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RESUMO 

A pesquisa analisa as relações intergovernamentais e intersetoriais na implementação da 
política de creches e na ação Brasil Carinhoso (BC), com destaque à cooperação da 

União com os municípios, a partir da perspectiva municipal. Busca-se compreender 
como se dá a implementação desta política localmente e o que o governo federal (e, em 

menor escala, o governo estadual) tem feito para apoiar os municípios nas políticas 
voltadas a este segmento educacional. Reconhece a importância da ação da União com 

suas funções reguladora e equalizadora que procuram garantir certa uniformidade e 
parâmetros na implementação de políticas públicas; mas também mostra que há 

cooperação do governo federal com os municípios por meio de programas e outras 
formas de apoio técnico, em especial a partir dos anos 2000. O trabalho parte da análise 

dos atos normativos da União, de 1988 a 2015, e identifica sua influência nas matrículas 
(2001-2015) e a variação entre os estados. Reconhece que a ampliação do acesso às 

creches e a adesão municipal aos programas federais ocorre de forma gradual e desigual 
nos municípios. O estudo mostra que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização do Magistério (Fundeb) e a ação Brasil Carinhoso 
(BC), iniciativa do plano Brasil sem Miséria, impactaram o acesso às matrículas e 

ambos tinham mecanismos de indução. O BC foi escolhido pela grande adesão à 
iniciativa no eixo da educação (97% dos municípios brasileiros em 2015), pela extensão 

com que promoveu o acesso à creche de crianças pobres e por ter sido concebido de 
forma intersetorial. Complementarmente à análise, são desenvolvidos estudos de casos 

múltiplos em seis municípios de dois estados brasileiros para identificar as diferentes 
implementações da política de creches e do BC (Farias Brito/CE, Horizonte/CE, 

Sobral/CE, Tarumã/SP, Votuporanga/SP e Osasco/SP). A pesquisa revela diferentes 
interpretações sobre a materialização do direito à creche e sobre a cooperação técnica e 

financeira dos estados, bem como diferenças na implementação nos municípios. O 
legado da política educacional e da atenção à criança nos dois estados explica em parte 

essas diferenças. A União tem ampliado a coordenação e a cooperação com os governos 
municipais, utilizando-se de diversas estratégias, permanecendo a autoridade decisória 

com o governo federal, ficando a implementação com os municípios, com espaços de 
negociação restritos e por vezes informais. Diferentemente do que era esperado, 

observou-se que os estados têm um papel importante na cooperação intergovernamental, 
mas são poucas unidades federativas que realizam este apoio. A pesquisa sugere que, 

apesar de avanços no acesso às creches, ainda é preciso aprimorar a articulação 
intersetorial e o BC não promoveu a intersetorialidade no âmbito local. Persiste como 

um desafio atingir a meta estabelecida pelo PNE, de atendimento de 50% das crianças 
em creches até 2024, e reduzir a desigualdade de acesso. 

Palavras-chave: políticas públicas; cooperação interfederativa; política de creches; 
intersetorialidade; governo municipal. 



 

 

ABSTRACT 

This study analyzes intergovernmental and intersectoral relations in the implementation 

of daycare centers and the Brasil Carinhoso (BC) program, with a focus on cooperation 
between the Federal government and municipalities, from the municipal perspective. It 

seeks to understand how this policy is implemented locally and what the federal 
government (and on a lesser scale, the state government) has done to support 

municipalities in policies aimed at this educational segment.  It recognizes the 
importance of actions of the Federal government through their regulatory and 

equalization functions that seek to ensure a certain uniformity and parameters in the 
implementation of public policies. It also shows that there is cooperation between the 

federal government and municipalities through programs and other forms of technical 
support, especially since the first decade of this century. 

The study starts with an analysis of Federal  regulations between 1988 and 2015 and 
their influence on enrollment (2001-2015) and variations between States. It 

acknowledges that the expansion of access to daycare and municipal participation in 
federal programs occurred gradually and unevenly between municipalities. The study 

shows that the Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and 
Enhancement of Education Professionals and the Brasil Carinhoso (BC) program, an 

initiative of the Brazil Without Misery plan both had an impact on enrollment and had 
mechanisms to influence municipal actions. BC was chosen because of the extensive 

participation in this initiative in the educational field (97% of Brazilian municipalities in 
2015), because of impact it had on access to daycare for children from low-income 

families and because it was conceived as an intersectoral intervention. To complement 
this analysis, multiple case studies were carried out in 6 municipalities in two Brazilian 

states to identify the different ways day care policy and BC were implemented in Farias 
Brito, Horizonte, and Sobral in the State of Ceara, and Tarumã, Votuporanga and 

Osasco in the State of São Paulo). 
The study reveals different interpretations regarding the implementation of the right to 

daycare and about technical and financial cooperation between states, as well as 
differences in the implementation in municipalities. 

