal da Primeira Infância, a partir da compilação de planos 

setoriais já existentes. A capacitação realizada com todas as áreas sobre 

desenvolvimento infantil tem gerado uma aproximação entre as equipes. O Ifan, o 

Instituto Natura e a APDMCE têm apoiado trabalhos com a primeira infância e a 

formação integrada dos servidores da saúde, da educação, da assistência, de cultura e do 

gabinete, promovendo uma linguagem e entendimento comuns entre as áreas: “comecei 

a ver que são as mesmas crianças atendidas em locais diferentes e que muitas vezes 

repetimos as ações para algumas e não fazemos nada para outras” (ENTREVISTADO 

67, mar. 2016). 

Outra ação ntersetorial existente e induzida pela União refere-se ao 

acompanhamento das condicionalidades das famílias do PBF por meio de uma comissão 

intersetorial. Representantes da saúde, educação e assistência social acompanham as 

ações, mas este espaço não monitora a educação infantil e tampouco recebeu 

informações do BC (informação verbal).661 

Na saúde há ações vinculadas à rede de atenção à criança (planejamento 

familiar, educação sexual, pré-natal, registro no próprio hospital, teste do pezinho, 

puericultura) que também buscam promover a integralidade do atendimento à criança 

pequena com ações coordenadas junto à assistência social (kit bebê, premiação das 

gestantes, incentivo à amamentação). Esta articulação, no entanto, não se dá de forma 

organizada nas creches e, sim, sob demanda. Em outros programas como o PAIF, pode-

se acionar a assistência social quando a educação identifica problemas com uma família 

vulnerável, mas não é uma prática comum nos CEIs. 

Buscando territorializar a ação intersetorial o município optou por construir 

os CEIs próximos aos CRAS e aos postos de saúde, acreditando que assim haveria uma 

aproximação entre os serviços (informação verbal).662 Apesar da aproximação física, 

                                                           
661 Entrevistado 78, mar. 2016.  
662 Entrevistado 66, mar. 2016.  
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observou-se que a maior articulação se dá entre os CEIs e a saúde, decorrente de uma 

experiência anterior. 

A política de creches de Horizonte não se articula com a de gênero. Em 

entrevistas foi possível identificar que a creche não foi pauta dos conselhos de mulher e 

da criança e do adolescente em 2014 e 2015. O conselho da mulher está retomando suas 

atividades e em 2015 concentrou seus esforços na conferência não tendo realizado 

reuniões até fevereiro de 2016663. 

O Conselho Municipal de Educação, em 2015, discutiu a importância da 

educação infantil, a expansão da creche para crianças menores de dois anos e a jornada 

integral no processo de estruturação do Plano Municipal de Educação (PME) mas, de 

forma gradual, em função do seu custo, que envolve infraestrutura, recursos humanos e 

materiais (informação verbal).664 

Em Horizonte, o BC enquanto estratégia de ação intersetorial formulada 

pelo governo federal não foi incorporada e acabou desenvolvendo-se mais no eixo da 

educação. Permitiu a inclusão de crianças do PBF em creches o que levou o município a 

receber de 2012 a 2015 a suplementação de 50% do Fundeb. Apesar da diminuição do 

número de crianças atendidas de 2013 a 2014, o município não deixou de receber o 

recurso do BC, uma vez que o critério de repasse foi alterado em 2015 (Tabela 29). 

Também conseguiu acessar aos recursos referentes à antecipação do Fundeb com as 

novas turmas e unidades, em 2012665.  

 

Tabela 29- Quantidade de crianças do PBF atendidas no BC e valores recebidos (R$) 

em Horizonte (2012 a 2015) 

Item 2012 2013 2014 2015 

Quantidade de crianças do PBF em 

creche no BC 
232 277 248 293 

Valor recebido do BC referente à 

suplementação de 50% do Fundeb (R$) 
104.363,04 263.188,65 285.124,86 330.094,26 

Fonte: BRASIL, 2014j, 2016g. 

Elaboração própria. 

 

Não houve, no entanto, uma estratégia de busca ativa das crianças do PBF. 

Foram buscadas todas as crianças na faixa etária uma vez que estavam sendo abertas 

                                                           
663 Nas deliberações da conferência consta a criação de grupos e realização de fóruns distritais 

intersetoriais para fomentar a discussão sobre direitos da mulher e serviços de proteção a mulher nos 

territórios, mas não há menção específica às creches. 
664 Entrevistado 83, mar. 2017. 
665 Apesar de solicitad, por meio da LAI,o não foram conseguidas as informações sobre como os recursos 

do BC foram transferidos para o município e com o que foi gasto.  
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vagas com o princípio de universalização do direito à educação, conforme preconizado 

no Plano Municipal de Educação666, mas a ampliação do acesso atingiu as crianças do 

PBF. 

No que se refere às ações de saúde do BC, um CEI foi inserido no PSE com 

165 alunos e estava em um espaço próximo da USF e do Cras, o que poderia permitir 

uma articulação da rede. Apesar de os outros CEIs não terem sido incluídos no BC, 

também ali já eram realizadas ações de saúde (escovação supervisionada, verificação do 

calendário vacinal, orientação sobre alimentação, etc.). A articulação da saúde com a 

educação já fazia parte da rotina da estratégia saúde da família.667 Também é realizada a 

Semana da Saúde nas escolas, quando um tema específico é trabalhado conjuntamente 

(exemplo: combate à dengue). As equipes de saúde programam algumas visitas e as 

diretoras dos CEIs também demandam atividades. Com relação à distribuição de sulfato 

ferroso, vitamina A e remédio para asma não foram tratados como específicos do BC, 

mas como uma rotina da área da saúde e distribuídos a todos que o necessitassem.  

Com relação ao NutriSus, o Ministério da Saúde selecionou três creches 

com mais de 95% dos educandos na faixa etária de seis a 48 meses onde fosse 

distribuído o complemento. Foram encontradas dificuldades para cumprir todo o ciclo, 

apesar da capacitação com as merendeiras e diretoras e reunião com os pais. 

Entrevistados apontaram que o início da aplicação foi tardio, pois houve um atraso na 

chegada dos sachês e ocorreram muitas faltas dos alunos. Quando finalizou o período 

previsto para a aplicação, o ciclo dos 36 sachês não havia sido completado por muitos 

alunos e as merendeiras não continuaram até alcançar a meta: “faltou um maior 

empenho na supervisão do profissional responsável como também um diálogo mais 

aproximado junto às diretoras” (ENTREVISTADO 79, mar. 2016). 

Com relação ao eixo de transferência de renda do BC houve a ampliação da 

renda às famílias com crianças prevista e a secretaria municipal de assistência social, 

que não realiza outras ações, avalia que foi importante na redução da miséria, mas via 

como uma melhoria do PBF. 

                                                           
666 Entrevistado 84, mar. 2016. 
667 Entrevistado 75, mar. 2016 
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É importante observar que o BC, apesar da sua concepção intersetorial, não 

foi tratado no CME (informação verbal)668, no CMS, no CMDCA nem no Beija Flor e 

nem foi criado um espaço de negociação. 

Diversos entrevistados salientam que a intersetorialidade é uma diretriz 

política, mas a sua implementação depende das lideranças nos territórios. Em alguns 

locais é a unidade de saúde que promove a articulação, em outros é o CRAS e em outras 

localidades é necessária a estimulação permanente das equipes existentes. A atual 

distribuição dos equipamentos sociais próximos é uma tentativa de potencializar o 

trabalho articulado, mas a proximidade não garante a ação, pois muitos têm uma 

formação segmentada e não estão abertos ao trabalho conjunto: “para uma gestão 

humanizada é preciso trabalhar com as pessoas e cada um fazer a sua parte [...] todos 

precisam acolher bem [...] é preciso conscientizar o servidor sobre a importância do 

trabalho conjunto” (ENTREVISTADO 66, mar. 2016). Alguns entrevistados apontam 

que muitas vezes o trabalho interno e uma agenda própria dificultam o trabalho 

coletivo: “se não forem demandados para o trabalho articulado, não o fazem. Precisam 

enxergar que o outro pode contribuir com a sua ação” (informação verbal)669. Muitas 

vezes é mais fácil ocorrer a articulação em ações pontuais como um evento do que ao 

longo de um processo que prevê planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 

previstas no programa de governo.  

Todo mundo fala que a intersetorialidade é importante, “mas ela depende de 

egos e do desejo de cada um” (ENTREVISTADO 72, mar. 2013). Normalmente:  

 
ela ocorre por pedido da outra área e não por oferta. [...] Para alguns, 

intersetorialidade é a saúde ir na escola e fazer uma paletra. Não acho que 

isto seja intersetorialidade. Ela depende das relações entre as pessoas, de uma 

responsabilidade coletiva (ENTREVISTADO 79, mar. 2016).  

 

 

                                                           
668 Entrevistado 83 mar. 2017. 
669 Entrevistado 79, mar. 2017. 
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APÊNDICE 9 – Relato de Sobral – CE 

 

Sobral foi selecionado no âmbito desta pesquisa como município de porte 

populacional acima de 100.000 habitantes no Estado do Ceará. Foi pioneiro com a 

implementação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa Saúde 

da Família (PSF), destacando-se na redução da mortalidade infantil. 

O atendimento à criança pequena, em especial às mais vulneráveis, de forma 

articulada com parceiras intersetoriais e interinstitucionais é um marco desde 1997, 

quando uma aliança política que se elegeu para o executivo deflagrou um conjunto de 

ações nas áreas de saneamento, educação e saúde (CARNEIRO, 1998). O programa 

Sobral Criança é um exemplo de priorização do desenvolvimento da criança pequena.   

Além de chamar a atenção por sua política educacional, sua política de 

creche vem ganhando importância nos dois últimos mandatos. Em 2010 sua taxa bruta 

de escolarização em creche era de 30,9%, acima da média do Estado (22,6%) (CEARÁ, 

2010), em 2013, 34,57 (SOBRAL, 2015) e, em 2016, era 41,35%. Este segmento 

educacional, que está inserido no Plano Municipal de Educação, no Plano da Primeira 

Infância, no plano de ações do selo Unicef - Município Aprovado (Edição 2013 – 

2016)670 e do Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq, recebeu grandes 

investimentos. É esse conjunto todo que leva a identificar Sobral acima da média dos 

municípios brasileiros no que se refere à promoção do desenvolvimento infantil e 

atendimento em creche. 

A seguir será apresentada uma breve caracterização do município e sua 

contextualização na educação e na educação infantil, descrição de como se dá a 

cooperação intergovernamental e interinstitucional, enfatizando o apoio da União, do 

estado e de outros atores nessa política, e, por fim, uma análise das ações intersetoriais 

desenvolvidas no município e na política de creches, com destaque à implementação do 

BC. 

 

 

 

                                                           
670 Sobral participa desde a primeira edição e foi premiado em todos os mandatos (UNICEF, [2013?]a); 
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Breve caracterização  

 

Sobral localiza-se na região noroeste do Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza 

(Mapa 4). Sua população estimada para 2016 era de 203.682 habitantes (IBGE, 2016a). 

Pelo censo demográfico de 2010, o município tinha 188.233 habitantes, sendo 88,35% 

na zona urbana e 11,65% na zona rural (BRASIL, 2013e). De 2000 a 2010 houve um 

acréscimo na população de 1,95% acima do estado e da União, que cresceram 1,31% e 

1,18%, respectivamente. O segmento de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo 

entre 2000 e 2010, com média de -1,0% ao ano, representava 35,1% do contingente 

populacional em 2000 (54.469 hab.) reduzindo-se, em 2010, a 26,1% da população - 

49.077 hab. (BRASIL, 2013h). 

 

Mapa 4-  Localização de Sobral - CE 

 

Fonte: Wikipédia. 

 

A atividade econômica do município concentra-se no setor de serviços 

(37,2% do PIB municipal, em 2010) e, em seguida na indústria (32,2%). O mercado de 

trabalho formal do município apresentou, por quatro anos, saldo positivo na geração de 

novas ocupações entre 2005 e 2012 (BRASIL, 2013h). A indústria de transformação, 

em 2010, é o setor com maior volume de empregos formais - 21.992 postos de trabalho 

- seguido pelo setor de serviços - 8.488 postos (BRASIL, 2013d). 
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O Programa Bolsa Família, em 2013, registrava no município 31.375 

famílias no Cadastro Único e 18.792 famílias beneficiárias do programa (59,89% dos 

cadastrados) (BRASIL, 2013h).  

O IDH-M passou de 0,537 em 2000 para 0,714 em 2010, sendo que todos os 

seus componentes ampliaram (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). 

Na educação alterou de 0,369 para 0,675. O IDH-M está acima do estadual (0,682) e 

também do componente de educação estadual (0,615), colocando o município na faixa 

de desenvolvimento humano alto (IDH-M entre 0,700 e 0,799). 

A renda média per capita mensal era de R$ 299,41 em 2000, e de R$ 448,89 

em 2010. Houve crescimento, mas abaixo da média do estado – R$ 460,63 (Ibidem).  

Em 2010, 9,8% da população estava em situação de extrema pobreza, uma taxa menor 

que a do estado (17,1%) (MDS, 2013; IPECE, 2011). Dos 18.380 habitantes na extrema 

pobreza, 34,4% estavam na zona rural e 11,8% eram crianças com até cinco anos 

(BRASIL, 2013g).  

A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 13,6, resultado melhor que 

do estado, que foi de 19,3 (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013); em 

2015, após inúmeras ações municipais foi reduzida a 8,4. No município, 85,91% dos 

nascidos vivos em 2011 contaram com sete ou mais consultas de pré-natal. As equipes 

de atenção básica de saúde cobriam 82,1% da população em 2010 (BRASIL, 2013d, 

2013e).   

 

A educação no município 

 

Em 2013, 96% das crianças até sete anos estavam alfabetizadas. Além disso, 

Sobral tem se destacado na educação nos últimos anos em função do desempenho de 

seus alunos nos processos de avaliação nacional do ensino fundamental.  

Desde 1997 houve investimento na infraestrutura do ensino fundamental, 

mas sem a correspondente melhora da qualidade da aprendizagem. Em 2000, quando se 

constatou que mais de 40% das crianças não sabiam ler aos oito anos, pactuou-se o 

compromisso de universalizar o ensino fundamental com qualidade e alfabetizar na 

idade certa. Foram estabelecidas metas de aprendizagem e de melhoria da gestão 

escolar, políticas de alfabetização na idade certa e de aprendizagem em português e 
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matemática, formação continuada dos professores, apoio à leitura, sistema de apoio e 

monitoramento das escolas, nucleação e reestruturação da rede física, aquisição de 

material estruturado para alunos, processos de avaliação interna e externa (SOBRAL, 

2015, p. 31-32), estratégias para erradicar o analfabetismo, redução da evasão escolar e 

da defasagem idade/série, criação de um sistema de seleção dos diretores por mérito, 

dentre outras ações.  

Para isso, o município contou com algumas parcerias, dentre as quais se 

destacam a Fundação Ayrton Senna, o Unicef e a Assembleia Legislativa. A partir da 

melhoria dos resultados de aprendizagens, as ações foram disseminadas para o 

Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic) do estado671, e, posteriormente, para o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), do governo federal. Até 

2006 a prioridade era a política de alfabetização, na medida em que se foram obtendo 

avanços, ampliou-se o atendimento para outras faixas etárias:  

 
[...] após (2006) foi conseguido dar alguns passos para além da alfabetização 

[...] ai o foco foi mais a pré-(escola)[...] na alfabetização ainda tinha muito o 

que se fazer e ainda hoje é um cuidado nosso, porque, de fato, a gente não 

pode descansar da alfabetização das crianças, ela continua sendo nossa meta 

número um (ENTREVISTADO 101, mar. 2016).  

 

Os bons resultados no 1º ciclo do ensino fundamental672 geraram ações no 

2º ciclo e na pré-escola. A partir de 2010 foram priorizadas a educação infantil e 

integral com programas como Segundo Tempo e Jornada Ampliada, no 

compartilhamento de equipamentos culturais e em escolas. 

Em 2015 havia, segundo o Censo Escolar, 60.261 alunos no município nas 

redes municipal, estadual federal e privada (INEP, 2016) sendo 33.320 da rede 

municipal (55,13%), composta por nove centros de educação infantil (CEI) - 

denominação também utilizada pelo governo estadual - , havendo mais cinco em 

construção e quatro em fase de projeto; 42 escolas municipais de ensino fundamental; 

um palácio de ciência e línguas estrangeiras, a escola de formação dos profissionais do 

magistério; brinquedotecas e 31 escolas estaduais, duas delas profissionalizantes.  

                                                           
671 Posteriormente alterado para o Mais Paic. 
672 A inserção das crianças de seis anos no ensino fundamental e o fluxo regularizado contribuíram para a 

abertura de novas vagas na educação infantil.  



588 

 

Segundo a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME)673, todas as 

crianças na faixa etária do primeiro ciclo do ensino fundamental e pré-escola estão 

matriculadas674. Observa-se que as matrículas no município diminuíram em 6,7% no 

período de 2010 a 2015 (Tabela 30). Houve crescimento na educação infantil de 7,7%: 

em creche cresceram 31,6% e na pré-escola decresceram 6,5%. O crescimento em 

creche foi maior na rede privada (78%) do que na municipal (21,1%), seguindo a 

tendência no Brasil.  

Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) houve uma perda de 

13,9%, enquanto os anos finais (6º ao 9º ano) tiveram uma perda de 26%, seguindo a 

tendência de perda de população nessa faixa. No ensino médio a perda foi de 11%. As 

matrículas crescem na educação profissional (471,2%), no EJA do ensino médio 

(44,4%), nos anos finais da educação especial do ensino fundamental (11,9%) e do 

ensino médio (655,6%), revertendo parte da evasão nesta etapa de ensino. 

 

                                                           
673 A Secretaria Municipal de Educação em Sobral denomina-se Seduc, mas nesta tese será tratada como 

SME para não ser confundida com a Seduc do governo estadual. 
674 Segundo o site Fora da escola não pode, do Unicef, havia em Sobral, em 2010, 2.515 pessoas de 

quatro a 17 anos não matriculados (UNICEF, [2013?]b). A equipe municipal afirma que uma parte deste 

contingente se encontrava na faixa da pré-escola que não era obrigatória e no segundo ciclo do ensino 

fundamental; foram empreendidas algumas ações para reverter essa situação.  
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Tabela 30 - Matrículas por segmento, etapa e modalidade de ensino, por dependência administrativa, e percentual de variação em Sobral (2010 e 2015)    

Segmento/ Etapa/ Modalidade 

2010 2015 Variação 2015-2010 (%) 

Federal Estadual Municipal Privado Total Federal Estadual Municipal Privado Total Federal Estadual Municipal Privado Total 

E
n

si
n
o

 R
eg

u
la

r 

Educação 

Infantil 

Creche 0 0 2.867 633 3.500 0 0 3.473 1.132 4.605 - - 21,1% 78,8% 31,6% 

Pré-escola 0 0 4.522 1.336 5.858 0 0 4.219 1.259 5.478 - - -6,7% -5,8% -6,5% 

Ensino 

Fundamental 
(1) 

Anos iniciais 0 0 13.469 3.191 16.660 0 0 11.126 3.222 14.348 - - -17,4% 1,0% -13,9% 

Anos finais 0 4.158 10.413 2.978 17.549 0 372 9.874 2.749 12.995 - -91,1% -5,2% -7,7% -26,0% 

Ensino 

médio 

Ensino médio 0 9.679 0 2.312 11.991 0 8.445 0 2.226 10.671 - -12,7% - -3,7% -11,0% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 0 0 624 624 556 897 95 2.016 3.564 - - - 223,1% 471,2% 

EJA 
Fundamental 0 1.552 3.315 241 5.108 0 765 3.225 310 4.300 - -50,7% -2,7% 28,6% -15,8% 

Médio 0 1.484 0 504 1.988 0 1.814 0 1.057 2.871 - 22,2% - 109,7% 44,4% 

E
d

u
ca

çã
o

 e
sp

ec
ia

l 
(A

lu
n
o

s 
d

e 
E

sc
o

la
s 

E
sp

ec
ia

is
, 

C
la

ss
es

 E
sp

ec
ia

is
 e

 

In
cl

u
íd

o
s)

 

Educação 

Infantil 

Creche 0 0 11 29 40 0 0 24 0 24 - - 118,2% -100,0% -40,0% 

Pré-escola 0 0 111 24 135 0 0 124 5 129 - - 11,7% -79,2% -4,4% 

Ensino 

Fundamental 
(1) 

Anos iniciais 0 0 651 57 708 0 0 615 21 636 - - -5,5% -63,2% -10,2% 

Anos finais 0 31 234 46 311 0 7 333 8 348 - -77,4% 42,3% -82,6% 11,9% 

Ensino 

médio 

Ensino médio 0 17 0 1 18 0 136 0 0 136 - 700,0% - -100,0% 655,6% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 0 0 0 0 2 1 0 3 6 - - - - - 

EJA 
Fundamental 0 7 25 84 116 0 31 112 0 143 - 342,9% 348,0% -100,0% 23,3% 

Médio 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 - - - - - 

Total 0 16.928 35.618 12.060 64.606 558 12.475 33.220 14.008 60.261 - -26,3% -6,7% 16,2% -6,7% 

Fonte: INEP. Censo Escolar, 2010 e 2015. 

Nota: (1) Anos iniciais: primeira fase do ensino fundamental, ou seja, da 1a a 4a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 1º ao 5º ano para sistemas com nove anos 

de duração. Anos finais: segunda fase do ensino fundamental, ou seja, da 5a a 8a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 6º ao 9º ano para sistemas com nove anos 

de duração. 

Elaboração própria. 
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O Ideb para a 4ª série/5º ano da rede municipal melhorou seu desempenho 

entre 2009 e 2015, superando a meta nacional (Tabela 31). O Inep não tem resultados de 

desempenho da 8ª série/9º ano da rede municipal para os anos de 2009 e 2011. Em 

2016, o município assumiu a melhor posição do Ideb no Brasil para o 5º ano com 8,79 e 

ocupou o segundo lugar no 9º ano.  

 

Tabela 31 - Resultados do Ideb e da meta projetada da rede municipal de Sobral (2009 a 

2015) 

Série/ano 2009 Meta 

projetada 

2009  

2011 Meta 

projetada 

2011  

2013 Meta 

projetada 

2013  

2015 Meta 

projetada 

2015  

4ª série/5º ano 6.6 4.4 7.3 4.8 7.8 5.0 8.8 5.3 

8ª série/9º ano* - - - - 5.8 - 6.7 6.0 

Fonte: INEP, 2016d. 

 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) busca melhorar a gestão 

investindo em diversas frentes: realiza concurso público para os profissionais do 

magistério, seleção pública para vagas temporárias e processo seletivo para direção de 

escola composta do diretor e coordenador pedagógico; dá autonomia de gestão às 

unidades escolares, que são executoras do seu orçamento e recebem recursos mensais 

para custeio. Além disso, organizou o plano de carreira e remuneração do magistério, 

em 2000, que foi reformulado em 2010 para atender as novas diretrizes federais; garante 

um terço das horas do professorado para planejamento e formação (40 horas anuais); 

paga os professores acima do piso salarial (R$ 2.027,31), em 2014 para início de 

carreira com ensino superior (SOBRAL, 2015); incentiva a formação profissional e a 

educação continuada por meio da Escola de Formação Permanente do Magistério 

(ESFAPEM). Com estas ações, em 2015, a rede municipal contava com 1.228 

professores, sendo que 1.014 (83%) tinham nível superior, 213 tinham nível médio e 

apenas um tinha só o ensino fundamental. Do total de professores 34,3% eram 

efetivos675. A SME tem uma equipe própria para captação de recursos, fiscalização, 

acompanhamento dos dados e indicadores, prestação de contas e apoio aos processos 

licitatórios e conta com uma consultoria para solucionar dúvidas administrativas e 

                                                           
675 O número de efetivos reduziu de 2013 a 2015. O município optou por novas contratações serem feitas 

por temporário em função da LRF. 
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financeiras. Participa de programas federais (PNAIC, Mais Educação, Brasil Carinhoso, 

Pnate, Pnae, PDDE, dentre outros) e estaduais (Mais Paic e construção de escolas). O 

município dispõe de programas suplementares de transporte de alunos, alimentação676, 

material didático677 a alunos a partir de dois anos e uniforme. E, seguindo as diretrizes 

federais, tem seu Plano Municipal de Educação (PME 2015-2024). 

Sobral tem investido mais de 25% das receitas de impostos e transferências 

na manutenção e desenvolvimento da educação (29,97% em 2014 e 25,82%, em 2015). 

A aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério foi superior a 

60% nos dois últimos anos: 63,40% em 2014 e 61,09% em 2015. Os investimentos por 

aluno da educação infantil foram de R$ 3.258,55, em 2014, e R$ 2.082,84, em 2015. As 

despesas com educação infantil em relação à despesa total com educação foram 

de 17,03% em 2014, e de 14,45% em 2015, enquanto com ensino fundamental foram de 

77,08% e 78,99%, respectivamente (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO, 2016). 

Além de estarem em funcionamento os conselhos municipais de Educação 

(CME), de Alimentação Escolar e de controle do Fundeb, estão também constituídos os 

conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Tutelar (CT) e o da 

Mulher (CMM). Nem todas as escolas, no entanto, tem conselhos escolares instalados e 

funcionando.  

 

A política municipal de creches  

 

Em 1997 as creches não estavam sob a responsabilidade da política de 

educação e, sim, da assistência social. em 1998 teve início o processo de 

municipalização da assistência social e a rede comunitária da antiga lba foi assumida 

pelo município. as crianças de até quatro anos - modalidade creche - estavam vinculadas 

à Secretaria municipal de Saúde e Assistência Social, por meio da Fundação de Ação 

Social (FAM) e eram atendidas em creches municipais, estaduais e conveniadas; a pré-

                                                           
676 São fornecidos dois lanches por período nas creches para jornada parcial e cinco para a integral. 
677 A empresa que fornece o material didático (estruturado) disponibiliza formações periódicas aos 

professores. Em 2014 foram gastos R$ 455.730,00 para os alunos do Infantil II, III IV e V; em 2015 foi 

R$ 1.063.240,00. 
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escola estava subordinada à Educação sem integração entre esses segmentos de 

educação.  

Nessa época foram fechadas creches inadequadas e, por meio do Programa 

de Centro Comunitário de Educação Infantil - CCEI, foi iniciada a construção de três 

creches que tinham co-gestão comunitária; a prefeitura entrava com uma parte dos 

recursos e as instituições a outra. A FAM supervisionava o trabalho e garantia 

assistência técnica (PARREIRAS, 2000). Nesse período iniciava uma preocupação com 

a infraestrutura e com a melhoria do atendimento. Posteriormente novas parceiras foram 

realizadas com outras creches comunitárias.  

Em 2000, quatro anos após a promulgação da LDB, uma diretriz da SME 

determinou que as creches fossem incorporadas à Educação. A FAM e a Secretaria de 

Educação constituíram uma equipe para encaminhar o processo desta incorporação e o 

primeiro passo foi realizar um diagnóstico de cada creche. A situação era precária e não 

cumpria as deliberações da LDB. A maioria dos professores não possuía a formação 

esperada: dos 61 professores que atuavam em creche apenas dois tinham ensino superior 

completo, 24 tinham o curso normal (similar ao magistério) e os demais não tinham a 

formação preconizada pela LDB678 (Ibidem). A partir deste trabalho conjunto foram 

estabelecidas algumas medidas como elaboração de cardápio balanceado e 

disponibilizado às entidades, distribuição de kits pedagógicos e de primeiros socorros, 

início de encontros pedagógicos, reorganização da rede física inserindo as creches na 

nucleação da educação, inclusão de professores no programa federal ProInfantil de 

formação, dentre outras. O foco da SME seguia sendo o ensino fundamental, uma vez 

que se entendia que o município era obrigado a ofertar vagas no ensino fundamental. 

Com a mudança da lei e a obrigatoriedade de oferta em pré-escola, iniciaram a oferta a 

outros segmentos de forma descendente. Aos poucos, a creche e a pré-escola foram 

integrados como segmentos da educação infantil.  

A aprovação do Fundeb foi importante para garantir recursos às creches. 

Paralelamente, foram priorizadas a construção de CEIs próximos à maior demanda - 

com recursos próprios e apoio do estado e da União - e a estruturação e formação de 

uma equipe para esse segmento. Em 2010, foi finalizada a transição das creches para a 

                                                           
678 A LDB estabelece a formação de docentes para atuar na educação básica deve ser de “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” (art. 62). 



593 

 

Educação. O município optou por ampliar a oferta de vagas públicas; muitas 

associações não tinham condições de assumir as exigências legais para atender a criança 

pequena e a prefeitura construiu CEIs em locais estratégicos anteriormente atendidos 

por creches comunitárias (informação verbal)679. De 2010 a 2015 houve um crescimento 

de 4% nas matrículas municipais da educação infantil. A creche cresceu 

proporcionalmente em relação à pré-escola, passando de 38,8% para 45,2% das 

matrículas nessa etapa, ainda assim, numericamente há mais crianças na pré-escola, 

seguindo a determinação federal de universalizá-la até 2016. Em 2015 a equipe de 

educação infantil foi ampliada, passando a contar com 352 professionais na educação 

infantil, destes 14,89% tinham ensino médio e 85,11%, ensino superior (SOBRAL, 

2015). Em 2016, já não havia convênios com entidades de assistência. Há um conjunto 

de ações da SME para ampliar o acesso de criança com deficiência, mas ainda é restrito 

o atendimento. 

Em 2016 havia 12 CEIs680 (todas com autonomia de gestão) e 28 escolas 

que ofereciam educação infantil, com turmas de creche, pré-escola e multisseriadas. 

Ainda que muitos dos CEIs construídos tenham substituído espaços inadequados 

existentes681, sempre criavam novas vagas (informação verbal).682 A educação infantil 

está estruturada em berçário, infantil I, II III, IV e V, atendendo desde bebês até 

crianças de cinco anos, fornecendo-lhes material, alimentação, uniforme e mochila para 

os alunos levarem os materiais. Na creche a maioria das crianças estão no infantil II e 

III. 

A SME possui uma Coordenadoria de Educação Infantil, mas ainda não 

foram estabelecidas diretrizes curriculares municipais para educação infantil, concurso 

próprio para esta etapa, nem se definiu um parâmetro de crianças por adulto. Realiza 

periodicamente reuniões entre a equipe de direção das unidades com a SME e outras 

secretarias. Quanto à jornada de atendimento, apesar de o PME prever a integral e a 

parcial, apenas 6,8% das matrículas são integrais, sendo ofertadas em berçários. Alguns 

não atendem infantil I e II, porque há uma grande demanda para o atendimento de 

crianças maiores. Em função da falta de espaço, adotou-se jornada parcial, uma vez que 

a equipe da prefeitura entende que meio período favorece o desenvolvimento da criança 

                                                           
679 Entrevistado 101, mar. 2016. 
680 Três existiam desde a década de 2000.  
681 O SME  utiliza-se de espaços de entidades para ofertar vagas em creches, mas o pessoal e materiais 

são da prefeitura.  
682 Entrevistado 101, mar. 2013. 
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ao mesmo tempo que garante o acesso a mais crianças, com um gasto 

proporcionalmente menor: 

 
[...] falta espaço, há uma demanda grande, é preferível manter um 

atendimento de qualidade trabalhando esta dimensão da creche como 

espaço de educação, de formação da criança para trabalhar este processo de 

desenvolvimento [...] era preferível trabalhar na parcial e garantir uma 

maior atenção à população (ENTREVISTADO 88, mar. 2016, grifo da 

autora). 

 

Como há poucas vagas de berçário, a orientação da SME é priorizar o 

atendimento de berçário em jornada integral às crianças do PBF, mas ainda é um 

desafio atender bebê, pois exige muito cuidado (informação verbal).683 

A equipe da prefeitura vê a política de creches uma iniciativa de 

atendimento à criança pequena, garantindo seu direito à educação. Há um discurso 

disseminado quanto à importância do primeiro ano na formação cerebral da criança e se 

ressalta a importância da escola, da família, do convívio e da estimulação para o 

desenvolvimento infantil.684. Sobral elaborou um PME ousado, no qual se propôs 

“universalizar o atendimento em até três anos após a aprovação do PME” (SOBRAL, 

PME, 2015, estratégia 1.3), meta acima dos 50% preconizados no PNE e dos 70% do 

Plano Nacional de Primeira Infância (PNPI). O PME pode ser considerado inovador nas 

estratégias da educação infantil, especialmente ao incorporar o conhecimento da 

neurociência e do trabalho intersetorial com a criança pequena e ao trazer metas do 

PNPI para os respectivos planos setoriais, inclusive para o da Educação:  

 
1.3 Construir um currículo capaz de incorporar os postulados da 

neurociência no atendimento da população de zero a cinco anos de idade, 

tendo como referência experiências reconhecidamente bem sucedidas 

internacionalmente e o engajamento dos saberes profissionais do sistema 

municipal de ensino de Sobral no processo de construção;  

[...] 1.14 Instituir um “Comitê de Integração Intersetorial” para 

acompanhamento da Rede da Primeira Infância no município tendo como 

referência a participação da família na promoção do desenvolvimento 

educacional das crianças;  

1.15 Instituir em até um ano após a aprovação do PME, o Plano Municipal 

da Primeiríssima Infância, zero a três anos de idade, baseado no programa 

“Primeiros Sobralenses” contido no plano de governo municipal;  

                                                           
683 Entrevistado 88, mar. 2016 
684 O prefeito e a primeira-dama de Sobral, que também é vice-governadora, fizeram o curso da primeira 

infância em Harvard, promovido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV). Este curso é 

visto como um elemento importante na compreensão da primeira infância e complementar às ações já 

realizadas em Sobral. É destacada a estratégia da Fundação de criar uma rede nacional que atue com essa 

faixa etária incluindo representantes de diversas regiões, esferas de governo e organizações não 

governamentais (informação verbal). 
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1.16 Garantir que 5% da carga horária de trabalho dos profissionais da 

educação que tenham filhos de zero a três anos de idade, sejam 

liberados, desde que, participem de um projeto educacional de estimulação 

que envolva os referidos pais e filhos. Este projeto deverá ser coordenado por 

uma instituição escolar municipal que desenvolva ação com educação infantil 

voltada para a primeira infância. No caso de professor, esse percentual 

constará dentre as atividades sem aluno, regido de acordo com a lei do piso 

(SOBRAL, 2015, p. 47-48, grifos da autora).  

 

No PME, foi estabelecida uma nova estratégia para garantir que uma parte 

do atendimento educacional às crianças até dois anos fosse ofertado fora das unidades 

educacionais:  

 
[...] um porcentual de atendimento dentro do tempo integral nas instituições 

escolares que possuam a estrutura de berçário, estabelecendo até duas horas 

semanais destinadas para atendimento educacional realizado na 

residência da criança ou em outro espaço comunitário que não a escola. 

Este atendimento deverá ter como referência a estimulação de qualidade entre 

família e criança (SOBRAL, 2015, p. 48, grifo da autora). 

 

Nessa mesma linha, o plano busca garantir ao menos a jornada parcial para 

crianças de um a cinco anos e o restante do atendimento em outros espaços. A base da 

argumentação é que até a idade de um ano é fundamental a contribuição da educação 

junto às populações mais vulneráveis, sem prescindir da relação da criança com seus 

familiares:  

 
[...] nas instituições de ensino, podendo-se agregar mais duas horas semanais, 

desde que o atendimento educacional seja realizado na residência do aluno 

ou em outro espaço comunitário que não a escola. Este atendimento deverá 

ter como referência a estimulação de qualidade entre família e criança 

(SOBRAL, 2015, p. 47, grifo da autora). 

 

Na visita realizada no âmbito desta pesquisa não foram identificadas críticas 

a esta opção e não há, por ora, uma alternativa pensada pela equipe municipal para 

aqueles pais, mães que trabalham e necessitam do apoio do estado no cuidado de seus 

filhos em tempo integral.  

Apesar do aumento da oferta de vagas (41,35% em 2016), havia no 

Conselho Tutelar solicitações de vagas em creche, em especial do berçário685. Os 

conselheiros entrevistados mencionaram que a maioria dos serviços municipais atendem 

requisições do conselho, mas há dificuldade quanto à faixa etária do berçário, uma vez 

que há poucas vagas.  

                                                           
685 A principal demanda identificada no conselho era referente à educação de adolescente.  



596 

 

Quando se inaugura uma nova unidade, orienta-se a equipe de educação que 

busque informações junto às equipes de saúde e assistência social, para identificar as 

crianças que deveriam estar no CEI, em especial os mais vulneráveis. A parceria com 

agentes de saúde e outros profissionais também se dá desenvolvendo ações de saúde nas 

unidades, com destaque à incorporação do PSE em 2012. Em cada escola há um 

professor (agente de leitura) que desenvolve ações com todos os projetos nos quais a 

escola está envolvida, sendo o PSE um destes projetos no qual a Saúde oferece 

capacitação periódica para este agente de leitura. Deve ser destacado o perfil do 

coordenador do PSE e seu poder de articulação com as outras áreas. 

Antes mesmo da inserção do PSE na educação infantil, já havia uma 

parceria entre a saúde e a educação: nos CEIs é feita uma avaliação clínica das crianças, 

que inclui antropometria (peso, altura e índice de massa corporal), saúde bucal, 

atualização do quadro de vacinas e teste do olhinho para crianças de três a cinco anos. 

Além disso, são realizadas ações de promoção de saúde e prevenção, como a criação de 

grupo de trabalho para projeto Amigos da Paz com orientações sobre violência e 

redução de ações de conflito, trabalhos sobre alimentação saudável, atividades 

desportivas, promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável - prevenção à 

dengue, preservação do meio ambiente e de cultivo da horta – e fortificação da 

alimentação com micronutrientes em pó (NutriSus)686. Se é identificado algum 

problema, a criança é encaminhada à unidade de saúde de referência. Também são 

realizadas orientações aos pais e professores e, desde 2011, há uma ação específica 

sobre educação sexual na infância, voltada às equipes.  

O apoio da Assistência Social à equipe de educação infantil é menos 

frequente, mas sempre estão presentes quando solicitado, tanto para participar de 

reuniões de pais quanto para desenvolver trabalhos com as famílias do bairro. O CRAS 

atende famílias das crianças que estão na creche e busca desencadear ações que 

fortaleçam os vínculos das crianças com as famílias. A descentralização dos CEIs 

reduziu a demanda por transporte da criança pequena.  

Para diversos entrevistados em Sobral, a creche é claramente um direito da 

criança, mas pouco tratada enquanto um direito do trabalhador. Assim, apesar de o 

                                                           
686 Estas ações estão previstas nos eixos do PSE, conforme orientação do Ministério da Saúde; com 

exceção do Amigos da Paz que foi criado em 2015 pelo município. 
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município contar com grandes empresas, estas não são chamadas a contribuir para 

ampliar a oferta de vagas, seus apoios são pontuais. 

A creche como uma alternativa que ajude a garantir certa autonomia às 

mulheres para que possam exercer atividades econômicas e a jornada de atendimento 

parcial não foram pauta das reuniões do Conselho de Mulher de 2014 a 2016687. O 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também informou que 

não tratou o tema de creches688, mas foi responsável pela elaboração do Plano Decenal 

para a Infância e para a Adolescência 2014-2023 que contém ações para este segmento 

educacional.  

No CME foi debatida a política de creches na elaboração do PME, em 2015 

(universalização do atendimento a quem quiser, jornada de atendimento, financiamento, 

pessoal e gestão). O CME ousou ao colocar a universalização da creche como uma meta 

e ao inserir a discussão de primeira infância no PME. Seus integrantes afirmam que 

credenciam as instituições públicas e privadas de creche e acompanham-nas por meio de 

visitas periódicas. Têm dificuldade em cumprir a Lei 12.796/2013 com relação à faixa 

etária de atendimento, a inclusão de crianças com deficiência e o cumprimento das 

regras (avaliação, registro do desenvolvimento, expedição de atestados sobre o processo 

de desenvolvimento e aprendizagem das crianças), especialmente da rede privada.  

 

A cooperação intergovernamental e interinstitucional 

 

O município participa de diversos programas e ações da União e do estado. 

Diversos entrevistados destacaram o apoio à construção dos CEIs. A partir de 2013 

foram firmados convênios que permitiram a construção de cinco CEIs em parceria com 

a Seduc, três com o Proares – em parceria com a STDS e o Banco Mundial - e um com 

o Proinfância; o grande parceiro no apoio à construção é o governo do estado. 

Inicialmente a parceria com a Seduc estabelecia que a prefeitura deveria construir um 

CEI para cada CEI construído pelo estado. O município de Sobral conseguiu arcar com 

esta contrapartida, mas diversos municípios não o conseguiram, o que levou o governo 

                                                           
687 O Conselho da mulher reuniu-se dez vezes em 2014; 11, em 2015; e seis, em 2016 (SOBRAL, 2016). 
688 O CMDCA teve, em 2014, 15 reuniões, em 2015, 18 e, em 2016, seis (SOBRAL, 2016). 
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estadual a modificar os critérios e, atualmente, o estado entra com 80% e o município 

com 20% de cada CEI construído 

Os novos equipamentos educacionais proporcionaram um novo lugar à 

educação infantil, que passou a oferecer espaços adequados de atendimento às crianças 

pequenas: “De 1996 para hoje saímos do inferno para o céu, antes nem diretor e 

professor sabiam ler e não havia espaço para as crianças brincarem” (ENTREVISTADO 

92, mar. 2016). Apesar da qualidade da construção, alguns entrevistados apontam 

algumas restrições; poderiam ser ofertados outros modelos construtivos para atender um 

número maior de crianças e especificidades regionais:  

 
havia um padrão de CEIs que no caso este era de quatro salas, não tinha 

opção de menor, maior, era um padrão [...] que muitas vezes não atendia a 

demanda daquele bairro [...] O MEC alterou os modelos construtivos, mas 

deveria ter modelos distintos por região brasileira [...] nos últimos seis CEIs 

estamos colocando ar condicionado” o que encarece o custeio 

(ENTREVISTADO 101, mar. 2016). 

 

Os entrevistados afirmam que fizeram pequenas adequações aos projetos 

iniciais dos CEIs, pactuadas com o governo estadual e com a União, sem problemas.  

A União, por meio de diversos programas (Pnae, PSE, Pnate, PDDE, PNBE 

e BC), é quem contribui com o município no custeio das creches. Diversos entrevistados 

destacam a importância do ProInfantil, um programa, extinto, que, ao formar 

professores leigos, favoreceu a disseminação de uma cultura de educação infantil e 

contribuiu para suprir a formação que antes era oferecida nos cursos de magistério. O 

BC, por sua vez, é reconhecido pela equipe da Educação como cofinanciador da 

educação infantil e responsável pela inclusão dos mais pobres em creches. A 

contribuição do governo estadual se dá especialmente por meio do Mais Paic, custeando 

professor multiplicador e fornecendo livros infantis para a pré-escola, também 

utilizados pela creche. Os apoios e indução federais e estaduais para a educação infantil, 

apesar de ainda serem menores do que ao ensino fundamental, são sinalizadores da 

importância que começa a ser dada a essa faixa etária:  

 
[...] da parte do governo federal é muito importante a indução com ações, 

com programas como o Brasil Carinhoso porque essas medidas políticas que 

incentivam e que dão apoios efetivos para o município são importantes [...] as 

respostas das redes das administrações acontecem em função das 

induções, sejam pelos apoios seja também por cobranças [...] 

No estado [...] no âmbito do Paic [...] inserimos a educação infantil como 

um dos cinco eixos [...] o Estado apoiou e continua apoiando os municípios 
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na construção de Centros de Educação Infantil [...] ajudar a preparar as 

equipes municipais para a qualificação dos projetos pedagógicos também.  

[...] faz uma diferença o estado neste papel de coordenação ou de co- 

responsabilidade pela qualidade da educação junto aos municípios 

mesmo naquelas matrículas que estão sob responsabilidade direta deles 

tem um papel muito importante nisso nessa animação, nesta formação, 

avaliação (ENTREVISTADO 124, mar. 2016, grifos da autora). 

 

Outra contribuição da União foi estabelecer diretrizes e a base curricular da 

educação infantil, além das normativas para a elaboração do PME. As diretrizes 

nacionais permitem uma reflexão sobre o atendimento ofertado. Com esse processo, a 

educação infantil foi debatida e ganhou visibilidade a importância dessa etapa na 

aprendizagem das crianças, conforme pode ser visto no Plano Municipal de Educação 

2015-2024: 

 
ampliação do atendimento das crianças de 0 a 5 anos mostra-se 

absolutamente imprescindível para que o município possa avançar 

substancialmente naquilo que se estabelece como a meta prioritária da gestão 

e a concretização do papel social da escola: garantir o sucesso da 

aprendizagem das crianças e jovens, assim como a sua formação pessoal, 

social e cidadã (SOBRAL, 2015, p. 10, grifo da autora).  

 

O município prioriza a alfabetização na idade certa - sete anos – no ensino 

fundamental. A alfabetização não é uma meta da educação infantil municipal nem do 

Mais Paic, havendo, sim, o estímulo à leitura e a aproximação da linguagem escrita. Em 

diversas salas, no entanto, havia materiais escritos e, em um CEI, a diretora mostrou no 

almoxarifado diversos cadernos de caligrafia comprados para auxiliar na alfabetização 

das crianças da creche e da  pré-escola689. Ao ser questionada, disse que todos gostavam 

de ver a criança lendo – os pais, os professores do CEI e do ensino fundamental. 

Apontava que o material didático comprado para a creche é ótimo e que a União deveria 

pensar em disponibilizar esse material, que é muito caro:  

 
Aqui as crianças aprendem a ler e a escrever. Chegam preparadas no 1º ano e 

isto ajuda a termos melhores índice de aprendizagem nos exames. [...] Você 

sabia que temos sido destaque nos exames de avaliação? O trabalho 

começa aqui no CEI. [...] os livros comprados para o Infantil II têm diversas 

atividades que fazem as crianças aprenderem [...] (ENTREVISTADO 96, 

mar. 2016, grifo da autora). 

 

Apesar da SME não ter um documento curricular próprio para a educação 

infantil, segue as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e as orientações 

                                                           
689 Os impactos dos incentivos financeiros dados às escolas e aos município, a partir de resultados na 

aprendizage, não foram estudados nesta tese. 
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estaduais. Entretanto, há diferentes entendimento dos diretores e professores sobre esta 

normatização o que promove distintas visões sobre as práticas pedagógicas e a função 

da creche e da pré-escola para o desenvolvimento infantil, que não serão tratadas aqui. 

Há os que defendem a alfabetização na educação infantil (com ações preparatórias na 

creche) e há os que defendem respeitar a maturidade de cada criança:  

 
[...] muitas vezes quererem enquadrar a criança em determinado tipo de 

atividade, querem que ela tenha sucesso, que ela faça isso, quando é uma 

coisa que absolutamente não faz sentido, está fora da capacidade dela [...] 

tem aquelas que se submetem e as outras ficam como sendo fora do padrão 

como se elas tivessem erradas, ou inadequadas ou que precisam ser meio que 

forçadas [...] às vezes querem que a criança fique fazendo aquela 

tarefinha quando aquilo não faz sentido para ela [...]  não tem nada a ver 

com botar uma criança pequenininha dessa para fazer uma caligrafia ou para 

fazer um tipo de tarefinha que realmente às vezes ela não consegue [...] 

Não faz sentido trabalhar este tipo de representação, tudo isso está sendo 

trabalhado no jogo, na brincadeira ali na vida real e com o devido tempo 

deles, com a liberdade deles, [...] estes anos são muito importantes para ir 

trabalhando a socialização, noção de tempo, o coletivo [...] 

(ENTREVISTADO 124, mar. 2016, grifos da autora).  

 

A equipe menciona alguns desafios no que se refere às relações 

intergovernamentais, como o repasse do Pnae ser abaixo do valor de uma merenda 

saudável: “não é possível ofertar cinco refeições por R$ 1,00; aqui tem carne, frutas” 

(ENTREVISTADO 93, mar. 2016). Também o incentivo dado pela União à agricultura 

familiar é considerado positivo, ressaltando-se que foram adotadas medidas para 

ampliar a compra proveniente da agricultura familiar, em 2014 e 2015, mas, mesmo 

assim não atingiram os 30% previsto pelo programa, dentre outros motivos, pela 

dificuldade de os agricultores terem a documentação requisitada, manterem o 

atendimento e terem preços competitivos: “o preço da galinha caipira, por exemplo, é 

cinco vezes mais que o pregão de galinha normal”, o que é visto como um problema 

tanto pelo Tribunal quanto pela população (informação verbal)690.  

Os entrevistados destacam, ainda, a falta de informações e de comunicação 

entre os entes, a dificuldade da escola prestar contas do PDDE e a mudança nos critérios 

do BC. Para exemplificar, apenas em fevereiro de 2016 souberam que não receberiam 

os 50% de suplementação do Fundeb para crianças do PBF em creche referente a 2015, 

pois tinham em conta recursos não gastos.  

                                                           
690 Entrevistado 102, mar. 2016 
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A equipe também mencionou o gasto efetivo com a creche em relação ao 

valor recebido do Fundeb, com destaque ao berçário e infantil 1. Os recursos obtidos 

disputam com as necessidades do ensino fundamental:  

 
[...] expansão de atendimento (da creche) e suas respectivas estruturas e 

incremento de pessoal [...] precisam de mais dinheiro. Uma das grandes 

questões é o próprio ensino fundamental, [...] a gente se depara ainda com 

grandes carências, com muitas lacunas na qualidade do serviço entendendo 

ai as infraestruturas e os desafios de melhoria de projeto pedagógico e 

pessoal, melhores condições de trabalho.  

O ensino fundamental ainda clama apesar de ter já respostas de 

universalização ou quase de atendimento [...] mas quando você considera ai 

os 9 anos de ensino fundamental é muito problema. 

Os municípios precisam de boas escolas, de prédios que sejam 

suficientemente adequados então tem tudo isso ai e claro que repercute no 

tamanho do esforço [...] (para) ampliar o atendimento de creche 

especialmente numa modalidade de tempo integral. 

[...] o atendimento de creche é exigente em termos de pessoal é [...] uma 

relação diferenciada de alunos por professor [...] Os prédios, as questões de 

segurança, de conforto, de salubridade tudo isso precisa ser visto e vai uma 

conta ai (ENTREVISTADO 124, mar. 2016, grifos da autora) 

 

Entrevistados destacam a importância de ser adotado o custo aluno-

qualidade inicial (CAQi) previsto no PNE que permitiria estabelecer o custo real da 

creche em relação às outras etapas e modalidades de ensino. Salientam, ainda, que no 

CAQi deveria ter uma atenção diferenciada ao berçário que é intenso de mão de obra. 

Ressaltaram, ainda, necessitaria ser ampliado o valor do Fundeb para a creche integral 

frente aos aumentos do Piso Salarial e da disponibilidade de horas para formação e 

planejamento.  

Outra questão identificada refere-se à inexistência de um espaço formal de 

negociação entre os entes, ainda que Sobral tenha espaços “próprios” de discussão com 

o MEC e com a Seduc. A contribuição de Sobral ao Paic estadual e ao PNAIC federal, a 

existência de deputados ativos e o fato de a vice-governadora ser de Sobral são alguns 

dos fatores elencados para facilitar essa aproximação com o estado e a União. 

Entrevistados apontam ainda que utilizam como meios de comunicação mensagens 

eletrônicas, telefonemas e as visitas aos próprios órgãos.  

A relação com a Undime favorece a socialização de informações. O 

município havia se afastado dela, do FEIC, do Mieib e da União dos Conselhos 

Municipais de Educação (UMCME) e agora está iniciando uma reaproximação 

(informação verbal)691. No campo das parcerias, a equipe menciona também a 

                                                           
691 Entrevistados 101 e 92, mar. 2016.  
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Maçonaria, grupos de igreja, Mais Infância Ceará e Instituto Natura, no debate da 

primeira infância. Parcerias como a estabelecida com a província de Ontário no Canadá 

e outras instituições como Instituto Votorantim, Cenpec e Itaú Social estão mais 

voltadas ao adolescente com interface com a educação.   

Um ponto que dificulta a ampliação do acesso à creche é o piso salarial do 

magistério.  Uma vez que Sobral investiu em formação e valorização dos profissionais e 

a educação é uma política que depende necessariamente de mão de obra, há uma 

equação difícil de ser resolvida considerando a variação dos repasses do Fundeb e da 

receita municipal. Essa situação, entre outros aspectos, tem gerado a contratação de 

temporários e de estagiários na educação infantil de forma a não ultrapassar os limites 

de gastos com pessoal conforme preconiza a LRF. 

 

A articulação intersetorial  

 

Sobral tem várias experiências de programas intersetoriais na promoção dos 

direitos da criança e do adolescente. Os agentes comunitários, o Programa da Saúde da 

Família, o Projeto Trevo de Quatro Folhas692, o Projeto Coala693, o Projeto Flor do 

Mandacaru694 e a Casa Acolhedora do Arco695 são exemplos que dependem de uma 

articulação interna ao governo e participação da sociedade. Nas políticas locais há 

comitês intersetoriais com estruturas não formalizadas agregando diversos atores para 

acompanham as ações buscando sua melhoria.696 É também uma cidade educadora que 

se estrutura a partir de três temas-chave: territorialidade, intersetorialidade e juventudes 

(CENPEC; SOBRAL, 2016)697. 

                                                           
692 É um programa de apoio ao exercício da maternidade. O PSF identifica uma gestante que tem risco 

clínico ou social, não tem apoio familiar e esta mãe pode contar com o apoio da “mãe social” – pessoa da 

comunidade treinada e contratada – que auxilia nos cuidados quando necessário. Conta com o apoio de 

madrinhas e padrinhos sociais que contribuem mensalmente para o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente para essa iniciativa. 
693 Projeto Coala desenvolve estratégias que permitem a alta antecipada de recém-nascidos prematuros de 

baixa renda com o objetivo de reduzir a infecção hospitalar. Membros das equipes de Saúde da Família 

realizam acompanhamento domiciliar com orientações à mãe e ao bebê e, se necessário, conta com o 

apoio das mães sociais. 
694 Programa de atendimento sigiloso às mães adolescentes. 
695 Abriga gestantes e mães usuárias de crack; desenvolve atividades educativas, oficinas de geração de 

renda, ações para melhorar a autoestima, entre outras.  
696 Um exemplo é o Comitê e Prevenção à Mortalidade Materna, Perinatal e Infantil que analisa os óbitos, 

discute com a equipe “sem culpabilizar” e verifica medidas a serem tomadas (informação verbal). 
697 O Cenpec e o Itaú social apoiaram a construção do projeto com destaque ao debate das juventudes. 
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Nesse contexto de articulação, a redução da extrema pobreza foi pactuada 

no mandato 2013 a 2016 e todas as secretarias estabeleceram ações que contribuíssem. 

Houve uma determinação política e um entendimento de que através das ações da 

primeira infância seria possível superar essa injustiça. Foi criada a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza para coordenar esse trabalho de 

integração das ações entre as secretarias e outras instituições. A SME priorizou o 

atendimento de crianças do PBF em berçário e, antes de abrir um novo CEI, as equipes 

dos agentes comunitários, do Trevo e do Cadastro Único buscavam identificar aquelas 

que necessitavam do atendimento (informação verbal)698: 

 
Estabeleci como uma das metas a erradicação da extrema pobreza em 

Sobral [...] tinhamos mais de 7.000 famílias vivendo na extrema pobreza e eu 

sentia uma indignação [...] e resolvi fazer esse enfrentamento [...] articulado 

várias ações de educação, saúde, moradia, de formação profissional. Nós 

conseguimos reduzir este número (entrevistado 103, mar. 2016, grifos da 

autora). 

 

É nesse contexto de enfrentamento da pobreza e priorização da primeira 

infância que foi estruturado o Plano Municipal da Primeira Infância, em 2014, seguindo 

o Plano Nacional de Primeira Infância (PNPI). O plano busca integrar ações de saúde, 

educação infantil, apoio às famílias e às crianças, atenção àquelas em situação de 

vulnerabilidade, incentivo ao brincar, dentre outros aspectos.  

Na atuação junto à primeira infância, a Semana do Bebê foi uma estratégia, 

proposta pelo Unicef, que permitiu envolver todos os setores da prefeitura e diversos 

atores não governamentais: “(foi um) presente para que a gente pudesse dialogar mais 

diretamente com todos os setores e começar a disseminar a ideia da atenção à primeira 

infância sem esta coisa de dizer que (um setor) tem prevalência de um e de outro” 

(ENTREVISTADO 88, mar. 2016). A semana, criada por lei, tem um caráter educativo 

e conta com a participação de diversas secretarias, famílias e crianças. Há uma 

estratégia de envolvimento e mobilização sociais, de promoção da saúde e incentivo ao 

aleitamento materno, promoção do lúdico com incentivo ao brincar.699 O município 

                                                           
698  Entrevistado 88, mar. 2016. 
699 Há diversas ações: Semana do Aleitamento materno, com o cartaz de uma mãe trabalhadora com uma 

história de superação; Encontro da Promoção da Saúde do Bebê, entrega do Selo Trevo de Quatro folhas 

que reconhece unidades de saúde que não tiveram óbitos; debate para elaboração e acompanhamento do 

Plano Municipal da Primeira infância; prestação de contas das ações desenvolvidas às crianças; entre 

outras. 
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conta com apoio do Instituto Natura e do Itaú Social na formação intersetorial para a 

primeira infância. 

O Selo Unicef, o Prêmio Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq e 

o Plano da Primeira Infância são iniciativas que estimulam a ação articulada e foram 

construídos por comitês e grupos de trabalho intersetoriais, o que permitiu o 

alinhamento das ações setoriais e sua validação por meio de fóruns, eventos e reuniões 

entre os secretários bem como uma sistemática de acompanhamento. É importante 

observar que nem sempre a educação infantil é a prioridade destas ações.700  

Nesse cenário, a creche busca promover o desenvolvimento integral da 

criança proporcionando ações periódicas de saúde e pontuais de assistência, cultura, 

esportes e trânsito.  

Outra iniciativa intersetorial é o BC, induzida pela União. No eixo educação 

o município inseriu crianças do PBF em creche e recebeu recursos de 50% da 

suplementação do Fundeb de 2012 a 2014 (Tabela 32). O número de crianças atendidas 

reduziu e é visto como a reflexo da diminuição da extrema pobreza: “em 2012, Sobral 

tinha cerca de 7 mil famílias vivendo em situação de extrema pobreza, segundo dados 

do Cadastro Único e do Bolsa Família. Atualmente (dezembro de 2015), o município 

tem 789 famílias extremamente pobres, com renda per capita inferior a R$ 77” 

(ENTREVISTADO 107, 2017), mostrando avanço significativo no enfrentamento da 

pobreza.  

 

Tabela 32 - Quantidade de crianças do PBF atendidas no BC e valores recebidos (R$) 

em Sobral (2012 a 2015) 

Item 2012 2013 2014 2015 

Quantidade de crianças do PBF em 

creche no BC 
2528 1496 1487 1281 

Valor recebido do BC referente à 

suplementação de 50% do Fundeb (R$)  
1.103.911,36 1.411.638,20 1.726.633,80 - 

Fonte: BRASIL, 2014j, 2016g. 

Elaboração própria. 

 

A transferência da União veio em rubricas diferenciadas: a) manutenção da 

educação infantil – transferência direta, em 2012; b) manutenção da educação infantil – 

transferência direta – apoio à creche, em 2013; c) Brasil Carinhoso - transferência direta 

                                                           
700 No programa de governo de Veveu não constava menção específica à educação infantil. No plano de 

ação do Selo Unicef o foco está primeira infância (capacitação da equipe para o atendimento, melhoria da 

alimentação). Já no plano decenal para infância e adolescência está inclusa a ampliação da infraestrutura. 
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- apoio à creche, em 2014. Apesar de a transferência da União ter vindo em rubricas 

diferenciadas, isso não dificultou o acompanhamento. Os recursos do BC foram 

utilizados com compra de brinquedos, mesas digitais e materiais de custeio. O não 

recebimento dos recursos do BC, em 2015, não foi ocasionado pela redução de crianças, 

mas por haver recursos não gastos nessa conta (FNDE, 2016): “não foi divulgado aos 

municípios essa alteração do BC” (informação verbal)701.  

Apesar da inauguração de diversos CEIs no último mandato, o município 

somente recebeu a antecipação do Fundeb para novas turmas e novos estabelecimentos 

em 2015 (R$ 343.944,06). Como os CEIs substituíram unidades inadequadas, a 

quantidade de novas matrículas não foi suficiente para receber os recursos. O 

responsável por esse procedimento afirma que, em 2015, tentou inscrever novos dados 

no sistema, o cadastro não foi aceito e não foi informado do porquê.  

Com relação ao eixo de saúde do BC, o Ministério da Saúde disponibilizou 

recursos para o PSE ser realizado em três CEIs e em outras unidades de ensino 

fundamental que atendem a educação infantil. Para 2014 e 2015, o ministério pactuou o 

atendimento de 1.430 crianças (42% das matrículas) em 19 unidades, mas o município 

foi além e optou por atender todas as crianças dos CEIs com ações de saúde. As ações 

do PSE, são acompanhadas por um grupo de trabalho (GT) intersetorial formado pela 

Educação, Saúde e Assistência.  

Nessas creches foi implantado o Nutrisus em 2015702, mas como não houve 

sachê suficiente para todas as crianças de até 48 meses, o GT priorizou o atendimento 

das crianças de até dois anos. As demais ações de saúde (distribuição de vitamina A, 

sulfato ferroso, remédio de asma) foram realizadas nas unidades de saúde. Os 

entrevistados avaliam que falta uma orientação sistemática do Ministério da Saúde e da 

Secretaria estadual sobre o BC; a equipe de Sobral estuda as regras de funcionamento da 

iniciativa e posteriormente repassa aos municípios vizinhos em reuniões regionais ou 

sempre que solicitados.  Outras atividades do eixo saúde não eram vistas como ações do 

BC. 

No eixo de assistência social do BC foi ampliado o repasse do PBF de 

forma que todas crianças recebessem, no mínimo, R$ 70,00 per capita. O PBF foi 

                                                           
701 Entrevistado 91, mar. 2016.  
702 Os sachês chegaram no final de 2014 e a equipe iniciou no início das aulas. O ciclo foi refeito a parte 

das crianças em 2016, pois sobraram sachês de 2015. Não receberam-no do Ministério da Saúde para 

fazer em 2015.  
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acompanhado pela área de assistência social, mas sem uma articulação com as outras 

iniciativas envolvidas. Para a equipe, essas ações, juntamente com outras do PBSM e do 

município, contribuíram para a redução da pobreza. Não há uma instância no município 

que coordene o BC ou acompanhe a iniciativa como um todo. Houve reuniões entre as 

áreas no início, mas depois foram reuniões apenas internas na SME para tratar da aloção 

dos recursos. A área com maior apropriação do programa era a Educação, mas foi 

observado que a equipe do PSE tinha alto comprometimento com o trabalho. Apesar de 

ser intersetorial, o BC não foi debatido no CME e no CMDCA.  

Entrevistados destacaram a importância do BC não apenas no custeio, mas 

na visibilidade da educação infantil e da articulação com as demais áreas:   

 
o grande salto mesmo para visibilidade (da creche) foi o Brasil Carinhoso 

[...] focou na importância de se investir nos primeiros anos de vida [...]  foi 

como se dissesse assim: agora chegou a vez da criança pequena[...] O 

Brasil Carinhoso possibilitou o olhar do próprio Governo do estado a 

direcionar maior atenção [...]  os municípios não conseguiam fazer este 

alinhamento capaz de entender [...], porque a própria política precisava de um 

afinamento maior dentro da própria estrutura dos ministérios da Saúde, 

da Educação, da Assistência, [...]  eu acho que foi um plus, como diz assim, 

Sobral já fazia, mas não era na mesma dimensão (ENTREVISTADO 88, fev. 

2016, grifo da autora). 

O Brasil Carinhoso  antecipa o recebimento de recurso para matrículas 

que não estava no censo e contribui com o custeio (ENTREVISTADO 

101, mar. 2016, grifos da autora). 

 

Como cidade educadora, com o apoio do Cenpec e da Fundação Itaú Social, 

a equipe da prefeitura de Sobral procura construir uma nova cultura organizacional. Foi 

criado um comitê gestor, vinculado ao gabinete do prefeito, foram realizados seminários 

para divulgar a Cidade Educadora e a intersetorialidade e grupos de escuta dos jovens. 

Buscou-se desenhar um caminho que promovesse o diálogo, o planejamento conjunto e 

articulado e o monitoramento das ações. 