The Legacy of educational policy and child services in the two states explain part of 
these differences. The Federal government has expanded its coordination and 

cooperation with municipal governments, through a range of strategies, but decision-
making authority has remained with the federal government, while implementation is by 

the municipalities, with restricted and at times informal spaces for negotiation. Contrary 
to expectations, states turned out to have an important role in intergovernmental 

cooperation, but very few states have played this role. The research suggests that, 
despite advances in access to daycare, there is a need to improve intersectoral 

coordination and BC has not led to effective intersectoral action at the local level.  
The challenge remains of meeting the goal established by the PNE of meeting 50% of 

children in daycare by 2024, and reducing inequality of access.  
 

Keywords: public policies, intergovernamental cooperation, daycare policy, 

intersectoral action, municipal government. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta tese surgiu a partir da experiência de trabalho na Fundação 

Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal 

(Cepam), órgão do Governo do Estado de São Paulo de assessoria aos municípios, 

extinto em 2015. A pesquisadora trabalhou no apoio à descentralização e à 

municipalização de políticas públicas, à democratização da gestão, à ampliação do 

controle social, bem como ao fortalecimento das equipes locais.  

É, portanto, a partir da trajetória pessoal e profissional de apoio ao Poder 

Executivo municipal – vereadores, gestores, conselheiros e equipes técnicas de 

municípios e consórcios intermunicipais – que a pesquisa e os caminhos e descaminhos 

cursados no doutorado são apresentados nesta tese. Será a partir de uma visão 

municipalista e mais empírica que este trabalho será exposto, buscando contribuir com 

novas pesquisas em administração pública nos temas abordados – política de creches, 

implementação, relações intergovernamentais e intersetoriais.  

O objetivo da pesquisa é analisar as relações intergovernamentais e 

intersetoriais na implementação da política de creches e na ação Brasil Carinhoso 

(BC), com destaque à cooperação da União com os municípios, a partir da perspectiva 

municipal. Busca-se compreender como se dá a implementação desta política 

localmente e o que o governo federal (e, em menor escala, o governo estadual) tem feito 

para apoiar os municípios nas políticas voltadas a esse segmento educacional.  

Busca também compreender como o BC é implementado localmente e se 

este promove a integração entre as áreas de saúde, educação, nutrição e assistência 

social/transferência de renda, prevista na concepção inicial da iniciativa e que é 

essencial para a promoção do desenvolvimento infantil. Também pretende identificar 

como as localidades estudadas veem esse apoio e se os mecanismos interfederativos de 

indução à ampliação da creche no BC (antecipação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

Básica - Fundeb1 para novos estabelecimentos e turmas e suplementação de 50% do 

valor de referência do Fundeb para crianças do PBF) atendiam às expectativas dos 

gestores locais. Partiu-se do pressuposto que as ações federais (e estaduais) são 

                                                           
1 É usado um valor de referência baseado no valor anual mínimo por aluno. 
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necessárias, porém não suficientes para que se efetive uma política de creche no âmbito 

municipal e também o inverso: as ações municipais também são necessárias, mas não 

suficientes para ampliar as matrículas em creches.   

O trabalho inicia a partir de questionamentos de como se dá a relação entre 

União e municípios na implementação de políticas públicas. Em quase todas as políticas 

sociais está previsto na Constituição Federal que é responsabilidade da União e dos 

estados apoiar técnica e financeiramente os municípios na implementação de suas ações. 

Busca-se entender as características da relação direta da União com os municípios, em 

especial a partir do Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e se ocorre um 

processo top down de decisão ou há espaços de negociação interfederativos. A pesquisa 

procura identificar os fatores que influenciam a ação municipal em cada política 

(características locais, capacidade institucional, legado de políticas prévias, valores, 

ideias) e as as decisões tomadas pelos municípios na implementação das ações. 

Ainda que a Constituição Federal (CF) de 1988 defina um novo padrão de 

relações intergovernamentais, com forte diretriz pró-descentralização e de participação 

social, e estabeleça um rol significativo de competências compartilhadas entre União, 

estados e municípios – esferas de governo que devem organizar, em forma cooperativa, 

diversas políticas públicas (FRANZESE, 2010; ALMEIDA, 2000, 2005; ABRUCIO, 

2005), o processo de descentralização não foi igual em todas as políticas e localidades 

(ARRETCHE, 1999, 2010, 2012).  