Para viabilizar a intersetorialidade, de acordo com os entrevistados, vários 

desafios se apresentam e precisam ser superados:  cultura organizacional baseada em 

atribuições específicas das secretarias com poucos espaços para o diálogo entre as áreas, 

existência de mecanismos setoriais de destinação dos recursos, vivências intersetoriais 

anteriores não produtivas, descontinuidade de sensibilizações sobre a atuação conjunta:  

 

A intersetorialidade está no discurso de todos, mas na hora de fazer é difícil. 

Você precisa da equipe de meio ambiente, mas eles têm muitas coisas a fazer. 

A nossa prioridade não é a prioridade da outra área (ENTREVISTADO 97, 

mar. 2016).  
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A construção de um plano e um projeto de forma coletiva é mais fácil do que 

colocar o plano para funcionar (ENTREVISTADO 96, mar. 2016). 

As secretarias de Educação e Saúde, que têm papel importante na vida dos 

jovens, não enviaram respostas. [...] Não foram recebidos questionários sobre 

serviços importantes da política de assistência social, como CRAS e 

CREAS (CENPEC; SOBRAL, 2016). 

 

Estes desafios também foram identificados no BC, entrevistados destacam 

que a iniciativa é recente e precisa ser aprimorada por todos: 

 

Quando um programa federal é disponibilizado ao município, leva tempo 

para ser incorporado pela equipe. Imagine um programa intersetorial 

como o BC (ENTREVISTADO 100, mar. 2016, grifos da autora) 
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APÊNDICE 10 – Relato de Tarumã - SP 

 

Tarumã é o município paulista com o perfil de porte populacional de até 50 mil 

habitantes, selecionado para a pesquisa em função dos avanços alcançados na política 

de creches, especialmente no que se refere à ampliação do acesso.  

O município de Tarumã emancipou-se em 1990 e foi instalado em 1993 e, na 

época, já havia em seu território uma creche para filhos de trabalhadores rurais, que foi 

assumida como uma creche municipal. 

Na medida em que foram desenvolvidas ações, Tarumã foi se destacando pela 

ampliação da cobertura de creche (46,76% em 2010), bem acima do estado (28,18%). 

Em 2015, a cobertura de creche alcançou 62,71%, mantendo-se superior à cobertura do 

estado (38,80%) (FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2016). 

Segundo a equipe, em 2016, a cobertura era de 68%, bem além da meta do PNE, que é 

atender 50% das crianças até três anos, em 2024. Em seu plano municipal de educação, 

Tarumã se propôs atender 70% das crianças em creche até 2025 (TARUMÃ, 2015a). 

Sua política de creches dialoga também com o Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e o plano de ação elaborado no âmbito do Prefeito Amigo da 

Criança da Fundação Abrinq703. O município participa também do Programa Município 

Verde Azul704, Prefeito Empreendedor705, da agenda ambiental na Administração 

Pública (A3P)706, do Programa de Qualidade707 e do Melhoria da Educação no 

Município junto a outros 21 municípios do Consórcio Intermunicipal do Vale do 

Paranapanema (CIVAP).  

Todas estas informações levam a identificar em Tarumã um padrão acima da 

média dos municípios brasileiros na promoção do desenvolvimento infantil e de 

                                                           
703 Participou nos dois últimos mandatos do Prefeito Amigo da Criança, tendo ganho nas duas últimas 

gestões (2013-2016 e 2009-2012). 
704 O Programa Município Verde Azul da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo mede a 

gestão ambiental municipal a partir de dez diretivas (esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, 

arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura 

ambiental e conselho ambiental). Tarumã participa desde 2008 e foi certificado em 2009, 2011, 2014. 
705 O prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae valoriza gestões municipais que apoiem o 

desenvolvimento local e de pequenos negócios. Tarumã foi vencedor em 2007.  
706 Programa de sustentabilidade do Ministério do Meio Ambiente aos órgãos públicos que incentiva a 

redução de gastos em energia e água e dos rejeitos, compra de produtos sustentáveis, entre outras ações.  
707 Todas as unidades buscam reduzir, reutilizar e reciclar e são visitadas semestralmente. Em 2016, foram 

visitadas todas as unidades (51) e 19 receberam o certificado de ouro, 20 de prata, sete de bronze e cinco 

não receberam pontuação suficiente. 
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atendimento em creche, em articulação com outros setores governamentais e não 

governamentais.  

Este apêndice apresentará uma breve caracterização do município, em 

seguida, sua política de educação, que inclui creches. Destaca-se a importância da 

cooperação intergovernamental e interistitucional em Tarumã, com seus avanços e 

desafios neste campo. As ações intersetoriais para a promoção do desenvolvimento da 

criança, destacando a implementação do BC no município, encerram esta seção.  

 

Breve caracterização  

 

Tarumã está na região oeste do estado de São Paulo, a 460 quilômetros da 

capital (Mapa 5). População estimada para 2016 de 14.378 habitantes (IBGE, 2016a). 

Pelo censo demográfico de 2010, o município tinha 12.885 habitantes, sendo 94,11% na 

zona urbana e 5,89% na rural (IBGE, Censo Demográfico 2010). De 2000 a 2010 houve 

um acréscimo na população de 1,83% ao ano, enquanto o crescimento do estado foi de 

1,10% e da União, 1,18%. Crianças e jovens representavam 28,5% do contingente 

populacional em 2000, o que correspondia a 3.067 habitantes e, em 2010, a participação 

deste grupo passou para 23,5% da população.  

 

Mapa 5 - Localização de Tarumã - SP 

 

Fonte: Wikipédia. 

 

A principal atividade econômica do município é a indústria, em especial, 

vinculada à usina de cana de açúcar (36% do PIB municipal, em 2010) e, em seguida 
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serviços (31%). De 2005 a 2012, o mercado de trabalho apresentou, por cinco anos, 

saldo positivo na geração de novas ocupações (BRASIL, 2013h). Em 2010, a 

agropecuária foi o setor com maior volume de empregos formais (2.170 postos), 

seguido pelo setor de indústria de transformação (1.569). Somados, estes dois setores 

representavam 64,2% do total dos empregos formais do município (BRASIL, 2013e). 

O município aderiu ao Programa Bolsa Família e em 2013 havia 1.437 

famílias registradas no Cadastro Único e 565 famílias beneficiárias do programa - 

39,32% do total de cadastrados (BRASIL, 2013h). 

O IDH-M passou de 0,654 em 2000 para 0,753 em 2010, sendo que todos os 

seus componentes ampliaram (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). 

Na educação alterou de 0,537 para 0,680 (Ibidem). No entanto, o IDH-M está abaixo do 

estadual (0,783), assim como o componente de educação (0,719). A renda média per 

capita em Tarumã era de R$ 473,46 em 2000, e de R$ 787,79 em 2010. O crescimento 

está bem abaixo da média do estado – R$ 1.084,46 (Ibidem).  Em 2010, 2,5% da 

população estava em situação de extrema pobreza, uma taxa próxima à do estado – 

2,6% (BRASIL, 2013g; SEADE, 2010). Havia 323 habitantes na extrema pobreza, 

destes 5,3% estavam na zona rural e 11,45% eram crianças com até cinco anos 

(BRASIL, 2013g).  

A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 13 a cada mil crianças 

nascidas vivas, resultado melhor que a do estado, que foi de 13,9 (PNUD; FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). No município, 87,04% das crianças nascidas em 2011, 

suas mães tiveram sete ou mais consultas de pré-natal. Em 2010, as equipes de atenção 

básica de saúde cobriam 89,7% da população local (em 2008 a cobertura era de 100%) 

(BRASIL, 2013d).  

Tarumã estruturou planos municipais de educação (PME), assistência social, 

saúde, para a Infância e Adolescência (PMIA), entre outros, além do plano de ação para 

a Fundação Abrinq. 
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A educação no município708 

 

Tarumã é gestora do seu sistema de ensino. A rede municipal é composta 

por três escolas de educação infantil, uma de ensino fundamental e três de ensino 

fundamental e educação infantil. Não há escola privada no município.  A SME também 

é responsável por uma central de alimentação que produz aproximadamente 9 mil 

refeições/dia que são distribuídas às escolas das redes municipal e estadual. Tarumã 

prioriza a qualidade da alimentação e a equidade entre os alunos das diversas redes: “a 

criança é do município” (informação verbal).709 A equipe da central realiza visitas de 

supervisão e orientações a professores, merendeiras e pais. 

O Núcleo Educacional Multidisciplinar de Tarumã (NEMT) está vinculado 

à educação. Possui fonoaudióloga, psicólogo, psicopedagoga e médico psiquiatra da 

infância para atender distúrbios das crianças da rede (avaliação, tratamento, 

acompanhamento, encaminhamento da criança e da sua família).  

Em 2015 havia 3.473 alunos (INEP, 2016) sendo 59,3% da rede municipal, 

concentradas na educação infantil e no primeiro ciclo do ensino fundamental (Tabela 

33). Segundo a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME) todas as crianças na 

faixa etária do ensino fundamental (primeiro ciclo) e pré-escola estão matriculadas é há 

um processo contínuo de busca ativa para inseri-las na escola.  

As matrículas no município aumentaram 1,7% de 2010 a 2015, tendo havido 

um crescimento de 11,2% na rede municipal e uma redução de 9,6% na estadual. Nesse 

período cresceram as matrículas em educação infantil: 37,6% em creche e 27,9% em 

pré-escola. No nível fundamental, nos anos iniciais (1º ao 5º ano) houve uma perda de 

4% das matrículas, enquanto que nos anos finais (6º ao 9º ano) identificou-se um 

pequeno ganho de 0,4%. Nas demais etapas e modalidades houve redução, exceto da 

educação especial nos anos iniciais do ensino fundamental (ganho de 128,6%) e no EJA 

do fundamental (100%).  

O município elaborou seu plano decenal de educação, seguindo as diretrizes 

elaboradas pela União e disseminadas pela Undime e SEE, mas não tem uma proposta 

pedagógica própria estruturada, mas todas as unidades de ensino elaboraram seu projeto 

político pedagógico (PPP).  

                                                           
708 A secretária municipal é pedagoga e também primeira-dama. 
709 Entrevistado 191, nov. 2016.  
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Tabela 33 - Matrículas por segmento, etapa e modalidade de ensino, por dependência administrativa, e percentual de variação em Tarumã (2010 e 2015) 

Segmento/ Etapa/ Modalidade 
2010 2015 Variação 2015-2010 (%) 

Estadual Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privado Total 

E
n

si
n

o
 R

eg
u

la
r 

Educação 

Infantil 

Creche 0 372 0 372 0 512 0 512 0,0% 37,6%  -  37,6% 

Pré-escola 0 355 0 355 0 454 0 454 0,0% 27,9%  -  27,9% 

Ensino 

Fundamental1 

Anos iniciais  0 1.064 0 1.064 0 1.021 0 1.021 0,0% -4,0%  -  -4,0% 

Anos finais  843 0 0 843 846 0 0 846 0,4%  -   -  0,4% 

Ensino médio 

Ensino médio 548 0 0 548 482 0 0 482 -12,0%  -   -  -12,0% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 0 0 0 0 0 0 0  -   -   -   -  

EJA 
Fundamental 40 35 0 75 0 24 0 24 -100,0% -31,4%  -  -68,0% 

Médio 125 0 0 125 80 0 0 80 -36,0%  -   -  -36,0% 

E
d

u
ca

çã
o

 e
sp

ec
ia

l 
(A

lu
n

o
s 

d
e 

E
sc

o
la

s 

E
sp

ec
ia

is
, 

C
la

ss
es

 E
sp

ec
ia

is
 e

 

In
cl

u
íd

o
s)

 

Educação 

Infantil 

Creche 0 1 0 1 0 1 0 1  -   -   -  0,0% 

Pré-escola 0 4 0 4 0 4 0 4  -   -   -  0,0% 

Ensino 

Fundamental1 

Anos iniciais  0 14 0 14 0 32 0 32  -  128,6%  -  128,6% 

Anos finais  6 0 0 6 6 0 0 6 0,0%  -   -  0,0% 

Ensino médio 

Ensino médio 2 0 0 2 1 0 0 1 -50,0%  -   -  -50,0% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 0 0 0 0 0 0 0  -   -   -   -  

EJA 
Fundamental 0 5 0 5 0 10 0 10  -  100,0%  -  100,0% 

Médio 2 0 0 2 0 0 0 0 -100,0%  -   -  -100,0% 

TOTAL 1.566 1.850 0 3.416 1.415 2.058 0 3.473 -9,6% 11,2%  -  1,7% 
Fonte: INEP. Censo Escolar, 2010 e 2015 
Nota: (1) Anos iniciais: primeira fase do ensino fundamental, ou seja, da 1a a 4a série para sistemas com 8 anos de duração, ou, do 1o ao 5o ano para sistemas com 9 anos de duração. Anos finais: segunda fase do ensino 

fundamental, ou seja, da 5a a 8a série para sistemas com 8 anos de duração, ou, do 6o ao 9o ano para sistemas com 9 anos de duração. 
Elaboração própria 
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O Ideb para a 4ª série/5º ano da rede municipal de Tarumã apresentou 

melhoria de desempenho de 2009 a 2015, superando a meta nacional estabelecida para a 

rede municipal (Tabela 34). 

  

Tabela 34 - Resultados do Ideb e da meta projetada da rede municipal de Tarumã (2009 

a 2015) 

Série/ano 2009 

Meta 

projetada 

2009 

2011 

Meta 

projetada 

2011 

2013 

Meta 

projetada 

2013 

2015 

Meta 

projetada 

2015  

4ª série/5º ano 5.1 4.7 5.7 5.1 5.8 5.3 6.1 5.6 

Fonte: INEP, 2016d. 

 

O município busca fazer a inserção da criança com deficiência na escola e, 

em 2015, havia 54 matriculadas na educação especial, dessas 47 (87%) estavam na rede 

municipal especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Para os profissionais 

da educação são realizados concursos públicos e para as vagas temporárias há seleção 

pública. Em 2015 havia 103 professores e 101 profissionais da educação não docentes 

totalizando 204 funcionários na Educação. No município há um plano de carreiras e 

remuneração do magistério710 com progressões, sendo a promoção anual, considerando 

metas atingidas do plano estratégico, assiduidade, antiguidade, atualização, satisfação 

dos cidadãos pelo serviço e produção profissional (CRUZ, 2014a). Tarumã paga R$ 

1.528,50 de piso salarial aos profissionais do magistério com carga horária de 40 horas 

(valor acima do piso nacional), estimula o planejamento e a formação de professores e 

destina um terço das horas para planejamento e capacitação, conforme previsto na lei 

11.738/2008. Em 2015, 22,2% dos professores da rede municipal tinham nível superior 

completo e 76,9% com especialização711, o que está acima da média brasileira712.  

Tarumã dispõe de programas suplementares de transporte (nas creches a 

partir de três anos), alimentação, material escolar e didático, uniforme e ações de saúde. 

                                                           
710 O plano de carreira e remuneração do magistério foi elaborado em 2001 (TARUMÃ, 2001) e não 

foram realizadas as adequações frente à Lei do Piso (informação verbal). 
711 Apenas um professor tinha magistério.  
712 Há ainda um Prêmio de Participação por Resultados (PPR), como formas de incentivo aos 

funcionários, cujos critérios são desempenho alcançado e assiduidade. É pago uma vez ao ano, podendo 

atingir até 50% do salário-base de cada servidor, e não é incorporado ao salário. Para participar do PPR, é 

necessário que a secretaria à qual o servidor esteja vinculado atinja, no mínimo, 75% das metas 

estabelecidas no planejamento (CRUZ, 2014a).  
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Participa de programas federais como PNAIC, Brasil Carinhoso, Pnate, Pnae, PDDE, e 

estadual do Creche Escola. Conta ainda com um polo da Universidade Aberta do Brasil, 

desde 2006. 

O município investe mais de 25% das receitas de impostos e transferências 

na manutenção e desenvolvimento da educação (32,04 % em 2014 e 27,04 %, em 2015). 

O percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério 

foi 95,30%, em 2014, e 77,48%, em 2015, bem acima do mínimo de 60% previsto na 

legislação, apontando para uma valorização desses servidores e o desafio de sua 

manutenção a longo prazo. Os investimentos por aluno da educação infantil foi de R$ 

R$ 5.742,22, em 2014, e R$ 4.540,47, em 2015. As despesas com educação infantil em 

relação à despesa total com educação foram 33,85%, em 2014, e 27,13% em 2015, e, 

com ensino fundamental, foram 58,64% e 59,12%, respectivamente (FUNDO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2015, 2016).    

Os conselhos municipais de Educação (CME), de Alimentação Escolar e de 

controle do Fundeb estão funcionando. Há, ainda, os conselhos dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA), Tutelar (CT), Conselhos de Escolas e Associação de Pais 

e Mestres (APMs) que têm uma interface com a política de educação.   

 

A política municipal de creches  

 

Quando o município de Tarumã foi instalado, em 1993, em seu território só 

havia uma creche, que havia sido criada, como ação filantrópica, em 1981 por uma 

usina de açúcar e álcool voltada para os atendimentos dos filhos de trabalhadores rurais. 

Com a emancipação, este equipamento assistencialista passou para responsabilidade da 

prefeitura. Até então a imagem de creche estava associada a um espaço para “deixar” as 

crianças, a maioria das mães não a via como um espaço educacional, mas como um 

depósito de crianças (informação verbal)713.  

A partir de 1996, com a promulgação da LDB, foram iniciadas ações para 

transformar essa creche em um espaço educacional, gerida pela SME. Nos dois últimos 

mandatos, a secretaria desenvolveu ações para mudar a imagem da creche e a qualidade 

                                                           
713 Entrevistado 193, nov. 2016.  
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do serviço.  Para atender a demanda existente, foi alugada uma casa e buscou-se apoio 

federal e estadual para construir novas unidades.  

Essa transformação significou um processo tanto de reestruturação da  

infraestrutura física existente com a construção de duas novas unidades, quanto de 

formação de equipes para atender a criança e fazer a gestão das unidades, e ainda  a 

alteração do nome “creche” para “escola municipal”: “creche era o lugar onde as mães 

deixavam as crianças para ir trabalhar e elas não enxergavam isso como educação e nós 

mudamos o nome, era Creche São José e nós colocamos Escola Municipal São José” 

(ENTREVISTADO 190, nov. 2016). Essa mudança de nome foi considerada essencial 

para construir uma nova imagem desse serviço junto à população, que passou a ser 

focado na criança enquanto sujeito de direitos: “a criança tem direito à matricula 

independente se a mãe trabalha ou não, independente da classe social, é um direito” 

(informação verbal).714  

A implementação de uma “creche de qualidade” foi surgindo a partir da 

escuta das demandas da população, de capacitações, das mudanças na gestão, do 

entendimento da importância dessa faixa etária no desenvolvimento da criança 

(informação verbal)715 e da compreensão das bases da educação infantil que envolvem 

cuidar, educar e brincar (informação verbal).716 Em 2012, não constava do programa de 

governo do prefeito ampliar esse atendimento717, mas as próprias construções dos 

prédios levavam à ampliação da demanda (informação verbal)718, apontando para uma 

indução da União a partir do financiamento das construções de unidades escolares. 

Das três escolas que oferecem serviço de creche, duas atendem toda a 

educação infantil (de bebês a crianças de cinco anos) e uma só atende creche (até três 

anos). Destas três, duas foram construídas nos dois últimos mandatos, com recursos do 

ProInfância em bairros com demanda719, e a terceira era a antiga creche filantrópica que 

foi reformada. Os espaços são acolhedores mesmo na unidade antiga; há refeitórios, 

parques, materiais pedagógicos e brinquedos educativos. As escolas de educação 

                                                           
714 Entrevistado 190, nov. 2016.  
715 Entrevistado 189, fev. 2017. 
716 Entrevistado 198, nov. 2016. 
717 No programa de governo constava com interface com a educação infantil: criar o Núcleo Educacional 

Multidisciplinar de Tarumã (NEMT), ter plantão das creches nas férias e recessos escolares para pais 

trabalhadores e efetivar professores nos berçários, criar salas de leitura, brinquedotecas e paisagismo na 

parte externa das escolas (COELHO NETO; SOARES, 2012).  
718 Entrevistado 198, nov. 2016. 
719 A equipe informa que é a primeira unidade do ProInfância construída no estado (2009).  
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infantis são vistoriadas pelo programa de qualidade municipal (organização, higiene, 

limpeza, segurança, etc.) e as propostas de melhoria são discutidas com a equipe da 

SME.  

Como Tarumã é um município pequeno, a equipe avalia que o “boca a 

boca” sobre a qualidade das escolas de educação infantil fez com que as famílias 

procurassem esse serviço. A demanda foi crescendo aos poucos e, em 2016, eram 

atendidas 68% das crianças de até três anos do município, muito acima do preconizado 

pelo PNE. A ampliação das matrículas em creches foi maior do que na pré-escola e, em 

2015, representavam 53% do atendimento na educação infantil.  

No PME está previsto alcançar 70% das crianças com a implementação de 

mais duas unidades, mas sempre baseando-se nos parâmetros fornecidos pela União: 

“autorizar construção e funcionamento de instituições de educação infantil, públicas ou 

privadas, que atendam aos requisitos de infraestrutura definidos nos parâmetros 

publicados pelo MEC” ou ainda “manter e ampliar, em regime de colaboração e 

respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de construção e 

reestruturação de escola [...] (TARUMÃ, 2015a, grifos da autora). Esses exemplos 

apontam o quanto os parâmetros do MEC orientam a ação local.  

Para a equipe da SME, havia clareza de que a creche é um direito da criança 

e é responsabilidade do município, com o apoio do estado e da União, cooperação esta 

prevista no PME, sendo a família corresponsável no processo de desenvolvimento da 

criança.  

A jornada de atendimento oferecida é integral para todas as trabalhadoras e 

parcial àquelas mães que não trabalham, mas havendo vagas as escolas atendiam todos 

os que desejassem jornada integral. Em 2016, das 485 crianças em creche, 85% estavam 

em jornada integral e 15% em parcial. O horário de atendimento variava conforme a 

escola, mas a maioria iniciava às 6:30 e terminava entre 17 e 18:30 horas. 

A equipe das unidades escolares inclui professores, agentes de apoio 

(profissional com ensino fundamental), auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI)720, 

diretor, vice-diretor, coordenador, psicopedagogo (pode atender mais de uma unidade) e 

equipe de apoio (limpeza, secretária, técnica de enfermagem, merendeiras). Nas creches 

                                                           
720 Os ADI são cargos em extinção, que apoiam as ações nas escolas de educação infantil, com ensino 

fuindamental.  
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havia 47 docentes com carga horária de 30 horas e agentes de apoio721 e ADI com carga 

de 40 horas.  

O atendimento estava organizado em berçário 1 (até um ano), berçário 2 (até 

dois anos), berçário 3 (em algumas escolas denominado maternal 1), jardim 1 (maternal 

2) e jardim 2. Havia variações entre as escolas com estas classificações.  Do berçário 1 

ao 3, a jornada era integral, e do maternal ao jardim 2, integral e parcial.  

Nos berçários 1 e 2 as crianças eram atendidas apenas por agentes de apoio 

(ensino fundamental completo, com carga horária de 40 horas) e do berçário 3 ao jardim 

2 havia um professor por sala (curso de pedagogia e carga horária de 30 horas) e agentes 

de apoio. Desta forma, as crianças na creche eram atendidas por profissionais distintos, 

conforme a faixa etária. A legislação estabelece que na educação infantil a formação 

mínima é de nível médio na modalidade normal, mas o município avaliou que, por seu 

custo elevado, esta opção inviabilizaria o atendimento. O Fundeb já está comprometido 

com a remuneração e se todos fossem professores seria inviável adotar um terço das 

horas para planejamento. Seria necessário, ainda, inserir nesse cálculo as novas 

contratações a serem realizadas para as novas unidades.  

A opção de Tarumã foi ampliar o acesso garantindo um número de adultos 

(ainda que não sejam professores) para cada criança atendida acima dos parâmetros do 

MEC. Em Tarumã havia um adulto para cada três crianças no berçário 1, cinco para o 

berçário 2, e dez no berçário 3.722 Segundo a equipe dirigente da SME a opção de ser 

adulto e não professor foi em função dos custos e a ampliação de adultos por criança foi 

demandada pelos agentes de apoio, baseando-se também nas faltas existentes. Um dos 

desafios do município era a contratação de professor para toda a educação infantil. 

Os agentes de apoio e professores participavam de capacitações mensais 

organizadas pela direção e bimestrais organizados pela empresa fornecedora do material 

didático estruturado. A capacitação continuada buscava superar o problema de formação 

e de atualização dos agentes de apoio e professores.  A partir de 2015 passaram a ser 

realizadas avaliações dos alunos, do berçário 3 em diante, baseados em portfólios 

específicos para a educação infantil, observando escrita, desenho e contagem numérica. 

                                                           
721 Não foi conseguido a quantidade de agentes de apoio, mas em entrevista foi informado que havia 

aproximadamente 100 agentes de apoio e ADI (informação verbal).  
722 O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, volume 1, prevê um 

professor para seis a oito bebês até dois anos, um professor para cada 15 crianças de três anos; e um 

professor para cada 20 crianças de quatro a seis anos (MEC, 2006c). 
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Os educandos da creche contavam com programas suplementares de 

alimentação, uniforme, material didático a partir do berçário 1, transporte (para três 

anos) e assistência à saúde.  

A alimentação era produzida na Central de Alimentação sob coordenação de 

uma nutricionista e distribuídas às escolas. Eram fornecidas cinco refeições balanceadas 

para a criança em jornada integral, havendo alimentações específicas àquelas com 

carências alimentares, peso excessivo ou problemas de saúde (diabetes, intolerância à 

lactose). A nutricionista da educação acompanhava o desenvolvimento infantil e 

orientava as famílias caso fosse identificado algum problema. No período da visita, 80% 

das crianças estavam com o desenvolvimento adequado.  

Eram distribuídos aos alunos dois uniformes por ano (verão e inverno). 

Também havia material didático723 a partir do berçário 1 para os professores (livro de 

vivências, CD com atividades, etc.), alunos e suas famílias (álbum do bebê, livro de 

recadinhos, caderno da criança). A opção por sua aquisição baseou-se no suporte dado 

pela empresa para a rede e na necessidade de se ter uma mesma base em todas as 

escolas. Seu uso iniciou na pré-escola, em 2009, foi para o ensino fundamental, em 

2010, e alcançou a creche em 2011. A escolha do material contou com a participação 

dos professores, técnicos e do conselho. Há um debate interno quanto aos benefícios do 

seu uso (padronização da rede, capacitação aos profissionais, orientação para 

profissionais sem a formação adequada) e suas limitações (autonomia do professor, 

mesma metodologia para crianças distintas, formações-padrão que não condizem com a 

realidade local, etc.)724. 

Ações de saúde eram realizadas nas creches por uma auxiliar de 

enfermagem, contratada pela SME, que ministrava medicamentos, higienizava as 

mamadeiras, pesava e media. Os dados de pesagem e medição eram encaminhados à 

nutricionista e à área de saúde. A equipe da saúde realizava atividades semestrais de 

escovação orientada e aplicação de flúor, e anuais de avaliação antropométrica e 

nutricional, verificação da carteira de vacinação e testes de triagem de acuidade visual, 

solicitados pela educação para a pré-escola e ensino fundamental. Toda criança que 

passava mal na creche tinha prioridade no atendimento na unidade de saúde. O PSE foi 

                                                           
723 Foram previstos na Lei orçamentária R$ 223.896,00 para o material didático, em 2016. 
724 A equipe da SME participou dos planos formativo das capacitações ministradas pela empresa. A partir 

desse trabalho a empresa tem divulgado-os a outros municípios, com a participação de técnicos SME.  
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pactuado nas escolas de educação infantil, segundo o Ministério da Saúde, mas a equipe 

de saúde não sabia informar e se haviam aderido e quais as atividades desenvolvidas. As 

equipes de saúde e de assistência social participavam de reuniões com os professores ou 

pais quando demandados pela direção da unidade.  

As escolas de educação infantil também encaminhavam seus alunos ao 

Núcleo Educacional Multidisciplinar de Tarumã (NEMT), vinculado à SME, para 

avaliar as dificuldades acadêmicas, afetivas, sociais, mentais e do desenvolvimento 

intelectual (TARUMÃ, 2015b). O NEMT orientava os profissionais e as famílias das 

crianças e participava de reuniões.  

Para ampliar a articulação com o meio ambiente, foram criadas quatro datas 

a serem trabalhadas nas escolas de educação infantil (água, poluição, árvore e meio 

ambiente) bem como ações referentes ao combate da dengue. A educação infantil havia 

iniciado um processo de aproximação com a secretaria de agricultura (projetos de 

plantar árvores, organizar hortas) para que fossem realizadas ações na medida em que 

forem demandas pela direção de uma unidade.  

Havia reuniões quinzenais dos diretores na SME com a supervisão para 

debater questões vinculadas à educação infantil e outros temas de interesse; não há um 

órgão específico responsável pela educação infantil, sendo criados grupos de estudo 

conforme as necessidades da equipe.  

Desde 2015, com o apoio do Itaú Social e da Oficina Municipal, 21 

municípios do Civap passaram a participar do Programa Melhoria da Educação com 

atividades para elaboração do projeto político pedagógico (PPP) das escolas, inclusive 

de educação infantil. O PPP contou com a participação de todos os professores e 

funcionários das escolas e buscava-se que o PPP fosse um instrumento real de 

planejamento. O projeto foi desenvolvido em polos e Tarumã era a sede de um.  

Para que também nas férias e nos recessos da equipe das creches fosse 

garantido o serviço aos filhos das mães trabalhadoras, uma das unidades absorve todos 

alunos nesses períodos.   

Nas escolas visitadas identificou-se que a equipe procurava o envolvimento 

dos pais por meio de reuniões e escola de pais. Havia uma boa imagem do atendimento 

e de acolhimento frente às necessidades das famílias:  
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[...] Estou com meus pais doentes e a possibilidade de meu filho ficar o dia 

todo na escola está me ajudando muito. Não sei como agradecer às 

professoras (mãe, grifo da autora) 

[...] A minha filha trabalha em Assis e eu venho buscar os meus netos. Eles 

adoram a escola; eles brincam bastante, a comida é boa e tem frutas [...] o 

prefeito fez esta creche que ficou linda, é melhor do que a de Assis (avó, 

grifos da autora) 

[...] Aqui é ótimo. Sei que hoje ela (a filha) foi passear de trenzinho (pai). 

[...] A escola é bem limpa, as professoras são ótimas, as refeições têm de 

tudo. O meu filho precisa tomar um leite especial e a escola fornece. Isto 

ajuda muito, pois esse leite é muito caro (mãe, grifos da autora).  

 

Essa visão também é compartilhada por servidoras municipais:  

[...] o atendimento que ela (a creche) dá para as crianças é coisa de outro 

mundo. Eu vejo pessoas que trabalham no município, são de outros 

municípios que poderiam deixar os filhos na escola particular em Assis, eles 

preferem deixar nas nossas creches (servidor, grifos da autora) 

[...] agora tem professora [...] tem atividades pedagógicas [...] (as 

professoras), elas são constantemente capacitadas[...] Hoje qualquer pessoa 

que me pergunte eu falo: deixa na creche tem toda a estrutura, tem a 

merenda, tem banho, é muito bem cuidado (servidor, grifos da autora) 

 [...] minha filha caçula, ela foi pra creche desde os quatro meses, quando 

eu voltei a trabalhar. Então assim, as outras já foram maiorzinhas, pegaram 

só o finalzinho. A desenvoltura da menor para outras com a mesma idade é 

muito diferente por conta do aprendizado que ela recebeu na creche (mãe e 

servidora, grifos da autora). 

 

A ampliação de vagas em creche era considerada positiva por representantes 

dos conselhos Tutelar, de Diretos da Criança e do Adolescente e da Educação725. A 

equipe de assistência social era responsável por avaliar se está garantida a proteção 

àqueles que são mais vulneráveis. Quando da realização dos diversos planos setoriais, a 

creche esteve presente nos debates. No município não há Conselho da Mulher, mas com 

diversos entrevistados pode ser identificada a preocupação com as mulheres 

trabalhadoras, o que também se confirma com sua priorização no atendimento em 

jornada integral.  