Após quase três décadas de promulgação da CF, observam-se avanços 

relacionados à garantia de acesso a bens e serviços produzidos pelas políticas públicas, 

ampliação de espaços para exercício da cidadania e muitos municípios inovando na 

forma de gestão, em especial incluindo novos atores no ciclo das políticas públicas 

(FARAH, 2012, 2013; SPINK, 2004). Diversos programas cuja origem se deu em 

governos locais em função dos bons resultados, foram aprimorados e transformados em 

políticas públicas federais (FARAH, 2008, 2010).  

Paralelamente a esse processo de inovação, surgiram, já na década de 1990, 

críticas à descentralização, especialmente no que se refere ao fato de que a autonomia 

de estados e municípios poderia dificultar ações unificadas, reforçando desigualdades 

inter e intrarregionais. Neste contexto, despontou o debate quanto à importância da 

coordenação, por parte da União, com seu papel normatizador e equalizador 

(ABRUCIO, 2005, 2010, 2012; ABRUCIO; FRANZESE; SANO, 2010; ARRETCHE, 
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1996, 2004, 2012; ALMEIDA, 2005; BICHIR, 2011, 2012; FRANZESE, 2010; 

SOUZA, 2002, 2004; VAZQUEZ, 2014; COSTA, 2007, 2010).  

A partir do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e mais fortemente 

no governo Lula, observa-se a formulação de diversas políticas nacionais nas quais a 

União incentiva os níveis subnacionais, em especial os municípios, a seguirem os 

objetivos estabelecidos pelo governo federal (policy decision maker) e a implementá-los 

(FARAH, 2012, 2013; ABRUCIO, 2005; BICHIR, 2011, 2012; ABRUCIO; 

FRANZESE; SANO, 2010; LICIO, 2012). Os municípios passam a ser os gestores e 

implementadores de políticas nacionais (policy makers) com apoio da União, em 

especial por meio de programas federais (ABRUCIO; FRANZESE, 2007; BICHIR, 

2011, 2012; ARRETCHE, 2010, 2012; LÍCIO, 2012).  

O presente trabalho reconhece a importância da coordenação federal e da 

cooperação intergovernamental vertical (interfederativa), base do pacto federativo 

(ALMEIDA, 2005; ABRUCIO, 2005, ABRUCIO; FRANZENE, 2007; STRELEC; 

COSTA, 2016), envolvendo em uma política pública ações conjuntas das diversas 

esferas de governo, mantendo a autonomia de decisão e a capacidade de 

autofinanciamento de cada uma (ALMEIDA, 2005; CRUZ; ARAÚJO; BATISTA, 

2011). A cooperação vertical pode ocorrer entre as três esferas (União, estados e 

municípios) ou entre duas (União e estados, estados e municípios, ou União e 

municípios). Esta cooperação está prevista na Constituição Federal, em seu art. 23, 

quando estabelece as competências comuns entre a União, os estados, o Distrito Federal 

e os municípios, definindo em seu parágrafo único que serão estabelecidas normas para 

a cooperação entre as três esferas de governo, buscando o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.  

Há consenso entre especialistas quanto à importância da coordenação, mas 

outro aspecto da discussão refere-se a quanto os mecanismos de coordenação federativa 

e os programas federais não estariam definindo o “modo de fazer” dos governos locais 

(BICHIR, 2012; FARAH, 2012, 2013; MACHADO; PALOTTI, 2015; ARRETCHE, 

2004, 2012). Enquanto alguns autores consideram haver um processo de recentralização 

(ARRETCHE, 2004, 2009; BICHIR, 2012; OLIVEIRA; LOTTA, 2012), para outros, o 

que está em curso é um processo de coordenação federativa que possibilita reduzir as 

desigualdades inter e intrarregionais (ABRUCIO, 2010; LÍCIO, 2012). Os que 

consideram estar havendo um processo de recentralização identificam diferentes 

modelos de relação entre as políticas públicas e os entes federados. Também há aqueles 
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que indicam que nas políticas públicas há tanto componentes cooperativos como 

centralizadores, com variações em cada política (MACHADO; PALOTTI, 2015; 

ALMEIDA, 2005).   

A literatura também aponta que a coordenação da União e dos estados aos 

municípios pode permitir redistribuição de recursos, regulamentação das ações e 

definição de diretrizes ou padrões nacionais, além de contribuir para redução das 

desigualdades intra e inter-regionais.  