O absenteísmo dos profissionais foi apontado como um desafio a ser 

enfrentado; a taxa média de absenteísmo até outubro de 2016 foi de 24,91 acima da 

apresentada pelo município em 2014 (TARUMÃ, 2016). A premiação (PPR) penaliza 

as faltas, mas não tem sido um incentivo para sua redução:  

 
este estímulo  é dentro de um ano a dois anos, se ele deixar de existir ele vai 

ser negativo, mas a continuidade dele as pessoas acabam incluíndo isso na 

vida dela. [...] Se você cortar é negativo, mas a permanência não é mais 

um motivador para não faltar (ENTREVISTADO 189, fev. 2017). 

                                                           
725 O conselhos Tutelar e de Educação visitam as creches periodicamente. Não identificam demanda não 

atendida nas creches.  
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Entrevistados apontaram que aprimoramentos do atendimento na educação 

infantil requerem investir no comprometimento de todos os profissionais em um 

trabalho contínuo de melhoria. Destacou-se a necessidade de trabalhar com quem está lá 

na sala de aula: “precisa do envolvimento desta pessoa, eu acho que faltou ainda alguma 

coisa para fazer este engajamento [...], trabalhar com o professor” (informação 

verbal).726 

 

A cooperação intergovernamental e interinstitucional 

 

Tarumã participa de programas federais e do estado e conta com outros 

parceiros na implementação da política de creches. Diversos entrevistados apontaram 

que tanto o prefeito atual quanto o anterior buscaram fontes de recursos externas às 

ações municipais.  

A cooperação intergovernamental vertical ocorre com o apoio da União e do 

estado na construção de unidades e compra de equipamentos, no custeio das atividades e 

no apoio técnico.  

A União apoiou financeiramente a construção de duas unidades, com 

equipamentos, por meio do ProInfância. Os processos licitatórios das obras foram 

extremamente demorados727. No primeiro ProInfância, o município também contou com 

uma formação do MEC com foco na elaboração da proposta pedagógica, o que foi 

considerado importante pela SME. Este apoio, no entanto, “não aconteceu com a 

inauguração do segundo ProInfância” (informação verbal)728, e não houve comunicação 

do governo federal informando o que havia ocorrido. 

A educação infantil em Tarumã conta com o apoio da União por meio do 

Pnae, BC, PDDE na escola, PAR, Pnate729. A criação do Fundeb é considerada um 

grande avanço para a educação infantil, mas a equipe não tem clareza de o que ocorrerá 

uma vez que se prevê sua finalização em 2020.  

                                                           
726 Entrevistado 189, fev. 2017. 
727 Uma iniciou em 2007 e finalizou em 2010. 
728 Entrevistado 198, nov. 2016 
729 Receberam o PNBE até 2009.  
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O Pnae, além de apoiar o custeio da alimentação escolar, promoveu um 

trabalho junto aos pequenos produtores. A equipe da Central de Alimentos e a 

Secretaria de Agricultura orientavam quanto à produção, programação de colheita, 

postura, higiene. Em 2015, adquiriram 32% da agricultura familiar; no começo havia 

três produtores e, quando da visita de campo, já havia nove. 

Nas entrevistas, foi destacada a importância dos sistemas informatizados do 

governo federal, das reuniões de orientações do MEC e das publicações orientadoras, 

uma vez que, seria “difícil pensar que o município consiga avançar sozinho nesta 

política pública” (ENTREVISTADO 198, nov. 2016). A equipe de Tarumã sempre 

participou de formações e as socializa com os municípios do Civap e os profissionais da 

rede municipal; utilizam as publicações orientadoras, pois consideram que aportam 

conceitos importante para as reflexões e ações desenvolvidas. Também fizeram uso das 

atas de registro de preço do MEC para a compra de bens mobiliários, este procedimento 

agilizou as aquisições, não sendo necessário realizar o processo licitatório. 

Quanto ao custeio das creches, um apoio destacado pela equipe foi o BC, no 

eixo de educação. Os valores de 50% da suplementação do Fundeb para a inserção de 

crianças do PBF em creche foram utilizados para a melhoria da infraestrutura, do 

projeto pedagógico e do cuidado com a criança. Em 2015, em função da crise, auxiliou 

basicamente no custeio. Os gastos foram definidos conjuntamente com as escolas a 

partir do número de crianças do PBF.   

As escolas de educação infantil, exceto uma delas que não conseguiu acertar 

a documentação, recebem os recursos do PDDE e a direção de cada escola tem 

autonomia para estabelecer o seu gasto. Também foram recebidos recursos para 

transporte, mas o município somente disponibiliza transporte a partir de três anos por 

conta das responsabilidades e cuidados com crianças muito pequenas. 

O apoiou financeiro do governo estadual restringiu-se à construção de uma 

unidade do Creche Escola, mas a obra está “paralisada”730, apesar do sistema de 

controle da FDE informar que está em andamento. A obra foi licitada pela prefeitura e 

uma empresa ganhou com menor preço. Depois de encontrar diversos problemas na 

obra, a prefeitura fez novo processo licitatório e uma outra empresa está retomando a 

construção.  

                                                           
730 No dia da visita de campo estava parada sem ninguém trabalhando.  
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A cooperação intergovernamental também ocorre de forma horizontal com a 

participação do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (Civap). Tarumã 

coordena o grupo técnico de educação infantil do consórcio.731 Essa articulação regional 

possibilitou a participação do Civap no Programa Melhoria da Educação da Fundação 

Itaú Social que tem priorizado ações em consórcios. Com esse programa, as prefeituras 

participantes optaram por desenvolver o PPP das escolas. A elaboração do PPP foi vista 

como positiva por entrevistados da direção da SME e das escolas visitadas.  

Na cooperação interinstitucional, a Undime proporcionou o debate de novas 

temáticas vinculadas à educação, tornou-se a instituição que faz a interface com o 

estado e a União para buscar solucionar problemas e tem contribuído com a 

disseminação dos instrumentais para a elaboração da PME e do plano de carreira, com a 

discussão das novas bases curriculares e outros temas. A articulação entre a União, os 

estados e a Undime para a elaboração do PME com multiplicadores foi uma estrategia 

considerada positiva pela equipe da SME e agora está sendo adotada para a elaboração 

do plano de cargos732. Esta articulação permitiu convergir apoio técnico, materiais 

orientadores e um sistema de monitoramento de modo que a maioria dos municípios 

brasileiros tivessem seus PMEs aprovados733.  

Entrevistados avaliam que ações cooperadas entre a União e o estado de São 

Paulo não eram frequentes, mesmo com a interface da Undime. Havia uma disputa entre 

os governos: “Eu acho que está mais fácil hoje, antes era uma briga [...] Para mim é 

totalmente política, governos diferentes, partidos diferentes” (ENTREVISTADO 190, 

nov. 2016). Entretanto, esta experiência foi vista como um caminho para a cooperação 

técnica intergovernamental e interinstitucional. 

Alguns entrevistados das escolas identificam como “parceira” a empresa 

que fornece o material didático em função do apoio nas formações. Esta visão reflete-se 

até em PPPs que partem dos referenciais legais (LDB e diretrizes nacionais), mas citam 

as concepções da empresa: “[...] trabalho do Gestor foi de encaminhar as atividades em 

consonância com a lei e também com a concepção de ensino adotada pela educação e 

                                                           
731 A SME também é a representante regional da Undime. Fazer parte do Civap e da Undime facilitou o 

acesso às informações e posicionou o município como articulador junto aos demais membros do 

consórcio. 
732 O MEC fez uma parceria com a Undime e a Secretaria da Educação do Estado (SEE) para disseminar 

a metodologia de elaboração dos PMEs. Representantes dessas instituições foram capacitados e tornaram-

se multiplicadores para orientar outras localidades.  
733 A SME de Tarumã foi uma das multiplicadoras para disseminar o plano. 
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trazida pelo Sistema Estruturado de Ensino da (empresa X)” (TARUMÃ, 2016, p. 9, 

grifos da autora). 

Há alguns pontos elencados como desafios na cooperação 

intergovernamental, inicialmente diversos entrevistados não veem a obrigatoriedade da 

cooperação técnica e financeira do estado em programas de educação infantil, mesmo 

com sua previsão constitucional (CF, art. 30, VI): “o estado, ele não tem 

obrigatoriedade na educação infantil na legislação então nós não temos este apoio, o 

próprio ProInfantil, mesmo, ele não chegou até nós por conta da não adesão do Estado” 

(ENTREVISTADO 198, nov. 2016, grifos da autora)734.  

Embora a equipe destacasse a importância dos apoios estadual e federal na 

construção das unidades, questionava os modelos construtivos existentes para realidades 

distintas. Foram necessárias adequações em função do clima (fechamento do auditório e 

colocação de sistema de ventilação) e no uso dos espaços. Há uma demanda para que 

sejam realizadas adequações, uma vez que são atendidas mais crianças do que previsto e 

as salas são pequenas. A prefeitura mudou o projeto inicial (retirada de divisórias para 

aumentar a sala) para atender as necessidades identificadas pela equipe, mas, com isso, 

tiveram problemas com a aprovação da construção:  

 
[...] eu vou conseguir mostrar para quem, para o burocrata que está lá 

atrás da mesa que não podia ser deste jeito. 

[...] se a necessidade é essa vamos fazer, [...] você justifica porque você fez 

isso ai eu juntei o documento da diretora da unidade falando da necessidade 

[...], o professor também, a Secretária de Educação também assinando de 

acordo com essa adequação e isso foi mandado.  

[...] nunca foi falado que não podia fazer assim.  

[...] Abriram um processo e, segundo eles, viram que está funcionando. 

Então o próprio técnico que veio fazer a verificação [...] ele disse: a gente 

precisa contar que houve uma alteração e eu vou poder dizer também que 

está em funcionamento. Isso porque uma unidade como aquela ela é 

pensada para atender 120 crianças e está atendendo mais 

(ENTREVISTADO 189, 2017). 

 

Os entrevistados também mencionaram dificuldades na lei de licitação, 

considerando que o processo de seleção pelo menor preço nem sempre é a mais 

vantajosa para a Administração Pública. Muitas empreiteiras ganham com o menor 

preço, depois pedem aditivos e se não há como aditar e não conseguem executar com o 

preço ofertado, abandonam e então é necessário abrir um novo processo para concluir a 

obra. Como normalmente este custo é maior, o município precisa arcar com o valor.  

                                                           
734  Entrevistado 198, nov. 2016. 
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 Para discutir os programas federais e estaduais, os entrevistados dizem não 

haver espaços institucionalizados de negociação. A Undime e associações de prefeitos 

fazem esta interface, mas não há um local regulamentado onde possam ser apresentados 

os problemas e buscar soluções conjuntamente. As informações são colocadas nos 

sistemas informatizados do MEC e os municípios ficam aguardando o retorno on line, 

sendo que na maioria dos casos um contato pessoal poderia resolver as questões. Se 

houvesse essa instância também poderiam questionar a existência de modelos únicos 

para todas as realidades.  

Os recursos que vêm da União e do estado são considerados muito poucos 

considerando o custo real das ações. Por exemplo, a alimentação escolar: sem a despesa 

fixa, seu custo em 2015 era R$ 8,45 e o repasse era de R$ 1,00. Está estabelecido que as 

necessidades devem ser atendidas, mas cada dia há mais crianças que necessitam de 

alimentação especial (alimentos sem glúten ou lactose, leites especiais, diabetes) e quem 

assume esse custo é o município. Quando outra esfera de governo amplia o valor 

repassado ao município, não informa à população quanto é o repasse e, sim, o aumento 

percentual (informação verbal).735  

Há a noção da necessidade de mais recursos para a educação, além do 

Fundeb e de apoios parciais por meio de programas suplementares aos educandos:  

Quanto a gente gasta comparado ao sistema prisional é um absurdo né? 

Quanto custa um preso com relação a um aluno, é triste a realidade 

(ENTREVISTADO 189, fev. 2017).  

Dão recurso para construir o prédio [...] precisam ter alguma política para a 

manutenção [...] fazer o prédio é o de menos, poderia ser o contrário o 

município faz ao prédio e o estado mantem funcionando e todas as despesas 

que existem (ENTREVISTADO 190, nov. 2016, grifo da autora). 

 

Nessa linha, a equipe destacou a importância de a União elaborar o Custo 

Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) previsto no PNE, na meta 20 (estratégias 20.6 e 20.7), 

e que até agora não foi implantado. Este debate é fundamental para a educação infantil, 

em especial para o segmento creche, que é o de maior custo.  

Nas entrevistas também se ressaltou a importância de o governo federal 

realizar formações continuadas para garantir a escolarização adequada àqueles que 

atuam em creche e não têm magistério ou ensino superior.736 

                                                           
735 Entrevistado 189, fev. 2017. 
736 O ProInfantil foi destacado como uma iniciativa positiva que formou professores leigos, mas com base 

nas legislações e normas da educação infantil.    
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Questionou-se a criação de programas a cada novo governo, o que dificulta 

a sua implementação local. Esses recursos que chegam por estes programas poderiam 

ser unificados e os próprios municípios definiriam como utilizá-los, a partir das 

necessidades da sua rede, seguindo as diretrizes nacionais e o PME. 

Além disso, apontou-se uma falta de articulação mais sistemática com os 

órgãos de controle e o Executivo indicando que não há por parte dos formuladores uma 

discussão com os Tribunais de Contas.  

 

A articulação intersetorial  

 

Para compreender a intersetorialidade na política de creches em Tarumã foi 

pesquisada a dinâmica da atenção à criança nas escolas de educação infantil. A busca 

por atendimento integral à criança pequena estava presente na gestão e é apontada como 

uma prioridade pelo prefeito (informação verbal)737. No plano estratégico do município 

constavam ações vinculadas à criança, mas muitas não eram estratégicas, semanalmente 

há reuniões do secretário com o prefeito e em algumas o plano é debatido.  

Há diversas ações municipais de atendimento à criança, mas nem todas 

refletiram em melhoria do desenvolvimento infantil738. A área de saúde realiza pré-

natal, ações para redução da morbidade e mortalidade, puericultura, distribuição do 

programa estadual Viva Leite, entre outras. A assistência social, por meio do Cras e do 

Creas, apoia as famílias em situação de vulnerabilidade ou que sofreram alguma 

violação de direitos; atua com as famílias em programas de transferência de renda; não 

desenvolve atividade específica para criança; o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos recebe adolescentes, inicialmente atendia crianças, mas 

houve pouca adesão das famílias, pois a maioria já era atendida em creches. Há ações 

isoladas da agricultura e do meio ambiente nas escolas de educação infantil.  

A assistência social e a saúde realizam palestras nas creches quando 

solicitadas pela educação e utilizam o espaço das escolas para algumas atividades.  

                                                           
737 Entrevistado 189, fev. 2017. 
738 O Índice Paulista da Primeira Infância (IPPI) reflete a capacidade dos municípios paulistas “de 

promover o desenvolvimento infantil por meio do acesso aos serviços de saúde e educação voltados às 

crianças menores de seis anos” (FUNDAÇÃO SEADE, [201-]). O IPPI de Tarumã era 0,5636, em 2014, 

onde os indicadores que impactaram negativamente foram os de saúde.  
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As crianças são acolhidas na educação infantil, que desenvolve ações de 

cuidado e educação. A equipe entende que os primeiros anos de vida são vitais ao 

desenvolvimento e buscam garantir o atendimento integral. A promoção da alimentação 

saudável foi assumida pela nutricionista da Central de Alimentação que coordena ações 

de segurança alimentar e nutricional, promovendo articulações intra e intersetores, mas 

de forma bilateral e não em rede. A partir da pesagem das crianças, realizada por uma 

técnica de enfermagem, a informação é encaminhada à saúde e à central. A nutricionista 

tem um banco de dados e acompanha cada criança (peso, estatura e massa corpórea). Se 

for identificado problema, a família é contatada e a criança pode ser encaminhada à 

UBS. São elaborados cardápios balanceados e alimentação especial àquelas que 

precisam, a partir de relatório médico739.  

O Núcleo Educacional Multidisciplinar de Tarumã (NEMT) é outra ação da 

educação que busca a articulação multidisciplinar (médico, psicólogo, fonoaudiólogo e 

psicopedagogo) e intersetorial. É um desmembramento do projeto Periscópio740, 

realizado em parceria com a Unifesp e as secretarias de saúde, assistência e educação.  

Apesar de a saúde desenvolver ações nas escolas (pesagem, orientações 

bucais, entre outras), não há um plano de ação da saúde com a educação, é uma 

articulação pontual. 

 O Comitê de qualidade e a equipe que acompanha o planejamento 

estratégico acompanham as ações da SME e a situação diagnosticada é apresentada à 

Secretária de Educação, ao prefeito e pode ser debatida na reunião semanal com os 

secretários, mas não há um setor ou comitê específico que faça a articulação 

intersetorial.  

Após ser lançado o BC pela União, a SME inseriu no Simec as crianças do 

PBF já matriculadas, com o apoio da Secretaria de Assistência Social que forneceu a 

listagem do CadÚnico. Essa listagem do MDS estava desatualizada741, o que exigiu o 

contato das diretoras com as famílias para identificar as crianças do PBF. Mas não 

houve uma busca ativa na casa das crianças.  

                                                           
739 Entrevistado 191, nov. 2016. 
740 O projeto Periscópio atua de forma preventiva para que os alunos não se envolvam com drogas, fumo 

e álcool.  
741 Entrevistados apontam que a listagem do MDS é desatualizada. Na visita de campo foi solicitada a 

impressão dos dados do sistema e eram de 2,5 meses antes. Esta variação para os entrevistados dificulta o 

acompanhamento por parte da saúde e da assistência social.  
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No decorrer dos anos foi sendo ampliada a oferta de vagas e a SME inseriu 

crianças que estavam fora da creche priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade 

ou filhos de mães trabalhadoras. Desta forma, apesar de não haver uma busca ativa às 

crianças do PBF, esse critério possibilitou ampliar o atendimento para de 67% dessas 

crianças (Tabela 35), de 2012 a 2015, acima do percentual de vagas criadas em creche 

(1%).  

 

Tabela 35 - Quantidade de crianças do PBF atendidas no BC e valores recebidos (R$) 

em Tarumã (2012 a 2015) 

Item 2012 2013 2014 2015 

Quantidade de crianças do PBF em 

creche no BC 
69 81 81 115 

Valor recebido do BC referente à 

suplementação de 50% do Fundeb (R$) 
42.562,62 115.326,61 115.878,37 178.426,53 

Fonte: BRASIL, 2014j, 2016g. 

Elaboração própria. 

 

O recurso do BC foi transferido de diversas maneiras de 2012 a 2015.742 

Apesar das alterações na rubrica, o município não teve dificuldade de acompanhá-las, 

pois há uma boa articulação entre a SME e a Secretaria da Fazenda. Inicialmente houve 

dúvidas quanto às possibilidades de uso dos recursos, que foram superadas com 

orientações do MEC e MDS (o BC foi lançado em 2012 e as orientações foram 

publicadas em 2014743).  

Os recursos da suplementação de 50% do Fundeb foram utilizados com 

custeio e investimento (reforma do ProInfância para fechar o hall; aquisição de TV, 

DVD, chuveiro e máquina de lavar; compra de shampoo, fralda, toalha, lençol, livro, 

brinquedo, material didático, colchão; capacitação, entre outras).  

Ainda no eixo da educação, apesar da criação de novas unidades, o 

município não recebeu o valor de novas turmas e novos estabelecimentos de 2012 a 

2015. A equipe não soube dizer o porquê. 

No eixo da saúde do BC as ações universais que estavam vinculadas à 

puericultura (distribuição de sulfato ferroso, de vitamina A e de remédio de asma) já 

                                                           
742 Em 2012, foi transferido como “manutenção educação infantil – transferência direta – apoio à creche”, 

em 2013 “manutenção educação infantil – transferência direta – apoio à creche”, em 2014 “Brasil 

Carinhoso – transferência direta – apoio à creche”; e, em 2015 “Brasil Carinhoso – transferência direta – 

apoio à creches – suplementação”. 
743 Resolução SEB/MEC 1/2014. 
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eram desenvolvidas pelo município. A equipe da saúde não conhecia bem o BC. 

Informaram que não receberam suplemento ferroso e não sabiam se esse valor foi 

inserido na transferência federal ao município.  A inovação do BC de incorporar ações 

do PSE às unidades de educação infantil apesar de pactuada com MS não foi 

incorporada como uma ação da Secretaria de Saúde, além daquelas já realizadas nas 

escolas. Optaram por não receber o Nutrisus com base na argumentação da nutricionista 

da central de alimentação que mais de 80% das crianças estavam com o seu crescimento 

e desenvolvimento adequados744 e não necessitavam suplementos, mostrando um 

protagonismo da equipe de nutrição. Na adesão ao Nutrisus, o MS enviava o sachê para 

determinadas creches e não para crianças específicas. A equipe decidiu não o distribuir, 

realizar uma ação direcionada àqueles que necessitavam e continuar com o trabalho da 

alimentação saudável. Não há um acompanhamento do eixo de saúde do BC.  

No eixo da assistência social, o BC foi reconhecido como um avanço ao 

ampliar o Bolsa Família de forma que todos ganhassem ao menos R$ 70. A Secretaria 

de Assistência acompanha os beneficiários. A equipe da assistência avaliou que, com o 

BC, há um cuidado maior com o desenvolvimento infantil e destacou a inserção das 

crianças do PBF em creche e um novo olhar da SME a estas crianças (informação 

verbal).745  

Na fase inicial do BC houve uma articulação da educação e a assistência 

para compartilhar informações (BOUGART, 2002). Posteriormente não houve reuniões 

de acompanhamento e nem foi criado qualquer comitê intersetorial. A SME assumiu as 

funções vinculadas à educação de inserção de crianças do PBF, mas a estratégia de 

enfretamento à pobreza permaneceu vinculada à assistência social e não compartilhada 

com todas as secretarias; não havia uma coordenação da iniciativa. Apesar da sua 

importância, é questionada a ação federal focalizada e a necessidade de ter esse apoio 

do custeio para todas as crianças, independentemente do seu estado de vulnerabilidade. 

Também foram questionadas as mudanças nos critérios em relação à 

ampliação do atendimento de crianças do PBF: “Desde o ano passado[...] (para ter) 

direito de receber você tem que aumentar o número de crianças do Bolsa Família. 

Deveria ser o contrário: diminuir” (ENTREVISTADO 190, nov. 2016). Há uma 

                                                           
744 Quando o município foi emancipado 70% das crianças estavam com baixo peso.  
745 Entrevistado 192, nov. 2016. 
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inquietação quanto à possibilidade de os municípios que fizeram grandes esforços para 

inserir as crianças em creche sejam penalizados. 

Outra iniciativa que tinha uma diretriz de ações integradas para as crianças 

em saúde, educação e a assistência social era o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, 

coordenado também pela SME. A Fundação Abrinq incentiva a intersetorialidade, a 

realização de parcerias e processos de divulgação e comunicação junto à população. 

Duas ações foram consideradas vitais para que o município ganhasse o Prêmio em 

2016: a) o orçamento-criança que sistematiza dados de todas as atividades vinculadas à 

criança e ao adolescente; b) ampliação do acesso à creche (informação verbal).746 

Observou-se que as creches foram tema de debate no conselho municipal de 

educação, de direitos da criança e do adolescente, na Comissão da Fundação Abrinq, 

com destaque aos momentos de elaboração dos planos. Como toda a demanda está 

atendida esse serviço não é visto como problema e o representante do conselho tutelar 

apontou que a creche não é uma preocupação, pois quando há alguma demanda, ela é 

atendida.  

Nas recomendações nacionais para a elaboração de planos setoriais está o 

envolvimento das áreas vinculadas àquela política pública que estava planejando as suas 

ações. O município de Tarumã segue esta recomendação, podendo-se observar que os 

planos (educação, da criança e do adolescente, da Fundação Abrinq, entre outros) 

contaram com a participação de diversos setores, da educação, da prefeitura e da 

sociedade civil, ainda que em menor escala.  

Na formulação dos planos, como no PME, houve a participação de outras 

secretarias e foram estabelecidas ações e estratégias compartilhadas, seguindo o PNE:  

 
1.16 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários 

de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e 

com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.17Assegurar, no município, em regime de colaboração e em parceira com 

os setores responsáveis pela educação, saúde e assistência social e de 

organizações não-governamentais, programas de orientação de apoio aos 

pais com filhos entre 0 e 5 anos, oferecendo, inclusive, assistência financeira, 

jurídica e de suplementação alimentar nos casos de pobreza, violência 

doméstica e desagregação familiar extrema (TARUMÃ, 2015a, p. 14, grifos 

da autora). 

 

                                                           
746 Entrevistado 198, nov. 2016.  
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A participação das secretarias na elaboração dos planos é vista como 

instrumento de cumprimento da burocracia que esses planos exigem. Apesar de 

existirem ações de uma secretaria sendo desenvolvidas em outras, observou-se que: “as 

três secretarias não se conversam, se conversam é muito pouco, cada uma faz pontual o 

seu trabalho” (ENTREVISTADO 190, nov. 2016). Não havia uma ação articulada entre 

todas as áreas e sim uma ação setorial estruturada que faz interface com outras: 

 
a dedicação dos técnicos para fazer a discussão é mais superficial e ai não 

tem como estabelecer algo mais ousado [...] Em vários momentos onde é 

necessário fazer esta discussão de uma forma integrada parece que existe 

uma preocupação maior em cuidar da rotina e dedicar pouco tempo e 

pouco do seu esforço ali então fica uma discussão superficial para concluir o 

trabalho, [...] as propostas são [...] muitas vezes vazias ou mais imediatistas 

(ENTREVISTADO 190, 2016, grifos da autora). 

 

A não compreensão de que sejam possíveis pactuações entre técnicos de 

áreas distintas para socializar informações, levou a SME a assumir ações da saúde. 

Inicialmente, crianças com dificuldade de aprendizagem eram encaminhadas à saúde, 

mas a educação não recebia a contra-referência: “tinha muita resistência dos 

profissionais [...] eles achavam que não poderiam passar esta informação [...] que isso 

era sigiloso, era segredo, falta de ética [...]” (informação verbal).747 Sabendo a 

importância desse serviço foi criado o NEMT e outras ações: 

 
[...] a gente tem o cuidado integral da criança então tudo o que envolve a 

criança a gente foi absorvendo, foi executando [...] nós fizemos testes de 

visão e de audição em todas as crianças, a gente tem metas para isso. [...] 

contratamos oftalmo para fazer acuidade visual em todas as crianças porque 

se a gente faz na dependência da Saúde entrava na rotina da saúde e a 

criança precisa disso o quanto antes (ENTREVISTADO 190, 2016, grifos da 

autora). 

 

Observou-se que muitas vezes o tempo de uma secretaria não era o tempo 

da outra e não correspondia ao tempo político de um mandato:  

 
[...] é meio meu perfil de sair executando, sair fazendo porque eu gosto de 

tudo para ontem e não tenho muita paciência de ficar na dependência do 

outro [...]fica solicitando, solicitando, ai liga e não faz (entrevistado 190, nov. 

2016, grifos da autora).  

 

Apesar de todos os avanços alcançados no acesso à creche, a articulação 

intersetorial para garantir o desenvolvimento da criança não se materializou. Há ações 

                                                           
747 Entrevistado 190, nov. 2016. 
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fragmentadas ou realizadas em duplicidade, sem a corresponsabilidade de servidores em 

projetos intersetoriais estratégicos. Agentes comunitários de saúde que poderiam 

contribuir com uma estratégia de atuação intersetorial não foram incorporados: “a gente 

pede ajuda da saúde para fazer alguma coisa com os agentes comunitários, eles têm 

resistência, eles falam: este serviço não é da nossa secretaria” (ENTREVISTADO 193, 

nov. 2016).  
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APÊNDICE 11 – Relato de Votuporanga - SP 

 

Como se detalhou no capítulo metodológico, Votuporanga foi o município 

selecionado no âmbito desta pesquisa para o perfil de porte populacional de 50.001 a 

100.000 habitantes do Estado de São Paulo por ter ampliado o acesso e a permanência 

das crianças em creches. Em 2010, a cobertura de atendimento em creche do município 

(39,06%) já era superior à do estado (28,18%). Em 2015, a cobertura aumentou para 

54,80%, mantendo-se superior à do estado (ainda que este tenha se elevado também 

para 38,80%) (FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 

2016) e, em 2016, encontrava-se em 62% (informação verbal)748.  

O município participou a partir de 2009 do Programa Primeiríssima 

Infância, primeira iniciativa da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) com o 

foco nessa faixa etária, e também participa do programa Prefeito Amigo da Criança da 

Fundação Abrinq, sendo premiado nas duas últimas gestões. Desde 2010 recebe o 

certificado Município Verde Azul, a cada ano com melhores posições no ranking. 

Integra e lidera o Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) do Noroeste 

Paulista, arranjo intergovernamental de parceria entre 48 localidades da região e 

diversos atores governamentais e não governamentais749 cujo objetivo é a troca de 

experiências em educação e a constituição de um polo regional de formação. Essas 

informações apontam avanços na atuação de Votuporanga no sentido de articular a 

política de creches com outras políticas na promoção do desenvolvimento integral da 

criança750.  

Este apêndice inicia com uma breve caracterização do município, e em 

seguida apresenta a realidade local no que se refere à política de educação e de creches, 

considerando a articulação entre diferentes setores e com outros níveis de governo.  

 

 

 

                                                           
748 Entrevistado 215, dez 2016. 
749 Para saber mais do ADE veja Abrúcio e Ramos (2012) e Cruz (2014b).  
750 O prefeito avalia que a prioridade pela educação vem da sua formação. Sua mãe era professora e 

transmitiu a importância da educação como a única forma de diminuir as distâncias sociais. 
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Breve caracterização  

Votuporanga está localizada na região noroeste do estado (Mapa 6), sua 

população estimada para 2016 era de 92.032 habitantes (IBGE, 2016a). Pelo censo 

demográfico de 2010, o município tinha 84.692 habitantes, sendo 97,2% residentes na 

zona urbana (IBGE, 2010a). De 2000 a 2010 o acréscimo da população ocorreu a uma 

taxa de 1,15% ao ano, taxa superior à do estado e à da União, que cresceram 1,10% e 

1,18%, respectivamente. O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento 

negativo entre 2000 e 2010, com média de -1,4% ao ano. Crianças e jovens 

representavam 22,9% do contingente populacional em 2000, e em 2010, esta 

participação foi reduzida para 17,7% da população, totalizando 15.002 habitantes 

(BRASIL, 2013h). 

 

Mapa 6 - Localização de Votuporanga – SP 

 

 

Fonte: Wikipédia 

 

A atividade econômica do município concentra-se no setor de serviços (54,4% 

do PIB municipal, em 2010), ainda que se destaque como um dos maiores polos 

moveleiros do País (VOTUPORANGA, 2015f). De 2005 a 2012, o mercado de trabalho 

formal apresentou, por oito anos consecutivos, saldo positivo na geração de novas 

ocupações (BRASIL, 2013h). Em 2010, a indústria de transformação foi o setor com 

maior volume de empregos formais (6.287 postos de trabalho), seguido pelo setor de 

comércio (5.962 postos). Somados, estes dois setores representavam 57,0% do total dos 

empregos formais do município (BRASIL, 2013e). 
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Há atendimento do Programa Bolsa Família e, em 2013, o município contava 

com 11.213 famílias registradas no Cadastro Único e 1.986 famílias beneficiárias do 

programa - 17,71% dos cadastrados (BRASIL, 2013h). O IDH-M passou de 0,723, em 

2000, para 0,790 em 2010, sendo que todos os seus componentes ampliaram, ocupando 

a 67ª no País. Na educação passou de 0,624 para 0,744. O IDH-M de 2010 do município 

estava acima do estadual (0,783) bem como do componente de educação estadual 

(0,719). A renda média mensal per capita em Votuporanga era de R$ 818,14 em 2000, e 

de R$ 977,39 em 2010, aproximando-se da média do estado – R$ 1.084,46 (PNUD; 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013).   

Em 2010, 1,0% da população estava em situação de extrema pobreza, taxa 

abaixo da estadual, de 2,6% (BRASIL, 2013g; SEADE, 2010). Havia 855 pessoas nessa 

situação, quase todas (93,9%) residentes no meio urbano e 8,36% eram crianças com até 

cinco anos (BRASIL, 2013g).  

A taxa de mortalidade infantil municipal, em 2010, foi de 12,6 e a do estado 

de 13,9 (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Em 2015, a 

mortalidade infantil foi reduzida a 5,29, enquanto que a do Estado, ainda que também 

tenha se reduzido, ficou em 10,66 (SEADE. Perfil, 2016). No município, 90,72% dos 

nascidos vivos em 2011 tiveram sete ou mais consultas quando eram gestados. Em 

2012, as equipes de atenção básica de saúde cobriam 52,7% da população do município 

(em 2008, a cobertura era de 50,1%) (BRASIL, 2013d).  

 

A educação no município 

 

Em 2015 havia, segundo o Censo Escolar, 18.442 alunos no município 

(INEP, 2016) sendo 37,4% da rede municipal, composta por 17 escolas de educação 

infantil (16 Centros Municipais de Educação Infantil – Cemei – e uma escola municipal 

de educação infantil - Emei)751 e 12 de ensino fundamental. Todas as crianças na faixa 

etária do ensino fundamental e pré-escola estão matriculadas (informação verbal), 

segundo diversos entrevistados752.  

                                                           
751 Os Cemeis atendem crianças de zero a cinco anos em jornada integral, mas há um que atende apenas 

até três anos. A Emei tem jornada parcial e atende de quatro a cinco anos.  
752 Entrevistado 215, dez. 2016. 
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De 2010 a 2015 foram ampliadas as matrículas em educação infantil no 

município: na creche cresceu 53,9% e na pré-escola 38,0% (Tabela 36). Houve uma 

redução das matrículas nos anos iniciais (6,4%) e finais (19,3%) do ensino fundamental 

e no ensino médio (10,4% no período) e ampliação nas modalidades de educação 

profissional e de educação de jovens e adultos (EJA). No que se refere à educação 

especial, reduziram-se em 23,4% as matrículas nos anos iniciais e 60,2%, nos anos 

finais. Em um panorama geral, houve um aumento de 2% em matrículas entre 2010 e 

2015, sendo que as matrículas estaduais tiveram uma variação negativa (-16,6%), tendo 

crescido as municipais (11,2%) e as privadas (10,4%). 

Apesar de prevista a inclusão de crianças com deficiência na educação, tem 

havido redução de matrículas, com exceção da pré-escola e do ensino médio. Em 2015, 

essas crianças não estavam matriculadas em creche da rede municipal. Segundo o Plano 

Municipal de Educação (PME) 2015-2024 são necessárias adequações nas escolas de 

educação básica para torná-las acessíveis a estas crianças. 
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Tabela 36 - Matrículas por segmento, etapa e modalidade de ensino, por dependência administrativa, e percentual de variação em Votuporanga (2010 e 

2015) 

Segmento/ Etapa/ Modalidade 
2010 2015 Variação 2015-2010 (%) 

Federal Estadual  Municipal Privado Total Federal Estadual  Municipal Privado Total Federal Estadual  Municipal Privado Total 

E
n

si
n
o

 R
eg

u
la

r 

Educação Infantil 
Creche 0 0 1.100 301 1.401 0 0 1.740 416 2.156 - - 58,2% 38,2% 53,9% 

Pré-escola 0 0 1.091 352 1.443 0 0 1.586 405 1.991 - - 45,4% 15,1% 38,0% 

Ensino 

Fundamental 

Anos iniciais (1º 

à 4ª série) 
0 0 3.890 991 4.881 0 0 3.422 1.146 4.568 - - -12,0% 15,6% -6,4% 

Anos finais (5ª à 

8ª série) 
0 4.137 74 822 5.033 0 3.017 67 976 4.060 - -27,1% -9,5% 18,7% -19,3% 

Ensino médio 

Ensino médio 0 2.925 0 619 3.544 0 2.474 0 701 3.175 - -15,4% - 13,2% -10,4% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 349 0 935 1.284 503 583 0 627 1.713 - 67,0% - -32,9% 33,4% 

EJA 
Fundamental 0 52 0 0 52 0 97 35 60 192 - 86,5% - - 269,2% 

Médio 0 112 0 0 112 0 177 0 138 315 - 58,0% - - 181,3% 
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Educação Infantil 
Creche 0 0 0 3 3 0 0 0 11 11 - - - 266,7% 266,7% 

Pré-escola 0 0 3 14 17 0 0 6 14 20 - - 100,0% 0,0% 17,6% 

Ensino 

Fundamental 

Anos iniciais (1º 

à 4ª série) 
0 0 46 138 184 0 0 44 97 141 - - -4,3% -29,7% -23,4% 

Anos finais (5ª à 

8ª série) 
0 99 2 7 108 0 38 1 4 43 - -61,6% -50,0% -42,9% -60,2% 

Ensino médio 

Ensino médio 0 20 0 3 23 0 24 0 0 24 - 20,0% - 
-

100,0% 
4,3% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

0 1 0 0 1 1 5 0 2 8 - 400,0% - - 700,0% 

EJA 
Fundamental 0 0 0 0 0 0 2 0 22 24 - - - - - 

Médio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - - - - - 

TOTAL 0 7.695 6.206 4.185 18.086 504 6.418 6.901 4.619 18.442 - -16,6% 11,2% 10,4% 2,0% 

Fonte: Inep. Censo Escolar, 2010 e 2015. 

Nota: (1) Anos iniciais: primeira fase do ensino fundamental, ou seja, da 1a a 4a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 1o ao 5 o ano para sistemas com nove anos de duração. Anos finais: segunda fase do ensino 

fundamental, ou seja, da 5a a 8a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 6o ao 9o ano para sistemas com nove anos de duração. 

Elaboração própria. 
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Votuporanga manteve constante o desempenho no Ideb para a 4ª série/5º 

ano da rede municipal nos anos de 2009, 2011 e 2013. Em 2015 o município avançou, 

mas a meta estabelecida não foi alcançada (Tabela 37). No período analisado, o Ideb do 

município estava acima do estado e do Brasil. 

 

Tabela 37 - Resultados do Ideb e da meta projetada da rede municipal de Votuporanga 

(2009 a 2015) 

Série/ano 2009 

Meta 

projetada 

2009  

2011 

Meta 

projetada 

2011 

2013 

Meta 

projetada 

2013 

2015 

Meta 

projetada 

2015  

4ª série/5º ano 6,4 6,4 6,4 6,7 6,4 6,9 6,6 7,1 

Fonte: INEP, 2016d. 

Obs.: A rede municipal de Votuporanga não participou da avaliação do segundo ciclo do ensino 

fundamental. 

 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza concurso público para 

os profissionais que atuam na educação753. Participa de programas federais (PNAIC, 

Mais Educação, BC, Pnate, Pnae, PDDE, dentre outros) e estaduais (Ler e Escrever e 

Creche Escola). O município dispõe de programas suplementares de transporte (exceto 

para as creches), alimentação754, assistência à saúde, material didático a partir do 

maternal 2 e uniforme755. Foi elaborado um Plano Municipal de Educação (PME 2015-

2024), seguindo as diretrizes federais.  

Votuporanga tem estatuto e plano de cargos e remuneração para o 

magistério; realiza avaliação de desempenho 360º756, incentiva a melhoria da formação 

profissional; garante um terço das horas aos professores para planejamento e 

formação757; paga os professores acima do piso salarial (R$ 2.392,51 para professor da 

educação básica – primeiro ciclo (PEB1) por 32 horas758) e tem um centro de formação 

custeado com recursos próprios e do Fundeb. Em 2015, todos os professores tinham 

                                                           
753 Para limpeza das unidades educacionais, além dos servidores efetivos, há o projeto Votuporanga em 

Ação que contrata por tempo determinado profissionais, por meio da Secretaria de Assistência Social. 
754 São cinco refeições, que incluem almoço e janta. O cardápio é afixado na porta de entrada das escolas 

para os pais acompanharem. Em casos especiais são fornecidas seis refeições. 
755 São fornecidos dois uniformes por ano (verão e inverno) com tênis e mochila. A cada dois anos 

também é distribuído um abrigo.  
756 Na avaliação de desempenho, os principais fatores são o tempo de serviço e a formação. Não há 

indicadores referentes a resultados ou absenteísmo.  
757 Este período não é garantido para os demais profissionais que cuidam das crianças.  
758 O professor fica 21 horas com as crianças, as demais são para trabalho pedagógico (planejamento e 

estudo individual e coletivo).  
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nível superior completo, destes, 64% haviam cursado alguma pós-graduação e 2%, 

mestrado, o que está acima da média brasileira.  Na SME há uma equipe que monitora 

as ações por segmento e etapa de ensino e periodicamente realiza reuniões com a 

direção das escolas.  

O município investe mais de 25% das receitas de impostos e transferências 

na manutenção e desenvolvimento da educação (29,61% em 2014 e 25,32%, em 2015). 

O percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério 

foi acima de 83% nos dois últimos anos, valor bem acima do mínimo de 60% previsto 

na legislação. Os investimentos por aluno da educação infantil foi de R$ R$ 6.905,62, 

em 2014, e R$ 5.287,27, em 2015. As despesas com educação infantil em relação à 

despesa total com educação cresceram desde 2012; tendo sido 37,86% em 2014, e 

38,86% em 2015, e com ensino fundamental de 48,33% e 47,39% respectivamente 

(FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,  2015, 2016).     

As estruturas previstas de participação e controle social da educação estão 

funcionando: conselhos municipais de Educação (CME), de Alimentação Escolar e de 

controle do Fundeb. Há, ainda, os conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), Tutelar (CT) e o da Mulher (CMM) que têm uma interface com a política de 

creches. Nem todas as unidades escolares têm Conselho de Escola, mas todas têm 

Associação de Pais e Mestres (APMs)759. 

 

A política municipal de creches  

 

A política de creche saiu da Assistência Social e foi para a Educação em 

1996, ano de promulgação da LDB, com todas as creches públicas e as conveniadas 

foram repassadas em 2001. Inicialmente, o atendimento às crianças desse segmento era 

feito pela equipe de serviços gerais, sem qualificação760. O sentido de creche enquanto 

espaço educacional foi crescendo no município tanto para os profissionais da rede, 

como para os parceiros e as famílias (informação verbal)761.  

Ao ampliar a importância dada à creche, espaços públicos foram sendo 

construídos, ampliados ou reformados; profissionais foram contratados e valorizados 

                                                           
759 As unidades conveniadas não têm APM.  
760 Entrevistado 223, dez. 2016. 
761 Entrevistado 218, dez. 2016. 
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por meio de aumentos salariais acima da inflação; o apoio ao educando (alimentação 

escolar, uniforme, material didático e saúde) ampliou; foram comprados materiais, 

equipamentos e brinquedos adequados para cada faixa etária; começaram a ser 

estabelecidas algumas estratégias para envolver as famílias; e foi iniciado um 

monitoramento das crianças e dos profissionais.  

Votuporanga optou por ampliar, prioritariamente, as vagas públicas, mas 

também conta com o apoio de três entidades conveniadas na estruturação de uma 

política pública de creches: 

 
Ampliamos a nossa capacidade de poder absorver, investimos na estrutura 

própria e [...] fizemos pouquíssimas parcerias com o terceiro setor, porque 

nós entendemos que [...] você tem que trabalhar com um sistema de política 

pública. [...] Tem que ter uma diretriz única para poder efetivamente 

trabalhar com estas crianças desde os primeiros dias (ENTREVISTADO 214, 

grifos da autora).  

 

Votuporanga, com mais cinco cidades paulistas (Botucatu, Itupeva, 

Penápolis, São Carlos e São José do Rio Pardo), foi convidada a participar do projeto 

Primeiríssima Infância da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), iniciado 

em 2009, em função de sua articulação intermunicipal e por indicação de um 

representante do movimento Todos pela Educação. As equipes de Educação, Saúde e 

Assistência Social começaram a discutir a importância do desenvolvimento infantil, da 

criação de vínculos e do cuidado, da necessidade de espaços adequados e da formação 

para profissionais e equipe gestora. Essas três áreas compõem o Comitê da 

Primeiríssima Infância que se reúne mensalmente para ações conjuntas. A partir desta 

articulação, passou a haver uma valorização da creche enquanto um espaço educacional 

que promove o desenvolvimento da criança com ações de educação e cuidado.  

Após o término do projeto, desde 2015 o município passou a participar do 

Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, também apoiado pela Fundação, com 

capacitações periódicas. Diversas entrevistas permitiram identificar que esse processo 

proporcionou o início de uma mudança cultural na prefeitura para promover o 

desenvolvimento integral da criança pequena por meio de ações conjuntas entre as áreas 

de Saúde, Educação e Assistência Social.  

Uma das noções trazidas à equipe pelo projeto Primeiríssima Infância é que 

o ambiente escolar pode auxiliar na promoção do desenvolvimento e isso gerou um 

processo de reorganização da rede de educação. Esta reestruturação incluiu ampliação, 
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reforma ou construção de Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), compra de 

material pedagógico, reestruturação de parques para as crianças brincarem, formação de 

pessoal, novas contratações e a instituição de uma equipe gestora. Para essas ações 

foram captados recursos com a União, o Estado, a FMCSV e outros parceiros. 

Em 2016 havia 17 Cemeis que atendiam crianças de zero a cinco anos, 

sendo que 15 atendiam toda a educação infantil, um somente creche e um somente pré-

escola762. Na educação infantil, as escolas atendem berçário 1, berçário 2, maternal 1763, 

maternal 2, pré 1 e pré 2. Em 1/12/2016 havia 3.528 crianças na educação infantil no 

município (VOTUPORANGA, 2016c), sendo 1734 na creche municipal e 137 na 

conveniada. O atendimento na rede municipal na faixa etária do berçário 1 e 2 é 

proporcionalmente acima da média brasileira.  

Até o maternal 2, as vagas são em jornada integral como uma forma de 

proteção à criança, mas a família pode optar por serviço parcial. A partir do pré 1, a 

família faz a opção entre jornada integral ou parcial.  

Os profissionais que atendem a educação infantil são professores, 

educadores e técnicos em educação. Os professores e educadores têm formação superior 

em pedagogia ou magistério e os técnicos não têm formação específica. O professor tem 

carga horária de 32 horas semanais e os técnicos e educadores, de 40 horas. Do berçário 

ao maternal 1 o atendimento é feito por educadores e técnicos. A partir do maternal 2 é 

desenvolvido um plano de ensino por um professor para atuar com as crianças. Assim, a 

creche tem profissionais diferenciados, conforme a faixa etária, com cargas horárias 

distintas sendo regidos por regimes diferenciados (estatuto do magistério e dos 

servidores). Esta foi uma estratégia adotada para atender com qualidade, sem aumentar 

tanto o custo.  

Os Cemeis têm estrutura administrativa similar à das escolas do ensino 

fundamental (diretor, coordenador pedagógico e técnico executivo). Há processo 

seletivo (prova teórica, entrevista, teste psicológico e projeto) para escolha da direção e 

coordenação pedagógica, apesar dos cargos serem comissionados. A partir de 2014 foi 

criada uma comissão formada por professores e diretores para debater questões internas, 

mas esta está em fase inicial de funcionamento.  

                                                           
762 Ao finalizar os dois mandatos do então prefeito foram construídas cinco unidades de educação infantil 

e reformadas 15 (VOTUPORANGA, 2016a). 
763 A creche envolveria berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2 (crianças com três anos). 
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Em dezembro de 2015, havia 119 professores, 132 educadores e 29 técnicos 

em educação e 26 outros técnicos nas creches764. Observou-se um alto índice de 

absenteísmo765. 

Os Cemeis foram construídos com modelos arquitetônicos diferenciados: 

dois pelo ProInfância (governo federal), um pelo Creche Escola (estadual) e um próprio 

do município, estruturado a partir de discussões com a equipe de educação.  Nos 

modelos federal e estadual foram feitas adequações posteriores para garantir espaços 

cobertos, em função do sol da região, ou fechados, para evitar chuva e vento. Em todas 

as unidades visitadas o espaço é acolhedor e há materiais pedagógicos e brinquedos 

educativos.  

O horário de funcionamento das creches públicas é das 6:30 às 18 horas (11 

horas e 30 minutos ininterruptas) de forma a atender a diversidade de famílias que 

utilizam o serviço. A jornada das creches conveniadas é menor (7 às 17 horas). As 

matrículas são realizadas em uma central de vagas e as famílias podem eleger a unidade; 

mas não há garantia de atendimento na unidade demandada. Diversos entrevistados 

destacam que mesmo as famílias nas quais a mãe não está empregada optam pela 

jornada integral para as crianças. 

Para organizar o funcionamento da educação infantil o município criou, em 

2011, as suas próprias diretrizes, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil do MEC. O documento aborda o papel do educador – destacando a 

importância da afetividade e da autonomia -; o cuidado com as crianças, com os objetos 

pessoais, com a higiene e com o ambiente; o espaço de descanso e repouso; cuidados 

pessoais dos próprios educadores, as parcerias com a comunidade; orientações sobre 

algumas doenças; formas de prevenção de acidentes; primeiros socorros; e finaliza com 

a regulamentação do Conselho Municipal de Educação (CME) que define o número de 

crianças por sala766.  

                                                           
764 Em 2016 houve um crescimento de profissionais nas creches sendo 129 professores, 147 educadores, 

47 técnicos de educação e 33 outros técnicos (VOTUPORANGA, 2017).  
765 Em 2014 houve 16.266 dias de licença dos funcionários da educação como um todo e, em 2016, foram 

19.549 o que representou um aumento de 20% e equivale a 55 funcionários afastados por mês 

(VOTUPORANGA, 2016b). 
766 O CME estabeleceu os parâmetros de atendimento, em 2010.  A proporção de crianças por adulto é 

seis no berçário 1, oito no berçário 2, 12 a 15 no maternal 1, 15 a 20 no maternal 2 e 25 no pré 1 e 2. Foi 

acordado com o Ministério Público que podem ser acrescentadas mais duas crianças em situação de 

vulnerabilidade ou se os pais trabalharem. As creches conveniadas, têm menos crianças por adulto do que 

o recomendado, mas com formação diferenciada do poder público.  
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Há uma política de formação em serviço que é realizada nas horas de 

trabalho pedagógicas coletivas (HTPC), previstas para o magistério, ministradas pela 

coordenação da unidade. A equipe também participa de formações no Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores de Votuporanga. 

Ainda que as equipes estejam atentas à importância do brincar e do contato 

com a natureza desde o berçário 1, apontam a dificuldade de incorporar essas atividades 

na rotina, em especial das crianças com menos de um ano, cujas principais atividades 

estão vinculadas ao cuidado. Buscando superar esta dificuldade têm sido formados 

grupos de estudos e oferecidas capacitações nas unidades para que a equipe, além de 

valorizar o brincar, possa assimilá-lo no cotidiano e aprenda a promover o 

desenvolvimento das crianças nas diversas faixas etárias (informação verbal)767. Apesar 

de a equipe participar de diversas capacitações, alguns entrevistados avaliam que seriam 

necessárias mais formações direcionadas para a prática e ao desenvolvimento infantil. 

As creches oferecem cinco refeições balanceadas que atendem os requisitos 

do MS (informação verbal).768 A alimentação é fornecida por uma empresa terceirizada, 

supervisionada por duas nutricionistas da prefeitura, e, na visita de campo, foi possível 

identificar sua aceitação por parte das crianças. São fornecidas alimentações 

diferenciadas por idade e para aquelas que têm restrições médicas (diabéticos e 

alérgicos). Dois entrevistados apontaram que a terceirização possibilitou aos diretores se 

concentrarem em atividades pedagógicas e administrativas.  

Diversas ações de saúde são realizadas nas creches destacando-se 

campanhas, pesagem e saúde bucal. O PSE foi firmado para atuar em creche, mas há 

ações de saúde em todas as unidades769. Quando são identificados problemas (casos de 

conjuntivite, piolho, etc.) a Secretaria de Saúde, por solicitação da Educação, realiza 

planos diferenciados para aquela creche. O Programa Aprender Melhor (PAM), 

vinculado à SME, para alunos com dificuldade de aprendizagem atendia a educação 

infantil e foi reorganizado de forma que pudesse abranger o segmento de creche em 

2011. Casos de vulnerabilidade são encaminhados para o Cras e de direitos violados 

para o Creas. 

                                                           
767 Entrevistado 221, dez. 2016 
768 Entrevistado 215, dez. 2016.  
769 Entrevistados da Saúde não tinham essa informação, mas o Ministério da Saúde confirmou a adesão 

em 2013/2014 e 2014/2015 que habilita o município ao recebimento de 20% do teto de recursos 

financeiros pactuados em Termo de Compromisso. 
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O município optou por ampliar as vagas em creches públicas, mas sem 

romper a parceria com as três conveniadas. Essas entidades ofereciam atendimento, 

anteriormente, vinculadas à Assistência Social770 e  tiveram que se adaptar ao serem 

incluídas na Educação (informação verbal)771, além de buscar a aprovação do 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) para a educação, 

elaborar um projeto político pedagógico (PPP) e reestruturar as ações. Essas adequações 

não foram fáceis, inicialmente, para as organizações:  

 
Apesar de sempre trabalhar com educação [...] a gente era da Assistência 

Social. Começamos a atender de seis meses a quatro anos [...]. Atendemos 

um tempo pela assistência e em 2010 passamos para a educação. A transição 

não foi fácil, mas tivemos muito acompanhamento [...]. Tivemos que sair 

do Conselho da Assistência Social [...] os fundadores não entendiam o porquê 

[...] foi muito conflito [...] a Educação nos recebeu muito bem, mas ninguém 

sabia como ficaria uma entidade beneficente na Educação [...] só agora 

saiu o Cebas (ENTREVISTADO 228, dez. 2016, grifos da autora)  
 

Apesar das dificuldades, as entidades estão buscando um caminho híbrido, 

atendem creche em parceria com a SME, e oferecem outros serviços socioassistenciais 

com a Secretaria Municipal de Assistência, como contraturno e atividades de geração de 

renda. Na creche conveniada visitada havia projeto político pedagógico; espaço para as 

crianças brincarem, refeitório, banheiros; o atendimento era feito por pajens (sem 

formação) e auxiliares de monitor infantil (formação de magistério), com um 

coordenador pedagógico, e não havia professor com pedagogia. A equipe entrevistada 

apontou a dificuldade de manter esses profissionais uma vez que o valor per capita 

recebido da prefeitura não é suficiente.772 A SME apoia as conveniadas com repasse do 

Fundeb e recursos para a alimentação escolar, produtos do banco de alimentos e 

material didático a partir do maternal 2; orientação para a elaboração do projeto político 

pedagógico; e outras informações referentes à educação infantil e o desenvolvimento da 

criança773. Periodicamente supervisiona as entidades.  

 Apesar do empenho do município em ampliar o acesso às creches, em 

2012, havia alta demanda e muitas ações individuais no Ministério Público para garantir 

                                                           
770 Uma das entidades tem mais de sessenta anos.  
771 Entrevistado 224, dez. 2016 
772 A prefeitura repassa o valor do Fundeb para a entidade, mas reconhece que o custo de uma creche é 

maior.  
773 As entidades são convidadas para as grandes capacitações realizadas por meio do ADE ou da SME, 

mas não participam das capacitações fornecidas à equipe da SME. 
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o acesso774. Essa situação gerou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do 

Município com o Ministério Público, no qual foram estabelecidos critérios de 

prioridades no atendimento e a centralização das inscrições. Foi priorizado, 

primeiramente, o atendimento às crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e, 

em seguida, às famílias que trabalham, mostrando a interface da política de creches com 

a Assistência Social e a de trabalho: 

 
[...] 4) O atendimento dos pedidos de matrícula para vagas em creches deverá 

obedecer a critérios objetivos de prioridades e na seguinte ordem: 

4.1) Primeiro: Crianças ou famílias em situação de risco, cuja análise será 

feita de modo técnico e objetivo por Assistente Social do Município, não 

sendo admitida qualquer ingerência nos critérios técnicos; 

4.2) Segundo: Prioridade de matrícula para crianças de zero a três anos, cujos 

pais ou responsáveis estejam empregados, devendo tal situação ser 

comprovada por documento hábil, sem prejuízos de diligência da própria 

Compromissária775 para checar a veracidade das informações; 

[...] 4.5 Quinto: A transferências entre escolas somente será considerada 

prioridade se houver alteração de endereço residencial dos pais ou 

responsável, conforme disponibilidade de vagas (MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE SÃO PAULO, 2012, grifos da autora).  

 

Apesar das novas creches construídas a partir de 2012 e a consequente 

ampliação do acesso, havia famílias que entravam com ação no Ministério Público para 

garantir vagas para suas crianças (informação verbal).776 Por um lado, estas ações 

garantiam o direito da criança, mas, por outro lado, significavam uma ruptura no 

planejamento realizado e alterava a prioridade do atendimento definido pela prefeitura: 

nem sempre os mais vulneráveis ou filhos de trabalhadores eram os atendidos. Assim, a 

prefeitura decidiu firmar um segundo TAC, em janeiro de 2014, para ordenar a 

demanda manifesta e não ter interferência de outros atores na fila de espera (informação 

verbal):777  

 
[...] (o município já está com uma cobertura acima da meta do PNE)  

[...] foi uma opção nossa conversar com o Ministério Público para fazer 

alguma coisa que pudéssemos ficar respaldados no atendimento destas 

crianças de zero a três [...] nós tínhamos que atender porque os pais 

realmente trabalhavam e muitas vezes também era um caso de risco que 

vem de outros Estados. 

Então por isso é que nós procuramos o Ministério Público [...] fomos 

conversar com o Promotor e o Promotor achou por bem que fizesse um TAC 

porque nós ficaríamos resguardados de que estávamos cumprindo. 

[...] Inclusive muita gente entrava com liminar para poder atender e o 

Promotor falava: não eles estão cumprindo e isso foi muito bom.  

                                                           
774 Em setembro de 2013 havia 700 crianças na fila de espera (VOTUPORANGA, 2013b) 
775 No TAC, “compromissária” é a prefeitura de Votuporanga.  
776 Entrevistado 215, dez. 2016. 
777 Entrevistado 215, dez. 2016.  
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[...] o promotor foi bem firme nestas questões: “estão cumprindo”. 

[..] nós não estamos recebendo recurso necessário para poder atender 

todas as crianças que nos procuram infelizmente, por isso o nosso trabalho 

com o Ministério Público. 

[...] nós ficamos mais tranquilos porque nós estávamos perante a lei 

cumprindo (ENTREVISTADO 215, dez. 2016, grifos da autora). 

 

Nos dois últimos mandatos houve investimento na educação infantil e, em 

2016, 62% das crianças estavam em creche. No momento da visita de campo não havia 

fila de espera778 e a equipe esperava que em 2017 toda a demanda manifesta estaria 

atendida (informação verbal)779.   

As creches públicas fecham 15 dias em janeiro e 15 em julho para férias e 

recesso, mesmo neste período é garantido o atendimento às famílias que o necessitem, 

em uma creche conveniada. Esse processo de garantir um espaço no recesso e nas férias 

foi muito debatido. Em um primeiro momento a SME seguiu as normatizações do 

Conselho Nacional de Educação (CNE)780 que garantem férias e recessos escolares às 

creches. O CNE entende que a situação da criança vulnerável ou de filhos de pais 

trabalhadores deve ser respondida por meio de uma política para a infância com ações 

da assistência e proteção social, saúde, cultura e esporte.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) trouxe, em junho 

de 2013, esse debate para suas reuniões, após a decisão de fechamento dos Cemeis no 

período de férias (VOTUPORANGA, 2013a)781. O argumento da SME baseava-se na 

“importância da convivência nas férias durante a primeira infância” das crianças com 

seus familiares, mas vários membros do Conselho refutaram este argumento, uma vez 

que não há necessariamente coincidência entre as férias das mães e as da SME 

(VOTUPORANGA, 2013b). 

Integrantes do CMDM manifestaram-se contrários ao fechamento em férias 

coletivas e avaliavam que a SME deveria propor uma alternativa, em especial às 

famílias que estavam empregadas ou para as crianças em situação de vulnerabilidade. O 

                                                           
778 Ao analisar as estatísticas mensais do Conselho Tutelar, de janeiro de 2015 a outubro de 2016, foi 

identificada que a maior demanda na educação é a manutenção do aluno no ensino médio. Com relação à 

creche o mês onde houve maior demanda por vagas em creche foi fevereiro de 2015 (18 pedidos, 

representando 4% dos atendimentos do Conselho) e alguns referem-se ao pedido de mudança de local da 

escola. Há diversos meses sem demanda por vagas em creche no período analisado. 
779 Entrevistado 215, dez. 2016.  
780 Pareceres CNE/CEB 23/2012 e CNE/CEB 17/2012. 
781 Das 17 reuniões do CMDM realizadas de 2013 a 2015, nove trataram sobre a política de creches, com 

destaque ao fechamento no período das férias. Foram cinco reuniões em 2013, cinco em 2014, sete em 

2015 e nenhuma em 2016 (VOTUPORANGA, 2013, 2014, 2015)  
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Conselho posicionou-se publicamente a favor de o município oferecer vagas para 100% 

da demanda espontânea.  

Este conflito persistiu por três anos, ao longo dos quais o CMDM articulou-

se com os conselhos Tutelar, de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Ministério Público e Legislativo para encontrar uma alternativa; a SME 

buscou saber como as outras localidades resolviam estas questões e fez uma pesquisa 

sobre a demanda do serviço nas férias. Ao final, baseados em um novo instrumental, as 

famílias que manifestaram a necessidade de creches nas férias receberam a visita de 

uma assistente social para confirmar a real demanda, garantindo a vaga em entidade 

conveniada.782 Atualmente, o conflito parece ter sido solucionado, uma vez que não tem 

aparecido como demanda no Conselho Tutelar nem na Defensoria Pública (informação 

verbal).783  

Nos Cemeis foi possível identificar a participação dos pais nas reuniões 

periódicas e também nas associações de pais.784 Algumas unidades restringem-se a fazer 

bazares e festas com a ajuda dos pais, outras abrem no fim de semana para a 

comunidade ou têm uma biblioteca para uso comunitário. Algumas evitam o discurso 

“os pais não vêm na escola” e mostram que “os pais vêm se forem chamados, mas a 

escola tem que receber a demanda deles e atender”, um desafio que nem sempre é 

acolhido pelos educadores (informação verbal).785  

Um ponto interessante levantado por uma entrevistada é que as famílias 

começaram a chamar as creches de “escolas”, mostrando sua incorporação à educação 

(informação verbal).786 A imagem do serviço é positiva: “aqui a minha filha brinca, sai 

feliz. [...] tem dia que não quer ir para casa. No começo, eu ficava triste, achava que ela 

preferia a professora a mim, mas agora estou mais tranquila, pois sei que ela é bem 

atendida aqui” (mãe, 29 anos). Os espaços são valorizados pelos pais: “aqui é tudo 

muito bem cuidado, tem cama para cada criança, a comida é boa; parece uma escola 

particular” (pai, 26 anos).  

                                                           
782 A pesquisa realizada para as férias de janeiro de 2017 foi recebida por 1997 famílias e teve um retorno 

de 64%.  Identificou-se 51 famílias sem alternativa para deixar as crianças, foram chamadas para 

entrevistas e apenas 18 compareceram e apenas seis comprovadamente necessitavam do serviço. Os 

demais não trabalhavam ou tinham com quem deixar os filhos.  
783 Entrevistado 218, dez. 2016. 
784 A maioria dos novos Cemeis tem menos de dois anos de funcionamento. 
785 Entrevistados 223 e 224, dez. 2016. 
786 Entrevistado 227, dez. 2016. 
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Dentre os muitos desafios a serem superados, diversos entrevistados 

destacam a atenção ao profissional que trabalha com a criança pequena: “tudo físico foi 

adquirido e agora o desafio maior é o ser humano, [...] é necessário motivar dia a dia 

[...] o profissional tem que entender a importância do seu trabalho e o que ele afeta no 

desenvolvimento da criança” (informação verbal)787.  

A necessidade dos profissionais incorporarem as diretrizes da educação 

infantil como prática também foi apontada como um desafio. “Muitos conhecem a 

teoria, mas não sabem trabalhar com a criança pequena [...] as leis existem, mas qual é a 

melhor maneira de construí-la? [...] algo pronto não funciona, é preciso experimentar e 

acompanhar” (informação verbal)788. Entrevistados identificam a necessidade de que 

voltem a existir cursos de magistério que capacitem para o trabalho com a educação 

infantil. Salientam a importância de profissionais com formação de pedagogia, mas 

esses não têm formação prática para atuar com crianças (informação verbal).789 

Também se reconhece a necessidade de articular as três categorias 

profissionais que cuidam e educam crianças pequenas – educadores, técnicos e 

professores. Por conta dos limites orçamentários, nem todos os profissionais são 

professores, o que muitas vezes gera embates quanto aos limites de atuação de cada 

um790.  

Outra contradição está na diferença do atendimento à criança pequena nas 

entidades conveniadas e públicas. Reconhece-se que os recursos são diferenciados, mas 

não há ações como supervisões mais permanentes ou participação nas capacitações da 

secretaria que poderiam promover pactuações entre todos que atuam com a criança 

pequena (informação verbal).791  

Outro aspecto a ser enfrentado refere-se à manutenção dos serviços com a 

mesma qualidade em períodos de crise e, juntamente, realizar o aprimoramento 

contínuo, inerente a qualquer política:  

 
[...] a educação é um processo de melhorias contínuas acho que ela não se 

finda nunca, [...] um município que cresce e se desenvolve como o nosso [...] 

                                                           
787 Entrevistado 223, dez. 2016.  
788 Entrevistado 224, dez. 2016. 
789 Entrevistados 218, 219, 221 e 222, dez. 2016. 
790 Como muitos técnicos têm pedagogia é questionada a carga horária desse profissional frente ao 

professor. Uma diretora entrevistada reconhece o limite, coloca que isto não influencia o trabalho, mas 

quando o assunto aparece argumenta para o funcionário que ele sabia as regras do seu concurso e que ele 

pode participar do próximo concurso para professor.  
791 Entrevistado 219, dez. 2016. 
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um prefeito tem que estar preocupado de estar construindo creches perto dos 

novos bairros. 

[...] e esse é um desafio importante para você efetivamente fazer com que 

todas as crianças tenham condição de ir para as creches e ter estes cuidados  

[...] dar continuidade àquilo que está bem feito é um desafio gigantesco, [...] 

manter este nível no trabalho permanente de valorização dos profissionais, de 

engajamento, de comprometimento, de envolvimento da família eu acho que 

este é o grande desafio (ENTREVISTADO 214, dez. 2016, grifo da 

autora).792 

 

A equipe destaca a importância da educação infantil na formação do aluno 

e, mais tarde, de um cidadão justo, reconhecendo a creche como um equipamento 

educacional, mas com grande importância para atender as crianças das famílias que 

trabalham ou que se encontram em situação de vulnerabilidade. Diversos entrevistados 

veem a política de creches além das questões de educação, incluindo aspectos de 

gênero, pobreza, desenvolvimento infantil e política de trabalho. Apesar da sua 

importância para a autonomia econômica da mulher, para o desenvolvimento infantil e 

para a garantia de direitos, outros entrevistados, no entanto, consideram que as crianças 

de até três anos deveriam ficar mais tempo com suas famílias:  

 
[...] creche no contexto da sociedade ela é necessária pela questão de todas as 

mães trabalharem e não ter aonde deixarem os seus filhos [...]  a creche é 

necessária para criança ficar bem cuidada e bem formada [...] Porém eu 

ainda acredito que pelo menos de zero a três anos as crianças deveriam 

ficar um pouco mais com seus familiares para a questão do vínculo porque 

[...] as crianças ficam onze horas e meia numa creche, numa unidade escolar 

e ficam pouco tempo com seus familiares e isso leva a ter um pouco de 

desestrutura familiar nessa questão principalmente naqueles casos onde a 

questão de recursos financeiros é bem mais dificultosa (ENTREVISTADO 

215, grifos da autora). 

[...] Seria bom elas terem com quem ficar em casa, assim criariam vínculos 

com suas famílias (professora, grifos da autora). 

 

Esses “novos” perfis de criança e de configurações familiares – filho de 

trabalhadores, crianças vulneráveis ou com os direitos violados, beneficiários de 

programas de transferência, diversas formatos de família – geraram a necessidade de a 

equipe educacional reorganizar o atendimento: ampliou-se o tempo da jornada e 

passaram apoiar o educando, mas faltam ainda ações mais efetivas incorporando outras 

áreas para dar atenção a estas famílias, em especial as extremamente pobres, e 

compreender a complexidade do atendimento integral à criança.   

 

                                                           
792 Entrevistado 214, dez. 2016. 
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A cooperação intergovernamental e interinstitucional 

 

O município de Votuporanga participa de diversos programas e ações da 

União e do estado e conta com outros parceiros governamentais e não governamentais 

na implementação da política de creches e em ações voltadas à primeira infância. O 

prefeito nos mandatos de 2009 a 2012 e 2013 a 2016 teve papel de liderança nesse 

processo. 

A cooperação intergovernamental se dá de forma vertical (União, estados e 

municípios) e horizontal (por meio de parcerias com outras localidades).  Na 

cooperação vertical, o município buscou parcerias com a União e o estado para apoiar a 

construção e a compra de equipamentos de creches (PróInfância e Creche Escola) e sua 

manutenção (Pnae, BC, PDDE na escola, PAR e PNBE).  

Além do apoio financeiro, a cooperação intergovernamental é valorizada 

também por conta da função normativa e redistributiva da União. A elaboração das 

Diretrizes curriculares e a produção de diversos materiais explicativos foram citados 

como uma contribuição à implementação da política. O processo de elaboração do 

Plano Municipal de Educação (PME) foi destacado; contou com apoio do MEC, SEE e 

Undime e, a partir de encontros regionais, foram formados multiplicadores para 

disseminar junto aos municípios orientações de elaboração. O atual debate da base 

nacional comum da educação infantil, os eventos promovidos conjuntamente com o 

MEC e a Undime, e a consulta pública também contribuem para divulgar as novas 

orientações para essa etapa.  

A equipe destaca que a União também teve um papel importante para que se 

incorporasse a prática de planejamento na educação. Para a elaboração do Plano de 

Ações Articuladas (PAR) foram identificadas demandas quanto à gestão educacional, 

infraestrutura, formação, tecnologia e de práticas pedagógicas, posteriormente 

incorporadas no PAR e no Simec.  

A coordenação da educação infantil referiu-se à importância da doação de 

livros, coleções de orientação para os alunos e professores além de capacitações 

ministradas pelas universidades federais e outras instituições (Universidade Federal de 

São Carlos - UFSCAR, Universidade Aberta do Brasil - UAB).  

Diversos entrevistados destacam a importância do Fundeb e do BC. O 

Fundeb é visto como uma fonte de financiamento da educação infantil e de valorização 
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dos profissionais de educação, pois no mínimo 60% desse recurso deve ser gasto com a 

remuneração dos profissionais do magistério e esse atrelamento permitiu aumentos aos 

profissionais acima da inflação. Com relação ao BC é valorizada a autonomia dada ao 

município para estabelecer como deve ser gasto este recurso, sem seguir as regras 

rígidas do Fundeb. A partir do levantamento das necessidades dos Cemeis, estas são 

discutidas com o grupo gestor da secretaria que, por sua vez, planeja as ações e a 

aplicação dos recursos.  

Também o PDDE permitiu aos Cemeis gastos de investimento e custeio. 

Como no município em 2015 há uma escola sem APM os recursos são depositados em 

conta da prefeitura, sendo acompanhada pela SME e a contabilidade, mas sem relação 

direta entre União e a escola. 

O apoio estadual restringiu-se ao Creche Escola e ao programa 

Primeiríssima Infância. Uma creche foi construída793 e está em funcionamento, 

enquanto que outra foi contemplada em 2015, mas até dezembro de 2016 o município 

não havia recebido os recursos. Votuporanga também participa do programa estadual 

Primeiríssima Infância, com outros 16 municípios do ADE, contando com capacitações 

periódicas e intervenções que envolvem representantes da Saúde, Educação e 

Assistência Social.  

Vários entrevistados mencionaram que se por um lado as construções do 

ProInfância, Creche Escola e da prefeitura renovaram a infraestrutura da educação 

infantil (espaço, materiais e equipamentos adequados), as ações pedagógicas, como 

contratação de profissionais, capacitações continuadas e supervisão permanente, é que 

permitiram por sua vez estabelecer a base da política.   

A equipe da SME também estabeleceu a cooperação intergovernamental 

horizontal com outros municípios. Participa, junto com outros dois municípios, do 

grupo coordenador do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) do Noroeste 

Paulista que é um arranjo intermunicipal formado por 48 municípios para fomentar a 

capacitação das equipes municipais bem como a troca de experiências e informações794. 

O ADE estabelece parceria com diversas instituições, dentre elas: MEC, Undime, Todos 

                                                           
793 Inicialmente o programa previa o apoio a uma creche por município, mas foi ampliado e cada 

município pode solicitar novas unidades.  
794 Os secretários e representantes dos municípios têm formas eletrônicas e dinâmicas para transmitir 

informação e dirimir dúvidas. Alguns membros são formadores do MEC - estratégia utilizada pela União 

para disseminar as informações aos municípios -  o que facilita o acesso às informações dos programas 

federais, em especial aos municípios de menor porte.  



 

652 

 

pela Educação, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Instituto Federal, 

Conselho Britânico, Universidade Aberta do Brasil, Comunidade Educativa (Cedac), 

Instituto Natura e Instituto Ayrton Senna que algumas vezes pode significar apoio 

financeiro, mas na maioria das vezes é técnico. O ADE tem contribuído para disseminar 

aos prefeitos e gestores municipais da região a importância da creche e de uma atuação 

intermunicipal na política de educação por meio de palestras, capacitações, seminários e 

congressos referentes à educação e primeira infância795.  

Com relação à cooperação interinstitucional a equipe destaca a parceria com 

a Undime (à época da entrevista, a secretária municipal de Educação era a diretora 

financeira da Undime) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). 

Estas organizações são espaços de comunicação e negociação entre os municípios, a 

União e o estado; têm um papel relevante na divulgação de programas e estratégias que 

são compartilhadas entre os diversos municípios no ADE. Por meio da Undime foram 

negociados aumentos nos valores repassados para alimentação e transporte do ensino 

fundamental junto ao governo do estado, o que não se efetivou junto ao governo federal. 

Apesar da participação do ADE e da Undime, a própria secretária municipal de 

Educação e o prefeito também realizam negociações diretas com os órgãos estaduais e 

federais para atender demandas de Votuporanga com contatos telefônicos, eletrônicos e 

visitas presenciais. 

A SME firma convênios com três entidades da sociedade civil para ampliar 

a oferta de vagas em creche e atender nos períodos de férias das demais creches 

municipais. A equipe da Secretaria de Educação está trabalhando para adequar a cultura 

assistencial dessas organizações à área educacional. Além disso, a secretaria conta com 

apoio pontual de outras instituições privadas para realizar eventos ou capacitações. Não 

há parcerias institucionalizadas com empresas e nas entrevistas não foi mencionado o 

papel das empresas na garantia do direito dos filhos de trabalhadores à creche. 

Na relação intergovernamental e interinstitucional foram identificadas várias 

questões a serem equacionadas. É importante ser pensado o financiamento da educação, 

com destaque à educação infantil. Os gastos são repassados aos municípios e até hoje a 

União não implementou o Custo Aluno-Qualidade inicial. Por exemplo, para 

alimentação nas creches públicas e conveniadas, a prefeitura recebe R$ 1,00 por dia, 

                                                           
795 Realizam congressos ou seminários que contam com a participação de mais de 1.000 pessoas (ADE, 

2016). 
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mas gasta R$ 10,00, para ofertar cinco refeições saudáveis, conforme preconizado pelo 

MEC e MS. Ainda em relação à merenda, o município não conseguiu cumprir a 

determinação federal de adquirir, no mínimo, 30% da agricultura familiar. Em 2015, 

foram 16% e, em 2016, até a entrevista haviam alcançado 23%. Os produtores locais 

têm dificuldades em cumprir as exigências e a prefeitura optou por adquirir produtos de 

cooperativas regionais. A adesão ao chamamento público e a prestação de contas da 

agricultura familiar são consideradas muito trabalhosas (informação verbal)796. 

Outro aspecto que poderia ser aprimorado refere-se ao atendimento do Pnate 

às crianças em creches. Apesar de a creche ter sido inserida no programa de transportes, 

é caro adaptar os ônibus à criança pequena e ter monitores que auxiliem os motoristas 

conforme exigem as normas federais. Como há um entendimento de que a 

obrigatoriedade do transporte público é a partir da pré-escola, o município optou por 

não ofertar esse serviço às crianças em creche, ainda que haja famílias que o necessitam.  

Outro ponto que precisaria ser melhorado refere-se às relações existentes 

entre os órgãos executivos e os de fiscalização e controle. Há interpretações distintas 

quanto às alternativas disponibilizadas pelo governo federal aos municípios para 

facilitar a implementação da política de creches. Por exemplo, a “adesão” à ata de 

registro de preços da União para construção, compra de equipamentos e de ônibus foi 

pensada pelo governo federal como uma forma de agilizar o processo de compra. 

Inicialmente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) interpretou que os 

municípios paulistas não poderiam aderir às atas federais. Muitos municípios tiveram 

que fazer a sua própria licitação; posteriormente o TCE/SP autorizou, pois houve o 

entendimento que o recurso era federal.  

Outro aspecto que demanda aperfeiçoamento nas relações interfederativas 

refere-se às contrapartidas para a construção das unidades escolares. Foi dificultoso 

atender os requisitos em relação ao terreno, em especial em alguns locais com demanda 

por creches. As unidades educacionais construídas são elogiadas, mas o modelo 

construtivo não atende as especificidades do município. Após a finalização, foram 

necessárias adequações (colocar toldo nas janelas e entrada em função do sol e da 

chuva, arredondamento de quinas, ampliação dos espaços de salas em especial dos 

                                                           
796 Entrevistado 233, jan. 2016. 
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berçários797, chuveiro com eletricidade, ar condicionado, plantio de árvores, entre 

outras). Entrevistados apontam que estas adequações deveriam ter sido permitidas na 

construção. Foram identificados problemas em uma creche e até o momento da visita a 

construtora não os havia solucionado (aquecedor solar que não funciona e compromete 

o banho, piso de Paviflex descola, fresta em junta de dilatação), ainda que o poder 

público a tenha acionado. 

Até 2015, as equipes gestora e da contabilidade não viam como um 

problema a mudança de critério do BC, embora destaquem que a comunicação federal 

ou estadual nem sempre são efetivas ou nem sempre são feitas em tempo hábil para que 

os municípios possam se adequar. Avaliam que a participação da secretária na Undime e 

a ação ativa do prefeito facilitam o conhecimento das alterações, mas diversos 

municípios foram penalizados com as mudanças em dezembro de 2015. 

A opinião que prevalece entre os entrevistados é que a política municipal de 

creches conta com mais apoio da União, por meio do Pnae, ProInfância, PDDE, PNBL 

e BC e do apoio técnico (produção de materiais, capacitações, entre outras), que do 

estado, de quem se espera apenas o apoio financeiro, mas também técnico: 

 
o estado deveria ter também um programa que pudesse ver todo este 

planejamento para que eles soubessem o quanto nós precisamos deles ainda 

para poder nos ajudar principalmente nesta questão da educação infantil 

(ENTREVISTADO 215, grifo da autora). 

 

Outro aspecto que merece atenção refere-se às normas federais que 

impactam na folha de pagamento (piso salarial, horas de HTPC, avaliação de 

desempenho, entre outras). O município já aplicava mais de 83% do Fundeb na 

remuneração dos profissionais do magistério e, com a crise financeira, os aumentos, 

apesar de justos, impactam as finanças municipais. 

A articulação intersetorial  

Votuporanga tem investido em ações para a criança pequena há muitos 

anos798. A partir do projeto inicial de 2009, desenvolvido pela FMCSV, priorizou-se 

politicamente a promoção do desenvolvimento infantil e as ações integradas para 

                                                           
797 O tamanho das salas não permite o atendimento de todas as crianças em berços e a equipe optou por 

utilizar colchões no chão. Avaliam que a segurança é maior (criança é vista pelos profissionais e reduz a 

possibilidade de queda).  
798 No Índice Paulista da Primeira infância – IPPI, Votuporanga ocupa a 95ª posição no Estado de São 

Paulo (0, 7949) em 2014; está no grupo 5 (alto) com os 10 a 30% maiores IPPI do Estado 
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crianças até seis anos. A partir desse momento, começou a reestruturação dos espaços, a 

formação dos professores e da equipe gestora. Há consenso entre os entrevistados de 

que a participação nesse processo inicial de formação foi a base para buscar um trabalho 

integrado, com uma visão ampla do papel da creche no desenvolvimento infantil tanto 

por parte das equipes municipais e das entidades conveniadas como das famílias.  

Quando acabou o projeto inicial da FMCSV o trabalho de articulação 

seguiu, mas com menos intensidade. Com a inserção do município no programa 

Primeiríssima Infância do governo do estado, em 2015, apoiado também pela Fundação, 

revigorou-se a motivação para o trabalho intersetorial e do Comitê para a Primeiríssima 

Infância. O programa estadual promove capacitações semestrais com temas diversos 

(pré-natal, puerpério e amamentação; trabalho com grupos - famílias grávidas e com 

crianças de até 3 anos; espaços lúdicos; formação em educação infantil com ênfase de 

zero a três anos; humanização do parto e do nascimento; e puericultura) e participação 

de vários setores. 

Estas capacitações ajudam a desenvolver os profissionais em relação a 

desenvolvimento infantil e a articular teoria e prática799. Segundo os entrevistados, essa 

formação ajudou a melhorar o diálogo e iniciar ações conjuntas entre as diversas áreas, 

além de reestruturar o município a partir de demandas: “antes nós criticávamos as outras 

áreas, [...] agora ampliou o cuidado de todos com esta faixa etária [...] a criança é a 

mesma e o problema é nosso” (ENTREVISTADO 218, nov. 2016).  

As ações para a promoção do desenvolvimento infantil são coordenadas 

pelo Comitê e desencadeadas a partir de oito territórios denominados “gaivotas”800 por 

meio de projetos interdisciplinares, e assim amplia a comunicação entre as áreas e 

articula ações já desenvolvidas ou cria novas a partir de projetos coletivos. Por exemplo, 

a Saúde já realiza pré-natal, parto humanizado com doula, puericultura nos postos de 

saúde, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento por meio dos agentes de 

saúde, apoio a grupos de aleitamento e ao banco de leite801, visitas aos recém-nascidos 

no 7º dia de vida, campanha para vermifugação, entre outras. Há uma reorganização dos 

serviços com a agregação de novas atividades e a participação das outras secretarias ou 
                                                           
799 A participação fomenta a rede já formada pelo projeto inicial no município. A partir das capacitações 

são realizadas intervenções como: criação de espaços lúdicos em postos de saúde e central de triagem de 

vagas da educação; adequação de um ônibus antigo transformando-o em uma brinquedoteca móvel 

denominada BIBI-FON-FON, criação do projeto família grávida (ações do planejamento familiar, 

cuidados até o enxoval, pré-natal, incentivo à participação dos pais), entre outras. 
800 O nome “gaivota” é uma referência às crianças. 
801 O banco de leite de Votuporanga fornece leite à Santa Casa de Jales.  
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outras instituições nas ações. Outro exemplo, na busca de reduzir a mortalidade infantil 

foi firmada uma parceria com o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) de 

orientação às famílias com bebês. Parcerias intra e intersetoriais e com instituições 

privadas (Unimed, Unifev, Santa Casa, assistência e outros) foram firmadas para 

analisar cada caso de mortalidade, por meio do serviço de verificação de óbitos já 

existente no município.  Há uma cooperação entre os atores para o desenvolvimento de 

ações conjuntas visando a criação e difusão de valores comuns. 

Quando necessário, as equipes de saúde (fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais) vão aos Cemeis discutir casos específicos 

com os profissionais. Também as equipes dos Cras802 e Creas vão às unidades escolares 

para informar sobre seus programas ou quando demandados pela equipe da educação. 

Em relação à educação infantil foram pactuados campanhas de vacinação, 

pesagem, visitas de dentistas, orientações para escovação, palestras para os pais e está 

sendo iniciado um projeto de acompanhamento do desenvolvimento da fala da criança 

em duas creches. O Programa Aprender Melhor (PAM) para crianças com dificuldade 

de aprendizagem também passou a atender a educação infantil da rede pública e 

conveniada. Outra ação organizada de forma coletiva foi o protocolo único de 

atendimento da saúde e educação que possibilita a educação encaminhar seus alunos à 

saúde e receber um retorno, seguindo o princípio da referência e contrarreferência. 

Muitos diretores entrevistados dizem que essa comunicação facilitou o diálogo entre as 

áreas e o acompanhamento sistemático das crianças.    

Outra iniciativa realizada conjuntamente entre as áreas foi a Semana do 

Bebê, também apoiada pela FMCSV em outras localidades. O município desenvolveu a 

6ª semana do Bebê, em 2016 para sensibilizar a população quanto à importância da 

gestação e os primeiros anos de vida e também para articular ações entre as diversas 

secretarias.  

O modelo de sistema criado no Simec, em que cada área insere suas 

informações sobre os programas federais, permitiu avanços na medida que a SME pode 

acompanhar o que ocorre na educação e que é realizado por outras áreas. Como 

determinadas ações planejadas do PAR dependem do apoio de outras áreas, a SME 

                                                           
802 O município tem três Cras que realizam o acompanhamento das crianças do PBF, distribuição de leite 

do programa estadual Viva leite e ações do serviço de convivência. Em dois Cras a equipe desenvolve 

ações de estimulação à criança pequena com as famílias e duas entidades realizam atividades 

socioassistencias com crianças. 
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destaca que o sistema avançou permitindo que os setores da prefeitura (Obras, Educação 

e Contabilidade) tenham acesso ao sistema e consigam colocar as informações 

necessárias e realizar a prestação de contas. A Educação pode acompanhar o estágio de 

desenvolvimento de cada um.  

Todas as discussões sobre o desenvolvimento da criança e a necessidade de 

articulação entre as áreas têm promovido uma nova cultura na própria rede municipal:  

 
primeiramente nós víamos a criança do PBF como um problema, agora eu 

sou responsável por ela [...] a escola também tem que dar apoio às famílias 

[...] somos um porto seguro dessas crianças [...] quando precisamos, 

chamamos a equipe da Assistência Social (ENTREVISTADO 223, dez. 

2016). 

 

A SME conta com o apoio de diversas instituições para capacitações locais 

ou por meio do ADE (Conselho Britânico, Todos Pela Educação, Universidades, 

Undime, FMCSV, UAB, Unifev, etc.) que permitia a cooperação intermunicipal. As 

demandas por capacitação são levantadas nos congressos, seminários e outras atividades 

realizadas, mas estas não se restringem à educação infantil.  

O Brasil Carinhoso (BC) como uma estratégia de ação intersetorial 

formulada pelo governo federal foi considerado um grande avanço na área de educação. 

Permitiu a inclusão de crianças do PBF em creche e auxiliou no custeio das unidades 

(Tabela 38). Apesar da redução no atendimento de crianças do PBF de 2012 a 2013 o 

município não foi penalizado em 2013 com o não recebimento da suplementação de 

50% do Fundeb, pois os critérios de repasse do BC só foram alterados em 2015. Não 

houve busca ativa das crianças do Bolsa, mas uma ação para universalizar o 

atendimento em creche.  

 

Tabela 38 - Quantidade de crianças do PBF atendidas no BC e valores recebidos (R$) 

em Votuporanga (2012 a 2015) 
Item 2012 2013 2014 2015 

Quantidade de crianças do PBF em 

creche no BC 
465 102 340 387 

Valor recebido do BC referente à 

suplementação de 50% do Fundeb (R$) 
314.449,19 148.757,82 500.082,59 391.554,21 

Fonte: BRASIL, 2014j, 2016g. 

Elaboração própria. 

 

Esses recursos do BC foram utilizados para custeio: formação, compra de 

tinta, brinquedos pedagógicos, piso de borracha para playground, livros, toalhas de 

banho, lençóis, colchões, material higiênico e de limpeza, cortina, entre outros materiais 
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(informação verbal);803 foi o “que salvou a manutenção das creches” com a crise de 

2015 (informação verbal)804. 

O município não recebeu a antecipação do Fundeb de novas turmas e novas 

creches do BC, pois muitas unidades foram reformadas ou construídas para substituir 

espaços inadequados e, mesmo com novas crianças inseridas não foram em números 

suficientes para o recebimento dos recursos, segundo entrevistas realizadas. 

Diversos entrevistados destacam positivamente a autonomia municipal para 

decidir como utilizar os recursos recebidos. Votuporanga, por exemplo, utilizou-os para 

melhoria da qualidade da educação infantil e não em ações intersetoriais.  

Nas entrevistas não se constatou que as outras secretarias tivessem o mesmo 

envolvimento com o BC. As ações de saúde do BC (distribuição de sulfato de ferro, 

vitamina A, etc.), por exemplo, que são universais, já existiam e se mantiveram na 

rotina da área, mas o município informa que não foi contatado para receber o PSE em 

creche nem o Nutrisus, apesar de estar recebendo o recurso e realizar as ações de saúde 

em creche (informação verbal).805 Entretanto, consta no Ministério da Saúde que o 

município fez a adesão para os ciclos 2013/2014 e 2014/15. A Assistência Social, por 

sua vez, participou da identificação inicial de crianças do PBF em creche, mas a equipe 

não se recorda de haver recebido informações do MDS sobre o BC nem estímulo para 

criar uma instância intersetorial como ocorre no PBF (informação verbal).806 Nenhuma 

secretaria coordenou o conjunto de ações do BC. 

A intersetorialidade, de acordo com a equipe entrevistada, enfrenta diversos 

desafios: a agenda setorial muitas vezes se sobrepõe aos programas intersetoriais, a 

atuação de uma área interfere na competência técnica de outros setores, os projetos 

intersetoriais não têm recursos próprios e dependem do orçamento de áreas afins ou, 

quando têm, são utilizados pela área receptora; o comprometimento e engajamento são 

distintos entre as secretarias; as diferentes atuação com as crianças das áreas dificulta 

um trabalho conjunto; a rotatividade de funcionários807 compromete a consolidação de 

conhecimentos nas áreas e a não consolidação do plano de primeira infância e a 

permanência dos planos setoriais. É apontada ainda que muitas ações intersetoriais são 

pontuais e não têm continuidade e, ainda, não se conseguiu uma ação de fato articulada 

                                                           
803 Entrevistado 233, jan. 2017.  
804 Entrevistado 215, dez. 2016. 
805 Entrevistado 216, dez. 2016. 
806 Entrevistado 232, jan. 2017. 
807 A rotatividade foi citada na área de saúde, que tem serviços realizados por organizações sociais (OS). 



 

659 

 

para envolver as famílias nas políticas públicas onde os servidores assumam 

conjuntamente esta posição (informação verbal)808. 

Uma dúvida levantada por dois entrevistados refere-se à continuidade desse 

trabalho a partir de 2017, tanto por conta da mudança no executivo municipal como do 

término do apoio da FMCSV.  

                                                           
808 Entrevistado 232, jan. 2017. 
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APÊNDICE 12 – Relato de Osasco - SP 

 

O município de Osasco809 foi selecionado para o perfil de porte 

populacional acima de 100.000 habitantes no no Estado de São Paulo. Ao analisar os 

dados, identificou-se que a cobertura de creche em Osasco era de 21,38%, em 2010, 

inferior à do estado naquele ano (28,18%). Em 2015, a cobertura no município 

aumentou para 33,66%, e ainda que se mantivesse inferior à do estado (38,80%) 

(FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2016), o 

crescimento foi proporcionalmente maior (no período, a cobertura cresceu 12% no 

município, enquanto, no estado, chegou a 5%).  

A opção por visitá-lo deu-se em função de estar em uma região 

metropolitana; ter ampliado as vagas em quantidade proporcionalmente acima do 

estado; disponibilizar creche noturna; contar com forte atuação do Ministério Público e 

da Defensoria; estabelecer convênios com entidades; e manter um acordo de resultados 

entre o prefeito e a SME, estabelecendo metas para a educação infantil. 

 O município fez a adesão ao Prefeito Amigo da Criança da Fundação 

Abrinq, no mandato 2013-2016, mas não foi premiado. O conjunto de informações 

relacionadas a Osasco aporta características diferentes dos demais municípios visitados, 

como a articulação com outros setores governamentais e não governamentais. 

A seguir, será apresentada breve contextualização do município, da sua 

política de educação e de creches. Também é feita a descrição de como se dá a 

cooperação intergovernamental, enfatizando o apoio da União, do estado e de outros 

atores nessa política, e, por fim, uma análise das ações intersetoriais desenvolvidas no 

município e na política de creches, com destaque à implementação do BC. 

 

 

 

 

                                                           
809 É importante salientar que, nesse município, não foram entrevistados o prefeito e outros atores 

considerados importantes para a pesquisa, fato que reduz o escopo interpretativo da autora. Buscou-se por 

diversas vezes o contato e a autorização para a visita às creches foi concedida em maio de 2017. As 

informações foram solicitadas à equipe anterior e à nova por e-mail e, também, utilizando-se da LAI. 

Notou-se que os processos de transição e de transparência necessitam ser aprimorados. 
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Breve caracterização  

 

Osasco localiza-se na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo e 

faz divisa com a capital (Mapa 7). Sua população estimada para 2016 era de 696.382 

habitantes (IBGE, 2016), sendo o quinto município mais populoso do estado e detém o 

nono Produto Interno Bruto (PIB) do País (GUERRA; CAZZUNI, 2016), com 

expressiva desigualdade de renda entre seus moradores.  Pelo censo demográfico de 

2010, o município tinha 666.740 habitantes, todos residentes na zona urbana (IBGE, 

2010). De 2000 a 2010, a população cresceu a uma taxa de 0,24% ao ano, enquanto no 

estado a taxa foi de 1,10% e, na União, 1,18% no mesmo período. 

 O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo, entre 

2000 e 2010, com média de -1,7% ao ano. Crianças e jovens representavam 27,1% do 

contingente populacional, em 2000 -  176.588 habitantes - e, em 2010, a participação 

desse grupo diminuiu para 22,2% da população - 148.035 habitantes (BRASIL, 2013h). 

A atividade econômica local concentra-se no setor de serviços (67,4% do 

PIB municipal, em 2010). De 2005 a 2012, o mercado de trabalho formal apresentou 

saldo positivo na geração de novas ocupações (Ibidem). Em 2010, o setor de serviços 

apresentou o maior volume de empregos formais (65.848 postos), seguido pelo 

comércio (41.279 postos). Somados, esses setores representavam 64,9% do total dos 

empregos formais (BRASIL, 2013e). 

 

Mapa 7 - Localização de Osasco - SP 

 

Fonte: Wikipédia 
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O IDH-M passou de 0,706, em 2000, para 0,776, em 2010, e todos os seus 

componentes se ampliaram. Na educação, alterou de 0,592 para 0,718. No entanto, o 

IDH-M está abaixo do estadual (0,783), assim como do componente de educação 

estadual (0,719). A renda média mensal per capita, em Osasco, era de R$ 780,28, em 

2000, e de R$ 1.003,40, em 2010, aproximando-se da média estadual (R$ 1.084,46) 

(PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013).  

 Em 2010, 3,6% da população estava em situação de extrema pobreza, taxa 

acima da estadual, de 2,6% (MDS, 2013; SEADE, 2010). Havia 24.047 habitantes nessa 

situação, todos residentes no meio urbano. Destes, 11,88% eram crianças com até cinco 

anos (BRASIL, 2013g).  

Em 2013, Osasco contava com 56.697 famílias registradas no Cadastro 

Único e 28.191 famílias eram beneficiárias do Programa Bolsa Família (49,72% do total 

de cadastrados) (BRASIL, 2013g). 

A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 13,4 a cada mil crianças 

nascidas vivas, próxima à do estado, que foi de 13,9% (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO; IPEA, 2013). Em Osasco, 69,89% das mães de crianças nascidas em 2011 

passaram por sete ou mais consultas de pré-natal (BRASIL, 2013d), abaixo da cobertura 

do estado. Em 2010, as equipes de atenção básica de saúde cobriam 17,5% da 

população local (em 2008, a cobertura chegou em 21,4%) (BRASIL, 2013d).  

 

A educação no município810 

 

Na gestão 2013-2016, o município investiu em planejamento público e 

gestão por resultados811. No planejamento estratégico, fortaleceu-se a importância da 

educação e a necessidade de “elevar a qualidade do ensino e ampliar o número de vagas 

de creche, o que se traduz na criação de novas creches” (GUERRA; CAZZUNI, 2016, 

p. 23).  

                                                           
810 Não foi possível ter acesso ao Diagnóstico Municipal que antecedia o PME, como nos demais 

municípios. Um contato informou que usaram como referência o documento da Conae 2014, mas nenhum 

dos entrevistados tinha cópia, apontando para os limites de sua divulgação interna.  
811 Em Osasco, registram-se diversos avanços com a experiência de planejamento público e gestão de 

resultados promovida na gestão 2013-2016. O objetivo era trazer uma nova cultura, com mudanças nos 

processos de trabalho e aperfeiçoamento contínuo. Na educação, esse processo enfrentou resistências e 

não foi incorporado em sua íntegra. O processo da iniciativa foi descrito por Guerra et al. (2016). 
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Os objetivos estratégicos estabelecidos para a educação previam: a) 

promover o ensino público de qualidade com igualdade de acesso a todos; b) fortalecer 

a relação entre escola, família e comunidade; e c) ampliar a oferta de vagas em creche 

(OSASCO, 2015). O planejamento foi consolidado no orçamento por meio do Plano 

Plurianual (PPA) e o município inovou ao criar o Acordo de Resultados, que é uma 

pactuação entre prefeito e as secretarias, e os instrumentos para acompanhar projetos 

estratégicos e indicadores. 

Para divulgar o Acordo, foram realizadas oficinas e reuniões com a 

participação de pessoal dos gabinetes e técnicos. O acompanhamento do acordo era 

efetuado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). 

Osasco criou seu sistema próprio de ensino em 2009, incorporando aí a 

SME, o CME, outros conselhos vinculados (Fundeb, Alimentação Escolar), as 

instituições de educação básica municipais e as de educação infantil conveniadas. Um 

de seus princípios é o desenvolvimento integral da criança. Em 2014, estabeleceu o 

regimento comum das unidades municipais de educação, estruturando o funcionamento 

da rede. Passou a contar com o apoio de programas federais (Pnaic, Pnate, Pnae, PDDE, 

PNBE, Mais educação, Escola Acessível e Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública) e estaduais (Creche Escola) para implementar a política. 

O município concentra sua atuação na educação infantil, nos anos iniciais 

do ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As unidades da rede 

municipal atendem a diferentes ciclos e utilizam classificação própria: a) creche que 

atende educação infantil - ciclo I (até três anos); b) Escola  Municipal de Educação 

Infantil (Emei), que recebe crianças na educação infantil - ciclo II (quatro a cinco 

anos)812; c) Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), que oferece educação 

infantil - ciclos I e II (quatro meses a cinco anos); d) Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef), que  oferece o ensino fundamental - ciclo III (1o ao 3o ano), IV (4o 

e 5o ano) e Ciclo I da EJA (1o ao 5o ano); e) Centro Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (Cemeief), que abrange os ciclos I, II , III, IV e ciclo I da EJA; f) 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief), que oferece os 

ciclos II, III, IV e ciclo I da EJA; g) Centro de Educação Unificada (CEU), que angloba 

os ciclos I, II, III, IV e ciclo I da EJA, além de incluir equipamentos culturais e 

esportivos (OSASCO, 2014a).  

                                                           
812 Equivalente à pré-escola. 
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Em 2015, havia 172.048 alunos, em Osasco (Tabela 39), dos quais 37,5% na 

rede municipal, que era composta por 31 creches, 12 Cemeis, 36 Emeis, três Cemeiefs, 

seis Emeifs, duas escolas de educação especial, dois CEUs, 45 Emefs (OSASCO, 2016). 

Segundo a equipe da SME, são garantidas vagas a todas as crianças na faixa etária da 

pré-escola e do ensino fundamental nos ciclos III e IV.813 

No período de 2010 a 2015, cresceram as matrículas em educação infantil, 

ampliando-se em 65% na creche e reduzindo-se em 8,1% na pré-escola (Tabela 39). No 

ensino fundamental, para os anos iniciais (1o ao 5o ano) houve um ganho de 3,7% em 

matrículas, enquanto que, para os anos finais (6o ao 9o ano), uma perda de 28,3%. O 

ensino médio e a EJA do ensino fundamental também reduziram as matrículas (0,9% e 

1,8%, respectivamente). A educação profissional cresceu 83,5% e a EJA do ensino 

médio 11,7%. No que se refere à educação especial, destaca-se o segmento de ensino 

médio, mas com poucos alunos. A rede que mais cresceu foi a privada (14,7%), seguida 

pela municipal (4,4%); a rede estadual reduziu-se em 19,3%. 

                                                           
813 Segundo a Fundação Seade (2014), todas as crianças estavam em creche. Entretanto, alguns 

entrevistados informaram que há crianças fora da escola na pré-escola e no 1o ciclo do ensino 

fundamental em função da migração.  
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Tabela 39 -  Matrículas por segmento, etapa e modalidade de ensino, por dependência administrativa, e percentual de variação em Osasco (2010 e 2015) 

Segmento/ Etapa/ Modalidade 
2010 2015 Variação 2015-2010 (%) 

Estadual Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privado Total Estadual  Municipal Privado Total 

E
n

si
n

o
 R

eg
u

la
r 

Educação Infantil 
Creche 0 6.209 2.682 8.891 0 10.307 4.361 14.668 - 66,0% 62,6% 65,0% 

Pré-escola 0 14.268 3.991 18.259 0 12.915 3.859 16.774 - -9,5% -3,3% -8,1% 

Ensino 

Fundamental1 

Anos iniciais  885 37.862 12.605 51.352 6 39.157 14.082 53.245 -99,3% 3,4% 11,7% 3,7% 

Anos finais  40.941 0 11.366 52.307 26.671 0 10.821 37.492 -34,9% - -4,8% -28,3% 

Ensino médio 

Ensino médio 25.977 0 7.497 33.474 27.027 0 6.154 33.181 4,0% - -17,9% -0,9% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

802 0 2.780 3.582 2.339 0 4.234 6.573 191,6% - 52,3% 83,5% 

EJA 
Fundamental 1.762 2.056 12 3.830 1.097 1.120 1.544 3.761 -37,7% -45,5% 12766,7% -1,8% 

Médio 3.336 0 363 3.699 1.868 0 2.263 4.131 -44,0% - 523,4% 11,7% 

E
d

u
ca

çã
o

 e
sp

ec
ia

l 
(A

lu
n

o
s 

d
e 

E
sc

o
la

s 

E
sp

ec
ia

is
, 

C
la
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Educação Infantil 
Creche 0 25 1 26 0 40 2 42 - 60,0% 100,0% 61,5% 

Pré-escola 0 105 16 121 0 86 10 96 - -18,1% -37,5% -20,7% 

Ensino 

Fundamental1 

Anos iniciais  22 1.180 63 1.265 0 616 88 704 -100,0% -47,8% 39,7% -44,3% 

Anos finais  611 1 46 658 597 0 65 662 -2,3% -100,0% 41,3% 0,6% 

Ensino médio 

Ensino médio 103 0 3 106 416 0 17 433 303,9% - 466,7% 308,5% 

Educação 

profissional/nível 

técnico 

1 0 1 2 6 0 14 20 500,0% - 1300,0% 900,0% 

EJA 
Fundamental 15 61 0 76 19 215 9 243 26,7% 252,5% - 219,7% 

Médio 8 0 0 8 17 0 6 23 112,5% - - 187,5% 

TOTAL 74.463 61.767 41.426 177.656 60.063 64.456 47.529 172.048 -19,3% 4,4% 14,7% -3,2% 

Fonte: INEP. Censo Escolar, 2010 e 2015. 

Nota: (1) Anos iniciais: primeira fase do ensino fundamental, ou seja, da 1a a 4a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 1o ao 5 o ano para sistemas com nove anos 

de duração. Anos finais: segunda fase do ensino fundamental, ou seja, da 5a a 8a série para sistemas com oito anos de duração, ou do 6o ao 9o ano para sistemas com nove anos 

de duração. 

Elaboração própria. 
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A rede municipal inclui criança com deficiência a partir da creche, mas o 

número de crianças da educação especial decresce de 2010 a 2015, inclusive na pré-

escola. Em 2012, registrava 1.372 matrículas, e 957, em 2015, contrariando as diretrizes 

de inclusão na educação. Há uma Assessoria de Inclusão814 da própria SME, com 

psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e 

fisioterapeutas, que apoia as unidades escolares, inclusive as creches, no atendimento à 

criança com deficiência.  

O Ideb para a 4a série/5o ano da rede municipal de Osasco apresentou 

melhoria de desempenho, entre 2009 e 2015, superando a meta nacional estabelecida 

para a rede municipal em 2015 (Tabela 40).  

 

Tabela 40 - Resultados do Ideb e da meta projetada da rede municipal de Osasco (2009 

a 2015) 

Série/ano 2009 Meta 

projetada 

2009 

2011 

Meta 

projetada 

2011 

2013 

Meta 

projetada 

2013 

2015 

Meta 

projetada 

2015 

4ª série/5º 

ano 

4,8 4,9 5,0 5,3 5,2 5,6 5,9 5,8 

Obs.: A meta projetada refere-se à meta estabelecida para a rede municipal. 

Fonte: INEP, 2016d. 

 

A melhoria do Ideb fazia parte do Acordo de Resultados, no objetivo 

estratégico de promover o ensino público de qualidade com acesso a todos. A SME 

capacitou os servidores de educação, adequou o Quadro de Servidores do Magistério à 

legislação federal e criou o Observatório da Educação para melhorar indicadores:   

  
Com o plano de metas e o planejamento estratégico, começamos a ver 

isso, fazer programas que influenciassem esse resultado [...] colocamos 

uma formação do município; na nossa rede temos muitos doutores em 

educação, pegamos esse pessoal, formamos o observatório da educação e o 

observatório trabalhou nestas formações, escola por escola, pegando os 

resultados de cada escola, orientando, [...] criamos a sala de apoio 

pedagógico, para crianças que tinham mais dificuldade; [...] com formas 

diversificadas de ensinar e tudo isso deu resultado [...] o Ideb (melhorou) 

(ENTREVISTADO 127, fev. 2017, grifos da autora). 

 

                                                           
814 Esta assessoria não está na estrutura formal da SME.  
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A SME realiza concurso público815 para os profissionais e seleção pública 

para vagas temporárias: em 2015, havia 5.500 profissionais na educação, dos quais 

3.800 efetivos (69%) e 1.700 (31%) celetistas; destes, 80% têm pedagogia (OSASCO, 

2017b).  Foi possível observar que os profissionais da rede não atendiam à demanda, 

pois, no início de 2017, foi realizada uma seleção pública em regime de urgência e, até 

abril de 2017, os professores não haviam assumido as aulas.  Há um acordo com o 

Tribunal de Contas para que se resolva a situação de diversos servidores que foram 

selecionados sem concurso ou por processo seletivo816.  

Observou-se que o município investe na melhoria da educação com Plano 

de Cargos para os profissionais do magistério; capacitações; pagamento acima do piso 

salarial (R$ 1.665,11 por uma jornada de 31 horas semanais, em 2015), com um terço 

das horas para planejamento e formação; conta com a participação de programas 

federais (Mais educação, BC, Pnate, Pnae, PDDE) e estaduais (Creche Escola, Ler e 

Escrever); fornece alimentação e uniforme aos alunos da rede municipal. Em algumas 

unidades, há ações de saúde, com parceiros externos ao poder público, de forma 

pontual. 

O município tem investido mais de 25% das receitas de impostos e 

transferências em manutenção e desenvolvimento da educação (26,81%, em 2014, e 

25,09%, em 2015). O percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos 

profissionais do magistério foi superior a 60%, nos dois últimos anos: 69,77%, em 

2014, e 64,48%, em 2015. Os investimentos por aluno da educação infantil foram de 

R$ 8.023,24, em 2014, e de R$ 6.729,19, em 2015. As despesas com educação infantil, 

em relação à despesa total com educação, foram de 38,15%, em 2014, e de 42,20%, em 

2015, enquanto que, com o ensino fundamental, foram de 50,83% e 50,17%, 

respectivamente (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO, 2015, 2016). Os gastos com pessoal estão dentro dos limites previstos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

As instâncias de participação da educação (CME, de Controle do Fundeb e 

de Alimentação Escolar) estavam em funcionamento, bem como os conselhos dos 

                                                           
815 O último concurso público foi realizado em 2014. Após os profissionais foram contratados por seleção 

pública por um ano, renovável por mais um.  
816  Mesmo com o acordo, em janeiro de 2017, foi aberto processo seletivo para a contratação de 160 

professores, sendo 80 para a área de desenvolvimento infantil I e 80 de educação básica (OSASCO, 

2017a), pois não havia professores suficientes na rede (informação verbal). 
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Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Tutelar (CT) e o da Mulher (CMM) e 

de Assistência Social, que têm interface com a educação infantil. Nas unidades 

escolares, está prevista a criação de conselho de escola, conselho de gestão 

compartilhada e APM, mas, nas unidades visitadas817, estavam iniciando a formalização 

do conselho de gestão compartilhada, que acabava exercendo as funções da APM. O 

município realizou a sua conferência municipal de Educação em 2016.  

 

A política municipal de creches  

 

Na década de 1960, foi criada a primeira creche pública em Osasco, mas 

com o foco de cuidar da criança e não de educá-la e estava vinculada à Assistência 

Social (OSASCO, 1969). Em 2001, foi iniciado o processo de sua transferência para a 

educação e as creches públicas e conveniadas foram incorporadas ao sistema municipal 

de educação818. A partir de então, foram realizadas várias estratégias públicas e em 

parceria com as entidades conveniadas para consolidar a política de creches.  

A partir de 2001, o município iniciou um processo para ampliar a rede 

pública de atendimento e qualificar os profissionais que atuavam na área, baseando-se 

na LDB e nas diretrizes para esse segmento. Foi instituída, a partir de 2005, uma série 

histórica de atendimento, diferenciando creche e pré-escola819; foram reformadas e 

construídas unidades; foi criada uma central informatizada de vagas; e desenvolvidas 

ações para melhorar a qualidade do serviço (orientação curricular, concursos820, 

capacitações em serviço e compra de brinquedos e livros). O entendimento era que o 

município deveria ofertar vagas em creche, em especial em jornada integral, 

fortalecendo a relação da escola com a família e comunidade. 

Em 2006, para capacitar os profissionais, iniciou-se uma formação 

pedagógica para 600 pajens (com formação até 4a série) e outros profissionais que 

estivessem em exercício na educação infantil, seguindo orientação do Conselho 

Estadual de Educação. Ao término deste processo, em 2008, esses profissionais foram 

                                                           
817 As unidades visitadas foram inauguradas no 2º semestre de 2016. 
818 Decreto municipal 9.770/2007. 
819 Nas estatísticas começaram a diferenciar as crianças por faixa etária, diferenciando a faixa etária de 

creche e pré-escola, conforme a LDB.  
820 Em 2008 foi realizado o primeiro concurso de professores pós municipalização e, em 2010, o segundo. 
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reenquadrados como professores de desenvolvimento infantil I e II (informação 

verbal)821.  

No final de 2006, apesar da ampliação do número de vagas, observou-se que 

a cobertura não foi muito ampliada, uma vez que a maioria das novas matrículas eram 

em jornada integral e, outras, que eram parciais, por demanda das mães, transformaram-

se em integrais (informação verbal).822 

Com a criação do Fundeb, a educação infantil passou a receber mais atenção 

por parte da gestão municipal, mas as despesas com essa etapa sempre foram menores 

do que com o ensino fundamental (informação verbal)823. No último mandato, foi 

incentivada a ampliação do acesso à creche enquanto espaço de educar e cuidar. No 

planejamento estratégico e no Acordo de Resultados, a ampliação de vagas estava 

prevista no objetivo estratégico de promover o ensino público de qualidade com 

igualdade de acesso a todos. Foram priorizadas ações para ampliar o número de creches 

e diversificar a oferta de vagas. Com base nessas prioridades, foram elaborados quatro 

projetos estratégicos: a) construir 21 novas creches; b) ampliar as vagas nas creches 

conveniadas; c) criar a creche noturna (13h30 às 22h30); e d) ampliar a creche com 

compartilhamento de vagas (OSASCO, 2015).  

Ações públicas serviram, na gestão 2013-2016, para ampliar e melhorar a 

oferta de vagas: a) buscar recursos em outras esferas de governo para a construção de 

creches; b) adequar espaços ociosos de unidades do ensino fundamental para a educação 

infantil; c) criar um grupo de supervisores para atender apenas à educação infantil;  d) 

formar equipe para orientar as creches conveniadas; e) ampliar o repasse per capita às 

conveniadas; e) criar vagas parciais para compartilhamento de vagas824; f) organizar 

uma creche noturna825; g) verificar a frequência para excluir crianças que faltam mais de 

15 dias sem atestado médico ou outra justificativa.  

Em 2015, as crianças na faixa etária de creches eram atendidas em vários 

equipamentos educacionais (creche, Emei, Cemei, Cemeif e CEUs826) em jornadas 

parcial e integral. Duas creches noturnas funcionavam nos CEUs e atendiam mães que 

                                                           
821 Entrevistado 145, fev. 2017. 
822 Entrevistado 145, fev. 2017. 
823 Entrevistado 127, fev. 2017. 
824 Após estudo realizado pela SME, foi identificado que um conjunto de mães desejava a jornada parcial.  
825 O município verificou se havia algum impedimento legal e negociou a abertura com o promotor da 

infância e juventude mostrando a proposta pedagógica a ser desenvolvida. 
826 Esses equipamentos têm salas de creche e será visto este segmento neste trabalho. 
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trabalham à noite. Em 2012, havia 1.454 vagas parciais (13% das matrículas desse 

segmento) e 9.751 integrais (87%) e, em 2015, 1.546 (11%) e 12.039 (89%)827 (INEP, 

2012, 2015). Nesse ano, na educação infantil, 2.200 profissionais eram efetivos (73%) e 

800 (27%) celetistas (OSASCO, 2017b).  Nas creches, a maioria dos profissionais era 

professor em pedagogia, mas, em algumas, ainda existiam os cargos de Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil (ADI), ou de pajem, que estão em extinção828. 

Em dezembro de 2016, 2.283 eram vagas parciais (17%) e 11.028 integrais 

(83%)829, apontando para maior crescimento proporcional de creches parciais, nesse 

período. Equipes da SME afirmam que as famílias fazem a opção no cadastramento, 

mas outros entrevistados informam que são oferecidas vagas parciais e as famílias 

aceitam, mesmo necessitando de jornada integral (informação verbal).830 

Diferentemente das orientações do CNE, as creches não fecham no período 

de férias e recesso, garantindo o direito da criança, mas os professores efetivos não 

trabalham nesse período e os celetistas assumem as crianças das famílias que precisam 

do serviço831. Do total de matrículas municipais na educação infantil, 44% eram em 

creche e 56% em pré-escola. A maioria das unidades atendia em dois turnos, com 

exceção dos CEUs, que atendiam em três períodos. O município conseguiu ampliar o 

atendimento em creche para 38% das crianças, em 2016 (informação verbal)832, mas 

essa cobertura ainda se encontrava abaixo da meta do Acordo de Resultados (50%).  

As creches estão organizadas em berçário 1 (até um ano incompleto), 

berçário 2 (de um ano até dois anos incompletos), maternal 1 (dois anos a três 

incompletos) e maternal 2 (três anos). Cada equipamento é gerido por um diretor e um 

vice-diretor, com livre nomeação pelo prefeito (não há um coordenador pedagógico).833 

As crianças são atendidas principalmente por professores formados em pedagogia834. O 

                                                           
827 Em agosto de 2015, por meio de compartilhamento, foram criadas 221 vagas em período parcial.  
828 Nas escolas visitadas, por serem novas, aproximadamente 50% dos profissionais eram celetistas.  
829 Entrevistado 137, nov. 2016.  
830 Entrevistados 143 e 145, jan. e fev. 2017. 
831 As creches foram visitadas em 10 de maio de 2017, no dia da parada pedagógica e a pesquisadora 

participou de parte da reunião.  Mais de 50% dos professores não eram efetivos e tinham acabado de ser 

inseridos por processo seletivo realizado em 2017. Parcela dos entrevistados avaliavam que deveria haver 

um outro profissional para auxiliar no cuidado. 
832 Entrevistado 130, nov. 2016. 
833 Nas EMEIFs, que também atendem o ensino fundamental, há coordenador pedagógico. 
834 Coexistem, na SME, os Professores de Desenvolvimento Infantil (PDI) I e II. O cargo de PDI I 

envolvia profissionais com magistério, que não se adequaram ao novo quadro de pessoal, que exige a 

formação em pedagogia, e os profissionais contratados por tempo determinado. O cargo de PDI II 



 

671 

 

CME de Educação discutiu os parâmetros de crianças por adulto, mas foi a SME que os 

estabeleceu, sendo: cinco no berçário 1, sete no berçário 2, dez no maternal 1 e 12 no 

maternal 2 (OSASCO, 2017b). Esses parâmetros estão acima daqueles preconizados 

pelo MEC.835 

O apoio ao educando nas creches públicas abrangia alimentação escolar e 

fornecimento de uniforme. São oferecidas duas refeições para as crianças em jornada 

parcial e quatro na integral, que procuram atender a 70% das necessidades nutricionais 

dos alunos836. As refeições são elaboradas nas unidades escolares, sob orientação do 

Departamento de Alimentação Escolar (DAE), com cardápio único para todas e 

adequado à faixa etária dos alunos. Há alimentação especial para aqueles que 

necessitam (diabéticos, alérgicos, intolerantes ao glúten). São fornecidas 48 mil 

refeições diariamente, com o gasto de R$ 3,40 per capita por dia, considerados apenas 

os insumos. 

A Assessoria de Inclusão é um órgão da SME e apoia os professores das 

creches com orientações, mas não oferece atendimento direcionado; quando essa equipe 

identifica uma criança com deficiência severa, é disponibilizado um professor a mais 

para a turma que está atendendo-a. Essa equipe é formada por psicólogos, pedagogos, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e assistentes sociais e está no 

quadro de pessoal da Educação.  

Com relação à saúde, Osasco não aderiu ao PSE, é não há articulação com a 

Secretaria Municipal de Saúde837. Os próprios professores orientam a escovação dental 

dos alunos e quando há demanda da direção da creche, profissionais de saúde e 

assistência realizam palestras, ou campanhas específicas, de forma esporádica.  

Como a oferta de vagas das redes pública e conveniada não atende à 

demanda, a SME criou critérios de classificação das crianças, que é monitorado pela 

Central de Vagas, com um sistema informatizado e interligado às escolas. Até 2012, a 

prioridade era para a mãe que trabalhava, a criança em situação de vulnerabilidade e 

                                                                                                                                                                          
envolve estatutários formados em pedagogia. Atualmente, o plano foi reformulado e todos são PDI, com a 

exigência de pedagogia.  
835 O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, volume 1, prevê um 

professor para seis a oito bebês até dois anos, um professor para cada 15 crianças de três anos; e um 

professor para cada 20 crianças de quatro a seis anos (MEC, 2006c). 
836 A quantidade de refeições por dia foi identificada a partir de observação do cardápio de cada escola e 

não de informação fornecida pela SME. 
837 Algumas escolas contam com consultórios odontológicos e outras parcerias com universidades. 
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morando em área de risco. A regras foram reformuladas e, em 2015, passaram a pontuar 

a partir da situação da criança838; o principal fator era o tempo de espera por vaga. O 

fato de a mãe trabalhar era menos valorizado do que a criança ser desnutrida, ter 

deficiência ou filha de adolescente. Assim, a SME valoriza o direito da criança à creche 

(informação verbal)839; por isso, a redução da desigualdade entre os mais pobres, ou o 

atendimento à mãe trabalhadora deixam de ser o foco principal.  

Identificou-se uma reunião anual entre as direções das unidades de creche, a 

direção e outras áreas da SME. Nas unidades escolares, há reuniões de planejamento e 

capacitação – uma hora semanal – e uma parada pedagógica a cada bimestre. Nessas 

reuniões foi informado que é elaborado o Plano de Trabalho Anual (PTA) e o Projeto 

Político-Pedagógico, chamado no município de Projeto Eco-Político-Pedagógico 

(Pepp).840 Mensalmente, também havia uma reunião no Centro de Formação com as 

diretoras e a equipe da SME. 

Paralelamente às ações desenvolvidas diretamente pelo poder público, 

buscou-se ampliar parcerias com as entidades conveniadas, que cooperam na criação de 

novas vagas. Cada creche conveniada recebia, além do per capita, o cardápio elaborado 

pelo DAE; os insumos para as refeições; e a capacitação anual da prefeitura para as 

merendeiras; a elaboração era realizada na entidade conveniada. Também os espaços 

físicos, apesar das conveniadas buscarem melhorá-los, eram bem diferentes dos da rede 

pública (nem sempre acessíveis), e a maioria dos professores não tem ensino superior. 

Em 2013, havia 21 creches conveniadas e, em 2016, havia 15 com a redução de 

atendimento (informação verbal).841  

Os entrevistados dos três CTs (centro, sul e norte) existentes em Osasco 

identificaram diversas violações dos direitos das crianças e dos adolescentes, como 

evasão escolar, drogadição, trabalho infantil, abuso infantil, falta de creches e de 

atendimento médico, entre outras, e apontaram também a alta demanda por creches, mas 

                                                           
838 Os critérios para inserção são:  a) participar do PBF ou outro programa da assistência social – 1 ponto; 

b) estar em situação de desnutrição – 3 pontos; c) estar em medida judicial expedida pela Vara da Infância 

e Juventude – 3 pontos; d) ter deficiência – 3 pontos; e) ter pais com deficiência – 3 pontos; f) ter 

irmão(a) com deficiência – 1 ponto; g) ter mãe adolescente – 3 pontos; h ) ter mãe trabalhadora – 1 ponto; 

i)  estar cadastrada no sistema de gerenciamento de vagas e a matrícula não ter sido efetivada – 3 a 365 

pontos por dia no cadastro (OSASCO, 2014b).  
839 Entrevistado 127, fev. 2017.  
840 Na visita de campo, o PTA e PEPP das escolas visitadas estava em fase de elaboração.  
841 Entrevistado 132, nov. 2016.  
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sem uma compilação dos atendimentos842 e nem envio ao CMDCA. Informaram que 

visitavam as creches apenas em casos de denúncia. Segundo os entrevistados, a 

necessidade de creche provavelmente era maior do que a informada pela Central de 

Vagas (8.880, em dezembro de 2016), uma vez que muitas famílias nem a procuraram, 

por ter conhecimento da fila. As famílias que acessam o Ministério Público não são 

necessariamente as que mais precisam, mas, sim, aquelas que têm mais informação 

(informação verbal)843. 

Os entrevistados não conheciam o estudo da SME que identificava mães 

interessadas na jornada parcial e questionavam a ampliação de vagas parciais por meio 

de redução das integrais: 

 
[...] eles abriram vagas de meio período, eles pegaram umas vagas de 

período integral que já existiam e dividiram ela no meio para atender [...] 

sendo que a maioria das pessoas que vão precisar da creche precisam no 

período integral já que trabalham [...] muitas mães não tiveram escolha foi 

assim: tem isso, você quer?  (ENTREVISTADO 143, 2017, grifos da autora).  

[...] quero uma vaga para a minha criança [...] só tem meio período você 

quer? A tendência natural é dizer, eu quero é melhor isso do que nada [...] a 

mãe fica com a esperança de que possa ampliar [...] (ENTREVISTADO 

145, 2017, grifos da autora). 

[...] Eles ampliaram a jornada parcial para não ter problema com o 

Ministério Público (ENTREVISTADO 142, 2017, grifo da autora). 

 

Há um questionamento quanto à não flexibilidade do sistema da Central de 

Vagas para atender aos casos essenciais identificados pelo CT, pela Assistência Social 

ou outro ator da rede de proteção à criança.    

No início da gestão 2013-2016, havia 8 mil crianças na fila de espera e, após 

as medidas adotadas, foram abertas cerca de 5 mil vagas, mas a fila aumentou para 8,8 

mil, em dezembro de 2016, evidenciando a demanda reprimida. Nesse período, foram 

construídas cinco creches com recursos do governo federal e três com recursos próprios, 

além de terem sido ampliadas ou reformadas oito unidades para atender à educação 

infantil.844 Os entrevistados acreditam que a crise econômica e a qualidade do serviço é 

que levaram ao interesse por vagas.  

Quando procurados pelos pais que buscam vagas para seus filhos, os 

Conselhos Tutelares requisitam o serviço, mas nem sempre têm força necessária para 

                                                           
842 Não foi implantado o Sipia e não há outra forma de quantificação.  
843 Entrevistado 145, fev. 2017. 
844 Havia ainda uma creche em construção (estadual), uma própria embargada (municipal) e outras 

aprovadas pela União (sete) e o governo do estado (duas). 
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obter todas as vagas solicitadas. Se são negadas, orientam as famílias para que procurem 

a Defensoria845:   

 
Em torno de quinze dias, se houver a negativa (de vaga) eu faço um 

encaminhamento para a Defensoria Pública. Porque a Defensoria vai 

ajuizar a causa, vai entrar com uma ação [...] na Defensoria Pública se 

consegue a vaga (ENTREVISTADO 143, 2017, grifos da autora). 

 

O fato tem levado a ações do Ministério Público para garantir esse direito, 

mas os entrevistados da SME questionam o processo:  

 

[...] não há uma preocupação do poder judiciário, ele dá uma liminar e 

manda colocar naquela escola, naquele lugar, aquela criança; e muitas 

vezes a escola não tem (vaga), houve uma situação em que mandaram 

colocar uma criança no CEU Saramago; as salas de maternal já estavam com 

25 crianças cada uma; e aí não é colocar uma a mais [...] eu preciso de mais 

profissionais para cuidar, que aquilo não é um depósito, preciso de mais um 

berço, [...] mais comida. Teve um mês em que eu recebi 160 processos, 

liminares pedindo vagas (ENTREVISTADO 127, fev. 2017, grifos da 

autora). 

 

A fim de garantir o direito da criança à creche, em 2014, foi firmado um 

Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre o Ministério Público e a Prefeitura de Osasco, 

que se comprometeu a: a) construir, com recursos próprios, do estado ou União, 21 

novas creches, para 4.260 crianças; b) ampliar os estabelecimentos existentes, até o final 

de 2014, para inclusão de 460 novas vagas; c) ampliar o atendimento nas conveniadas  - 

600 novas vagas  até o final de 2014 e mais 830 até o final de 2016 (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO SÃO PAULO, 2014a). Muitas dessas ações já estavam no 

Acordo de Resultados firmado pelo prefeito com a SME, mas eram restritas devido à 

demanda histórica existente. Apesar disso, na gestão 2013-2016, foram construídas sete 

escolas, e outras oito ampliadas e reformadas, mas não foram ampliadas vagas em 

conveniadas. 

A creche é vista como essencial para a garantia do direito da criança à 

educação e também à autonomia da mulher, em especial aquela que precisa de 

alternativas para deixar seus filhos enquanto trabalha (informação verbal).846 Ainda que 

se considere a obrigatoriedade de o poder público oferecer vagas em creche para 

                                                           
845 O Conselho Tutelar não pode assinar a procuração em nome da família (ECA, art.142). A Defensoria 

entra com ação contra o Executivo para que a criança tenha o direito à creche.  
846 Entrevistado 127, fev. 2017. 
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garantir os direitos das crianças, foram observadas diferentes concepções em relação aos 

direitos:  

 
É direito da criança e da mãe, mas é mais da criança (ENTREVISTADO 

145, fev. 2017) 

A creche é uma necessidade da mãe, [...] mas é um direito da criança 

(ENTREVISTADO 127, jan. 2017, grifos da autora) 

[...] direito da vaga não é da mãe e sim da criança (ENTREVISTADO 

142, 2017, grifos da autora). 

 

Apesar da predominância do discurso de que a creche é um direito da 

criança, questiona-se a oferta de vagas para aquelas cujas mães não trabalham, 

coexistindo uma associação desse serviço à política de trabalho. Paralelamente a essa 

indagação, alguns entrevistados apontam a importância da creche para a autonomia da 

mulher, ainda que não trabalhe. Foi possível identificar que, para alguns atores, a creche 

está associada à vulnerabilidade da criança: 

 
[...] aquela mãe conseguiu e ela não faz nada o dia inteiro (servidor). 

[...] ela nem trabalha e o filho está na creche. E eu falo: mas por que ele 

não poderia estar na creche? [...] qual o problema da mulher não trabalhar e 

colocar o filho na creche? [...] E se for para ela passear? E se for para ela 

dormir até mais tarde? [...] a gente ouve algumas funcionárias falando de 

creche: a mãe vem aqui de camisola a gente vê que nem lavou o rosto. Põe a 

criança na creche e volta a dormir mais. [...] a própria mulher reproduz o 

que muitos homens acham errado (ENTREVISTADO 142, jan. 2017, 

grifos da autora). 

Tem criança que precisa da creche por alimentação (ENTREVISTADO 143, 

jan. 2017, grifo da autora).   

 

Poucos entrevistados questionaram o papel das empresas na garantia do 

direito dos filhos de trabalhadores à creche. Osasco tem grandes empresas e algumas 

oferecem o auxílio creche. Esses trabalhadores têm consciência dos seus direitos, são os 

que mais reivindicam e utilizam a creche pública, mesmo com o subsídio da empresa 

(informação verbal).847 Na equipe da SME, na gestão 2009 a 2012, foi feita uma 

reflexão sobre a viabilidade de criar uma forma legal para que esse auxílio fosse 

depositado em um Fundo Municipal de Creche quando a família optasse pelo serviço 

público, mas, por inviabilidade política, a proposta não foi adotada. Também foi 

apontado que o Ministério do Trabalho não fiscaliza as empresas para verificar se estão 

ofertando creches para seus funcionários, conforme estabelece a CLT. 

                                                           
847 Entrevistado 145, fev. 2017.  
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Apesar das dificuldades de conseguir uma vaga, a creche é elogiada pelos 

que a utilizam:  

 

[a creche] É maravilhosa! Tem cinco professores de manhã cinco à tarde, ele 

fica o dia inteiro lá, tem a rotina da alimentação, tem a hora do sol [...] tem a 

hora de deitar, tem a hora de dormir, eu coloco ele às sete horas e minha 

sogra pega às quatro e meia [...] tem a agenda deles (servidora e mãe de 

aluno). 

As professoras têm um afeto muito grande com o X [...] ele adora a escola.  

Eu uso o caderninho para mandar recados e as professoras também [...] tem 

vezes que eu venho sem avisar para vê-lo e sempre ele está bem atendido 

(mãe de aluno). 

 

A cooperação intergovernamental e interinstitucional 

 

Osasco optou por captar recursos de outras esferas de governo, agregando-

os aos próprios recursos, para atender às prioridades relacionadas à creche, entendendo 

a corresponsabilidade dos outros entes na educação. Internamente à prefeitura, a 

responsabilidade pela obtenção de recursos foi compartilhada entre a Seplag e a SME.  

A Seplag centralizou as informações de transferências voluntárias que 

poderiam contribuir com o cumprimento das metas do Acordo de Resultados e atuava 

quando o prefeito era notificado em relação a repasse ou prestação de contas que 

comprometesse a liberação de novos recursos. As transferências legais (Pnae, Pnat, 

PDDE) eram gerenciadas pela SME, que também acompanhava o PDE e o PAR com 

seus programas vinculados.  

Na construção de novas unidades, no início do mandato 2013-2016, coube à 

Seplag coordenar a análise dos projetos que vinham de gestões anteriores, readequando-

os848. Com a SME e outras secretarias (obras, administração, assuntos jurídicos e 

finanças), buscou solucionar as questões identificadas (troca de terrenos que não 

atendiam às especificidades do FNDE ou FDE, falta da domicilidade regularizada, 

alteração dos locais de construção para aqueles com maior demanda, entre outros). 

Foram refeitos os orçamentos e analisados os impactos das alterações.  

                                                           
848 Inicialmente com a União, por meio do PAC, foram encontrados nove cadastros incompletos no Simec 

e cinco aprovados no FNDE, mas não iniciados, pois havia divergência nos repasses para a construção de 

creches. Com o Estado, havia uma creche aprovada com várias diligências a serem solucionadas 

(informação verbal). 



 

677 

 

Dentre as construções apoiadas pelo programa ProInfância da União, quatro 

foram viabilizadas pelo sistema tradicional (tipo A) e uma com a metodologia 

inovadora849; todas utilizando o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) como 

forma de agilizar, e na metodologia inovadora, Osasco aderiu à ata nacional de registro 

de preços. 

A União também apoiou a aquisição de equipamentos para as creches e de 

ônibus acessíveis, por pregões nacionais ou licitações próprias. A infraestrutura 

construída, com arquitetura inovadora, foi considerada essencial para promover o 

atendimento à criança pequena. O governo federal também colaborou com o custeio da 

educação infantil (Pnae, BC, PAR, PNBE e PDDE) e apoio técnico, em especial, para a 

formação da equipe (Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

Pública).  

Reconhece-se a importância do PDE e do PAR como instrumento de 

planejamento municipal. A partir do levantamento de cada escola, foi possível obter um 

diagnóstico do município, identificando as fragilidades e dificuldades de toda a rede. E, 

a partir das demandas concretas, foi possível participar de diversos programas, 

especialmente do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública e 

formações específicas para a educação infantil, com capacitações complementadas pela 

equipe municipal. 

Os entrevistados avaliam que o sistema eletrônico do PDE e do PAR vem 

sendo aprimorado, no decorrer dos anos, facilitando a inserção de informações e o 

acompanhamento por parte da SME. No entanto, “muitas unidades ainda não sabem 

usar esta ferramenta e isso é uma fragilidade. [...] Demandam uma formação técnica [...] 

a grande maioria das unidades não consegue, ainda não entende o objetivo e a 

implementação disso” (informação verbal).850 

Para o custeio, contribuem diversos programas, com destaque para o BC, 

que permitia gastos não priorizados pela SME: 

 
nós tínhamos muita dificuldade de comprar os brinquedos, a prioridade são 

os livros, programas voltados mais para o ensino fundamental. E com o 

Brasil Carinhoso [...] nós mobiliamos as creches, compramos materiais 

                                                           
849 A União buscava modelos construtivos que tivessem custo menor: R$ 1,5 milhão, frente a R$ 5 

milhões com o modelo convencional (informação verbal). 
850 Entrevistado 133, nov. 2016.  
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pedagógicos próprios para a idade, brinquedos pedagógicos 

(ENTREVISTADO 127, fev. 2017, grifos da autora). 

 

A inserção da creche no Plano Nacional de Educação, como uma 

modalidade de ensino e o incentivo à elaboração do PME, a partir das diretrizes 

federais, contribuíram para desencadear uma mudança sobre a creche, na educação, 

enquanto espaço de interação e de brincar, e promoveu discussão sobre a importância da 

educação infantil.  Mas, em função da amplitude da rede, esses conceitos não 

alcançaram todos os profissionais. De todo modo, o estabelecimento de diretrizes, ou 

normas nacionais, auxiliam ações municipais, como, por exemplo, nos padrões da 

alimentação escolar (alimentação saudável, limites de fibras e sódio) (informação 

verbal)851 e as diretrizes curriculares.  

A ampliação dos convênios foi uma maneira encontrada para aumentar a 

oferta de vagas. Para ampliar os convênios, foi criada uma área na SME para apoiar as 

entidades; identificadas instituições com potencial de parceria, ampliando o valor per 

capita em 76%852; produzidos materiais orientadores; e capacitadas as equipes sobre as 

diretrizes da educação infantil, Marco Regulatório do Terceiro Setor, elaboração de 

Plano de Trabalho e prestação de contas.  

Apesar dessas iniciativas, houve redução no atendimento e 

descredenciamento de instituições em função de baixa qualidade dos serviços, 

dificuldade de prestação de contas e construção de novas creches nas proximidades, 

transferindo as crianças para as novas unidades públicas. Entrevistado de uma entidade 

avalia que “falta enxergar a rede conveniada como uma parceira” (informação 

verbal)853, pois se houvesse essa cooperação, as creches poderiam ser construídas em 

locais onde não existiam entidades. Essas instituições não participaram do processo de 

definição das vagas, dos critérios de acesso à creche e informaram não haver espaço de 

negociação com o poder público.  

A partir de parcerias estabelecidas com o Centro Universitário Fundação 

Instituto de Ensino para Osasco (Unifieo) e com a Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC), o município conta com profissionais que desenvolvem ações de saúde 

                                                           
851 Entrevistado 134, dez. 2016. 
852 Em fevereiro de 2014, segundo a Portaria SME 7/2014, o per capita do berçário passou de R$ 270,00 

para R$ 476,00 e houve o acréscimo da parcela do 13o e da alimentação (30%), perfazendo R$ 658,80. 

Para crianças de dois a três anos, foi para R$ 365,00 e, com os acréscimos, R$ 505,50.  
853 Entrevistado 136, dez. 2016. 
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em algumas creches (exames, verificação de vacinas, acompanhamento do crescimento 

e situação nutricional). A identificação de falta de ferro e anemia em crianças, por 

exemplo, levou a uma alteração no leite distribuído na alimentação escolar, gerando 

melhora na situação nutricional (informação verbal).854 Outro parceiro da secretaria é a 

Undime, a equipe participa de reuniões, mas sem uma atuação constante. 

Apesar da importância dos apoios técnico e financeiro, há desafios 

observados na cooperação intergovernamental. Por exemplo, a criação do Regime 

Diferenciado de Contratação (RDC) para agilizar os processos licitatórios foi um 

importante avanço e funcionou bem em alguns programas, como na compra de ônibus e 

equipamentos, mas, para o sistema construtivo inovador, apenas uma empresa foi 

habilitada pela União, e não conseguiu executar a construção pelo preço estabelecido, 

por isso, rescindiu com a União. A ocorrência dificultou a concretização das obras, e 

cada localidade teve que arcar com a solução:  

 
o FNDE não fez a mediação com a construtora e jogou a negociação para a 

prefeitura. Osasco foi sozinho discutir o contrato [...] acabou rescindindo o 

contrato e finalizou a obra com recursos próprios, o que deixou tudo mais 

caro, pois teve a degradação da parte da obra que já havia sido feita. Eles 

tinham executado 71% da obra, [...] A prefeitura fez o acabamento, sem fugir 

do projeto, mas com material convencional. [...]  gastou mais de R$ 2 

milhões.  

[...] Fomos a Brasília verificar a situação das outras creches iniciadas com a 

ideia de verificar a possibilidade de devolvermos somente o valor 

correspondente ao não executado, 51%. Porém eles não aceitaram nossa 

proposta e pediram a devolução dos 100% repassados, uma vez que não 

houve a conclusão da obra com a construtora X: fizemos a finalização com 

mão de obra direta e não temos como comprovar esse pagamento [...] A 

prefeitura resolveu devolver o recurso e por um ponto final na negociação. 

Eles queriam que apresentássemos a licitação. O resultado foi que a gente 

conseguiu uma creche e ainda teve de devolver o valor 

(ENTREVISTADO 137, nov. 2016, grifos da autora). 

 

Apesar desse problema afetar também outros municípios, não houve 

articulação entre prefeituras ou com a Undime. Essas questões geraram a necessidade de 

rever as outras creches já conveniadas, mas que ainda não haviam iniciado as obras, 

gerando atrasos nos cronogramas. Foi apontado ainda que, apesar de o Simec ser um 

bom sistema para registro, muitas vezes, não servia para a comunicação com o 

MEC/FNDE; comprometia a execução; e, para solucionar, era necessário deslocar a 

equipe até Brasília:  

                                                           
854 Entrevistado 134, dez. 2016. 
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Tivemos muitas dificuldades, inclusive no Simec, com a demora deles para 

analisar e dar retorno. Nós inserimos no sistema as medições, fotos, 

atualização de cronograma e eles vão verificando. Também tem uma empresa 

que faz as vistorias na obra, mas diante de um problema eles vão anotando e 

fazem a diligência, via sistema, ao invés de falar direto com o engenheiro. 

Tudo se faz via sistema, a gente justifica e eles respondem. Quando tem 

uma diligência por questões de restrições, ela paralisa o repasse. Às vezes é 

porque eles não analisaram as justificativas informadas ou não 

entenderam. É tudo muito vagaroso. Outras vezes estava tudo resolvido e 

mesmo assim o repasse travava. Nesse caso, o motivo era a falta de recursos 

por parte deles [...] Para resolver os problemas, temos que ir a Brasília. 

Quando tem uma restrição (em uma obra) o recurso é travado para todas as 

obras (ENTREVISTADO 137, nov. 2016, grifos da autora). 

 

Avaliam que houve problemas de comunicação855, sistema, repasse, 

morosidade na análise da FNDE e de prestação de contas856. Apesar de Osasco ter uma 

equipe para resolver os gargalos, problemas internos dificultaram ou retardaram as 

construções (atualizações das tabelas dos preços e a questão orçamentária).  

Outro ponto abordado refere-se às regras federais que, muitas vezes, não 

atendem às especificidades locais, com destaque para as regiões metropolitanas, que é o 

caso de Osasco. Os requisitos estabelecidos como “padrão nacional” são distintos dos 

encontrados (exigências de terrenos ou o custo da obra):  

 
[...] eles pensam, quando eles fazem o programa, num Brasil onde tudo é 

plano, você tem que ter 2.000 metros de terreno plano, bonito, para só vir e 

construir a creche. Só que nós não temos essa condição, pelo menos aqui na 

região metropolitana de São Paulo, primeiro é uma dificuldade achar um 

terreno de 2.000 metros que seja todo plano, porque nossos terrenos são 

íngremes, subidas, descidas, rampas [...] nós tivemos muita dificuldade em 

achar terrenos adequados e gastamos bastante do tesouro municipal para 

adequá-los (ENTREVISTADO 127, fev.2017, grifos da autora). 

 

Esses problemas geraram adequações do ProInfância e foi dada ao 

município a opção de apresentar seu projeto, desde que permanecesse o gasto com as 

obras conforme o valor recebido: “o valor do repasse (projeto tipo A) era de R$ 1 

milhão e 900 mil e o município teve que colocar mais 4 milhões de contrapartida” e, em 

                                                           
855 A comunicação para negociação dos problemas com o MEC era feita por telefone, e-mail, ofício, mas 

indo para Brasília a comunicação se tornava mais eficiente e se conseguia resolver coisas (informação 

verbal).  
856 Havia o desafio de prestação de contas dos recursos das cinco obras por estarem em uma única conta 

bancária e também pelo sistema não funcionar: Temos que fazer a prestação de contas 30 a 60 dias após a 

finalização [...] o repasse só saiu seis meses depois da entrega e o sistema não foi liberado (informação 

verbal).  
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outra obra do FNDE, o repasse foi R$ 2,9 milhões e o valor foi R$ 5,9 milhões 

(informação verbal).857  

Com relação ao Creche Escola, no início, o estado fornecia creche apenas 

para os municípios mais pobres, depois, a oferta foi ampliada para outras localidades. 

Também foram encontrados problemas internos e externos para sua operacionalização: 

demora na análise da viabilidade técnica; elaboração do projeto e sondagem do terreno, 

por parte da FDE; e falta de orçamento, desatualização da tabela de custos, demora na 

licitação, pela prefeitura. Apesar da inexistência de sistema informatizado, avaliavam 

que o contato pessoal feito na vistoria agilizava o processo, pois permitia dirimir 

dúvidas de ambas as partes.  

Na época da visita ao município, a obra do Creche Escola estava 41% 

executada e já haviam se passado três anos e meio nesse processo. Outro entrevistado 

avaliava que o processo com a FDE era burocratizado e partidarizado858: são 

“extremamente burocráticos (com relação à escolha) no terreno, você tem que fazer os 

projetos, mandar para lá (FDE), para aprovar é uma dificuldade danada, eles acham 

muitas coisas, e outra coisa é a própria questão partidária” (ENTREVISTADA 127, fev. 

2017). Havia, ainda, duas obras conveniadas, mas não iniciadas, apontando a 

necessidade de revisar os fluxos para agilizar as construções859:  

 
(já fizemos) projeto de execução, a apresentação de documentos para a 

análise da viabilidade técnica e jurídica e aí faltava a segunda parte que é da 

FDE - liberação do terreno, elaboração do projeto e a assinatura do convênio, 

o qual eles não chamaram até hoje. As datas de aprovação dos convênios é 

2014/15, e está aguardando a FDE fazer o repasse e a liberação para 

construção (ENTREVISTADO 137, nov. 2016, grifos da autora).  

 

Não foram identificados espaços interfederativos para negociação com o 

governo federal, ou estadual, mas iniciativas pontuais. A Câmara Metropolitana de 

Educação, que envolvia 39 municípios, conseguiu realizar reuniões com o ministro de 

educação para discutir questões pertinentes ao Programa ProInfância (flexibilização dos 

projetos, repasses, contrapartidas), mas não sobre custeio. Esses encontros 

                                                           
857 Entrevistado 137, dez. 2016. 
858 O prefeito de Osasco não era do grupo político do governador.  
859 Os prazos internos (obras, finanças, educação, licitação) e externos para viabilizar projetos prioritários 

de investimento (diagnóstico, elaboração dos projetos, captação dos recursos e formalização e execução) 

podem levar de quatro a sete anos (OSASCO, 2016, p. 96).  
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possibilitaram a readequação do ProInfância (informação verbal)860, mas não foi 

solucionado o problema com a empresa, que ganhou a licitação para efetivar o modelo 

construtivo inovador e não estava atendendo à demanda. Com o Estado, não foi possível 

a negociação coletiva quanto à construção, mas apenas discutir a ação do Ministério 

Público:  

 
[...] fomos conversar sobre a judicialização nas vagas de creche, porque isso 

virou uma guerra. Você faz a lista e as pessoas que não estão na lista, que 

não estão nesses critérios, vão para Defensoria e aí conseguem na justiça 

viabilizar essa vaga. [...] Fomos conversar [...] para que tivesse uma 

sensibilidade dos juízes, de pelo menos conversar com os municípios, que 

tivesse esse diálogo para ver,  porque se ele me manda uma liminar: "arrumar 

uma vaga de creche para esta criança", eu vou verificar onde a criança mora, 

todo o entorno de onde ela mora, agora se eu venho com uma vaga específica 

[...] eu tenho que cumprir essa ordem, e muitas vezes eu não tenho a vaga 

para aquela escola, mas eu tenho para uma do lado [...] Melhorou bastante. 

(ENTREVISTADO 127, fev. 2017, grifos da autora). 

 

Apesar de reconhecida a importância do Pnae, identificam-se ao menos dois 

desafios: o primeiro refere-se ao valor do repasse relacionado ao custo, pois não condiz 

com a qualidade preconizada pelo MS e MEC. A outra refere-se à dificuldade de 

comprar da agricultura familiar: foram adquiridos produtos de cooperativas, mas, em 

2016, surgiram questionamentos dos procuradores municipais sobre a modalidade de 

compra -  chamada pública. O jurídico contestava a quantidade de cooperativas que 

apareciam; a não compreensão da questão jurídica poderia ser solucionada por meio de 

cursos e cartilhas orientadoras para as áreas de licitação e jurídica (informação 

verbal).861 Esse problema foi agravado com denúncias de fraudes em cooperativas que 

vendiam para a alimentação escolar do governo do Estado de São Paulo, inviabilizando 

a aquisição em 2016. 

Outro aspecto a ser aprimorado refere-se aos prazos, à abrangência e aos 

públicos atendidos em formações realizadas por universidades. Apesar da sua 

importância, o tempo entre a demanda manifestada e a realização do curso era muito 

longo, algumas vezes demorava até cinco anos (informação verbal).862  

Há uma demanda de formação continuada a ser atendida, em grande escala, 

para difundir a cultura da infância aos professores: “orientação curricular da educação 

infantil [...] é um documento que não é ainda do conhecimento de toda a rede [...] a 

                                                           
860 Entrevistado 127, fev. 2017.  
861 Entrevistado 134, dez. 2016. 
862 Entrevistado 133, nov. 2016. 
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Base (nacional comum curricular) está disponível para quem quer buscar, mas tem 

muitos profissionais que nunca viram [...]” (ENTREVISTADO 133, nov. 2016). Os 

eventos organizados têm limite de participação e a comunicação muitas vezes não chega 

no professor. Apontaram que algumas formações não são contínuas e algumas liberadas 

no final do ano, comprometendo as atividades:  

 
Em 2015 a previsão era de continuidade [...] apesar da nossa adesão ser 

sempre renovada Osasco não foi chamada. Em 2016 até primeira quinzena de 

outubro nós não tínhamos notícia sobre o Pnaic, em outubro fomos para 

primeira formação com a UFSCAR no polo de formação com a notícia que 

temos aquele restinho de outubro, novembro, dezembro até o dia 15 para 

desenvolver todas as atividades previstas (ENTREVISTADO 133, nov. 

2016). 

 

Os entrevistados também apontaram a importância de oferecer, aos agentes 

municipais, formação em larga escala sobre a operacionalização dos programas e outras 

ações federais.  

Outro ponto refere-se às mudanças nas leis federais que impactam o 

orçamento municipal sem a contrapartida do estado e da União: “O aumento do piso 

salarial e a necessidade de pagar aos professores 1/3 do horário às atividades extraclasse 

precisam ser previamente acordados com os municípios” (ENTREVISTADO 127, fev. 

2017).  

No que se refere à comunicação com os municípios, também foi comentado 

que diversos programas, como o BC, alteram as regras de funcionamento sem um 

processo de comunicação, o que dificulta a sua operacionalização e o acompanhamento. 

Mesmo com esses desafios, todos os entrevistados apontam a importância da 

cooperação intergovernamental na política de creches. 

 

A articulação intersetorial  

 

Para compreender a intersetorialidade no atendimento à criança nas creches, 

procurou-se verificar como ocorriam as inter-relações, em especial com as áreas da 

educação, saúde e assistência social863. Apesar de diversas ações para atender às 

crianças (ampliação da rede de atenção básica, redução da mortalidade infantil, 

                                                           
863 Muitas ações são desenvolvidas pela Secretaria municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão 

(SDTI), que é responsável por programas de transferência de renda.  
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ampliação e territorialização dos Cras, combate à violência, ampliação do pré-natal, 

alimentação saudável, entre outras), não foi possível apreender, no Acordo de 

Resultados e nas entrevistas, a existência de ações compartilhadas entre esses setores na 

política de creches864. Alguns entrevistados mencionaram como uma crítica ao 

planejamento estratégico a não articulação entre as ações das secretarias.  

Em Osasco, há diversos comitês, fóruns ou grupos intersetoriais vinculados 

a ações, programas ou públicos específicos (Mobilização para Controle da Dengue, 

Chikungunya e Zika; do Viver sem Limite para a pessoa com deficiência; comitê Gestor 

do Programa Osasco Solidária; Alimentação Saudável; Fórum Intersetorial Indígena; 

entre outras). O programa de controle da Dengue desenvolveu atividades nas creches e o 

de Alimentação tem incentivado hábitos alimentares saudáveis em creches e unidades 

de saúde. Com poucas exceções, as creches pouco articulam ações com as demais 

políticas públicas. 

O município tinha como objetivo, desde a gestão 2009-2012, promover a 

inclusão social e ampliar os programas de transferência de renda e o acesso a serviços 

públicos para a população vulnerável, aspectos em que a interface entre as políticas é 

essencial. Para tal, elaborou o Plano Osasco sem Miséria, em 2012, que foi 

implementado na gestão 2013-2016, pois promovia a articulação com programas 

federais (PBF, Bolsa Trabalho, entre outros). Apesar dessa iniciativa, não foi possível 

observar a SME priorizando as crianças mais pobres no acesso à creche.  

Essa conexão poderia ter sido fortalecida com o Brasil Carinhoso. No eixo 

da saúde, as ações universais (distribuição de vitamina A, sulfato ferroso) foram 

desenvolvidas pelas UBSs como rotina preexistente. Com o PSE, o município, apesar de 

ter aderido ao programa, não o implementou: “nós queríamos ter, o problema é que 

tínhamos uma dificuldade com a Secretaria de Saúde, era uma deficiência nossa (da 

prefeitura) de pessoal [...] e eles falavam que se implantassem isso nas escolas, teriam 

mais demandas e aí não teria como atender” (ENTREVISTADO 127, fev. 2017). 

Osasco não recebeu o NutriSus, pois não desenvolvia o PSE E AS EQUIPES 

MUNICIPAIS NÃO O CONHECIAM.  

                                                           
864 O IPPI de Osasco era 0,6955, em 2014, colocando o município no grupo 4 (médio desenvolvimento 

infantil); o indicador que impactou negativamente o índice foi o de saúde (0,4151).  
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A relação com a Secretaria de Saúde era vista como problemática: “um 

grupo ia até as escolas, as crianças que tinham mais necessidades eram encaminhadas 

para as UBS, mas aí a dificuldade, porque vem, detecta e tem que encaminhar e fica 

naquela coisa das vagas, é a briga” (ENTREVISTADO 127, fev. 2017). Os 

entrevistados avaliam que a solução seria a SME contratar esses profissionais, ferindo o 

princípio da incompletude institucional.  

No eixo de transferência de renda, houve a ampliação do valor, mas foi vista 

como uma melhoria do PBF. Entrevistado da STDI informou haver um distanciamento 

da SME>  

No eixo de educação, apesar da identificação da importância do BC, houve 

dificuldade em sua assimilação na SME. Quanto à antecipação do Fundeb para novas 

turmas de educação infantil, apesar da inauguração de novas creches, não foram obtidos 

os recursos e diversos entrevistados não sabiam informar por que não receberam; alguns 

suspeitavam que os dados não tinham sido informados ao MEC.  

Quanto à suplementação de 50% do Fundeb para crianças beneficiárias do 

PBF, o município recebeu apenas por dois anos e nenhum dos entrevistados sabia as 

causas (Tabela 41), muitos deles afirmaram que o assunto não era da sua 

responsabilidade. Em 2012 e 2013, foi preciso articular a educação com a STDI, para 

informar as crianças do PBF em creche, no Simec. A STDI informou que disponibilizou 

os dados à SME, mas a educação teve dificuldade de operacionalizar (informação 

verbal) 865. 

 

Tabela 41 - Quantidade de crianças do PBF atendidas no BC e valores recebidos (R$) 

em Osasco (2012 a 2015) 

Item 2012 2013 2014 2015 

Quantidade de crianças do PBF em creche no 

BC 
544 0 3.071 3.132 

Valor recebido do BC referente à 

suplementação de 50% do Fundeb (em R$) 
 362.306,08 -   4.415.835,27 -  

Fonte: BRASIL, 2014j, 2016g. 

Elaboração própria. 

 

A partir de 2014, o próprio sistema passou a incluir os dados com 

cruzamento do CadÚnico e Censo. Apesar do aumento do número de crianças atendidas 

no período, a SME e a STDI informaram não fazer busca ativa. Em 2015, o município 

                                                           
865 Entrevistado 127, fev. 2017. 



 

686 

 

não recebeu a transferência, pois não prestou contas de recursos anteriores. Os valores 

do BC foram transferidos em rubricas diferenciadas: “manutenção educação infantil - 

transferência direta - programa apoio a creches”, em outubro de 2014, e “Brasil 

Carinhoso - transferência direta -  programa apoio a creches - Brasil Carinhoso”, em 

2014 (FNDE, 2016). Foi informado que os recursos do BC foram gastos com aquisição 

de livros (OSASCO, 2017b).866 Ainda no eixo da educação, a ampliação do valor para 

alimentação escolar para creche contribuiu com o custeio, mas o repasse foi considerado 

insuficiente.  

O BC tinha ações fragmentadas; havia pouco conhecimento das diversas 

ações pela SME; e não se formou uma coordenação da iniciativa no município. Essa 

falta de articulação intra e intersecretaria foi vista como um desafio a ser superado por 

diversos entrevistados, não apenas no BC, mas em outras ações: “Há pouco 

conhecimento (dos programas) pelos gestores (diretores) e pela comunidade” 

(informação verbal).867   

Foi observado que, para a execução de diversos programas federais, é 

necessária a participação de diversas secretarias (Seplag, Obras, STDI, SME, Saúde, 

entre outras). O próprio Simec possibilita que cada área tenha uma senha para inserir os 

dados, mas não se identificou, entre os entrevistados, a referência a qualquer iniciativa 

que permitisse a todos dominar o processo. As salas de situação, previstas pela Seplag, 

foram uma alternativa utilizada para socializar informações e resolver conflitos, mas 

não necessariamente gerava uma corresponsabilização dos envolvidos. Para alguns, a 

Seplag era vista como a área do “chicotinho” (expressão usada por um entrevistado) que 

cobrava da SME coisas que os profissionais não dominavam (informação verbal).  

A articulação era vista como mais uma atividade para outra área e 

permanecia a visão setorizada do planejamento, do financiamento da ação, sem a co-

utilização dos recursos disponíveis:  

 
Muito difícil, precisaria ter uma integração total entre as secretarias; 

infelizmente, em todas as prefeituras, eles veem a educação como a prima 

rica, e aí nós sentimos muita dificuldade de ter essas coisas, porque falam, 

‘ah, vamos fazer, mas desde que a educação pague, desde que a educação 

contrate [...], só que a educação não pode contratar (ENTREVISTADO 127, 

fev, 2017, grifos da autora). 

                                                           
866 Aqui optou-se por utilizar a informação obtida pela LAI e não pelas entrevistas, em função da 

divergência de dados. 
867 Entrevistado 133, nov. 2016. 
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O planejamento estratégico e o Acordo de Resultados eram vistos como 

“algo de gabinete”, envolvendo o prefeito, secretários, equipe da Seplag e alguns 

técnicos da SME e “não foi incorporado por todos os servidores da educação” 

(ENTREVISTADO 133, nov. 2016), em especial entre os servidores da ponta – 

professores, diretores – apesar de saberem da sua existência. Diversos entrevistados não 

se sentiam envolvidos e comprometidos com os resultados referentes à educação. 

Parcela das pactuações realizadas na sala de situação não era resolvida e não havia uma 

pessoa na SME responsável por todo o processo,“ficando fragmentado”868.  

A Seplag, ao acompanhar as ações prioritárias, tinha o foco nos resultados, 

mas suas iniciativas nem sempre eram entendidas pela SME. Muitas vezes, a proposta 

cooperativa com a outra secretaria era vista como “controle” ou “intromissão”. Ainda 

que o objetivo não fosse apontar culpados, mas resolver problemas, a SME encarava 

como uma exposição de suas fragilidades, apresentando “resistência à mudança” e 

muitas vezes o que era pactuado não chegava a ser operacionalizado pela educação. Não 

havia o compartilhamento da visão de problemas e alternativas.869  

Esse processo de mudança cultural organizacional é lento e requer muita 

persuasão para romper a resistência e inserir a cultura de gestão por resultados e de 

cooperação. A Seplag realizou diversas ações para superar essas barreiras, como salas 

de situações, capacitações, sistematização de dados do município, entre outras. 

Entretanto, muitas vezes, as dificuldades da SME não eram reconhecidas como tal, pela 

equipe da Educação, e sim como responsabilidades da Seplag, que coordenava o 

processo de planejamento. Após muito trabalho conjunto, iniciou-se uma ação de 

cooperação pontual e a Seplag ocupou o papel de orientação à equipe da educação para 

utilizar o Simec e realizar adesões. O papel de “mediador de conflitos” desenvolvido 

pela Seplag avançou, mas na educação necessitaria ser aprimorado.  

Como outros desafios ao trabalho intersetorial, também foram apontadas 

resistências oriundas de loteamentos políticos entre as secretarias ou de conhecimentos 

específicos de uma categoria não compartilhados com outra: “seria importante que o 

                                                           
868 Foram realizadas diversas salas de situação, de 2013 a 2015. As secretarias com maior frequência de 

encontros foram a Saúde, com oito; depois Obras, com sete; e a Educação, com cinco. 
869 Um exemplo foi a orientação sobre atas nacionais de registro de preços em salas de situação que 

poderiam reduzir os custos na licitação normal. A SME perdeu prazos e optou por fazer a licitação 

própria (informação verbal), “sem riscos” (expressão de um entrevistado). 
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projeto arquitetônico elaborado por obras fosse aprovado pela educação para incorporar 

o projeto pedagógico adotado pelo município” (informação verbal)870. 

Observou-se que a intersetorialidade não foi incorporada nas estruturas de 

participação. O CME tratou de creches na elaboração do PME, em 2015, mas não 

participou dos critérios de priorização do atendimento definidos pela SME. As creches 

não foram tema das reuniões do CMDCA871, órgão responsável pela política de 

atendimento à criança que apoia diversas ações, em especial às creches conveniadas por 

meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

No Conselho da Mulher, a creche não foi tema das reuniões, em 2014 e 

2015, e seus membros não participaram dos critérios para seleção das crianças em 

creche, nem discutiram a ampliação de vagas parciais em detrimento das integrais872. 

Nos dois últimos anos, os membros trabalharam nas alterações da lei e do regimento 

interno e em ações nos bairros para divulgar os direitos das mulheres. A creche ainda 

precisa entrar nas agendas setoriais das políticas interligadas.  

 

                                                           
870 Entrevistado 130, dez. 2016. 
871 Não havia os planos de Primeira Infância e Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
872 Contato da SME contradiz essa informação ao dizer que os conselhos da mulher e da educação bem 

como a STDI participaram, mas, apesar de terem sido solicitadas as atas dos conselhos, não foram 

disponibilizadas.  