Ao analisar a literatura sobre relações interfederativas, não foram 

identificados muitos estudos que examinassem tais relações desde a perspectiva dos 

municípios. Os processos de democratização, descentralização e municipalização 

promovidos pela CF incentivaram, até a metade da década de 1990, diversos estudos e 

teses sobre os processos em si e as políticas setoriais deles derivadas. Após 1995, o foco 

passa a ser os estudos transversais e de análise interfederativa em diversas políticas 

(ARRETCHE, 2009, 2004, 2012). Assim, há ainda muito para se contribuir com estudos 

sobre as relações entre a União e os municípios, com destaque para os processos de 

implementação local das políticas públicas.  

No âmbito deste trabalho, parte-se do princípio de que é função da União 

coordenar a equalização do atendimento das políticas sociais e garantir oportunidades a 

todos os municípios, uma vez que o governo federal tem função redistributiva e 

supletiva, e é seu papel apoiar bem como induzir ações dos governos subnacionais e 

reduzir as desigualdades.  

Partindo do pressuposto de que a cooperação técnica e financeira também 

tem efeito na ação local, buscou-se eleger uma política para a análise, pois cada política 

deve ser pensada de forma diferenciada como Arretche (2012) e Almeida (2005) já 

haviam identificado.  

Um estudo realizado em 2013 sobre a capacidade financeira dos municípios 

paulistas de atenderem a meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) (100% das 

crianças de quatro a cinco anos em pré-escola até 2016 e 50% das crianças até três anos 

em creche até 2020) mostrou que, para atender a meta referente ao acesso na educação 

infantil – creche e pré-escola –, seria necessário ampliar os recursos da educação em 

47%2, o que é pouco viável mesmo em contexto de crescimento econômico, uma vez 

                                                           
2 O estudo foi para o projeto de lei do PNE 2011 – 2010. Para aproximadamente 300 municípios, o 

atendimento à meta da educação infantil custaria entre 10% a 50% a mais.  Para 140 municípios o esforço 

teria que ser, ainda, maior, com gastos acima de 70% dos de 2012, sendo que alguns ultrapassariam a 
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que os municípios já gastam mais de 25% do orçamento com educação e um 

crescimento desta ordem inviabilizaria as demais áreas (CEPAM; FUNDAP; SEADE, 

2013)3.  

Essa mesma pesquisa expõe que os municípios paulistas priorizaram os 

gastos em educação com o ensino fundamental e não com a educação infantil (CEPAM; 

FUNDAP; SEADE, 2013). Outros (ABRAHÃO, 2005; CAVALIERI; PAZELLO, 

2004) apontam que esta é uma tendência em todo o Brasil. Os municípios, ainda que sua 

competência seja a educação infantil (creche e pré-escola) e o ensino fundamental, 

investem mais no ensino fundamental, que é uma competência compartilhada com o 

estado.  

Em entrevistas e reuniões com dirigentes municipais de educação enquanto 

técnica do Cepam, a pesquisadora observou que o discurso de vários gestores dava 

atenção prioritária ao ensino fundamental, e não à creche. Mesmo quando questionados 

quanto ao direito da criança e do(a) trabalhador(a)4 e quanto à responsabilidade 

municipal pela educação infantil – creche e pré-escola –, reafirmavam a existência do 

direito da criança, mas optavam por ampliar novas vagas no ensino fundamental, etapa 

de ensino de responsabilidade compartilhada com o estado, ou na pré-escola e não na 

creche que é uma responsabilidade privativa municipal.  

Dados referentes a 2015 revelam que os municípios continuam a priorizar o 

ensino fundamental em detrimento da educação infantil, tanto no que se refere ao acesso 

quanto no que se refere ao gasto. O ensino fundamental praticamente se universalizou 

em todo o Brasil, com diferenças regionais de acesso e qualidade. Já o acesso à creche 

(25,7%) permanece inferior à meta de atendimento preconizada pelo PNE desde 2001 

(50%), e há grandes diferenças regionais (IPEA et al., 2016; CRUZ; FARAH; 

SUGIYAMA, 2015; MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015). Conforme apontam 

Rosemberg e Artes (2012, p. 18), ainda, há “uma dificuldade (ou mesmo rejeição) de 

incorporação das creches ao sistema de ensino”. 

Poucos estudos que explicam as decisões tomadas pelos municípios na 

opção de ampliar, ou não, vagas em creche foram identificados, assim como trabalhos 

                                                                                                                                                                          
barreira dos 100%. Apenas um pequeno grupo, menos de 40 municípios (no universo trabalhado), não 

teria gastos adicionais para atender à meta preconizada. 
3 Em função do tempo para realização deste, o trabalho destaca o acesso à creche, mas a pesquisadora 

frisa a importância da qualidade para este serviço. Diversos estudos mostram que uma creche sem 

qualidade é prejudicial ao desenvolvimento da criança. 
4 A educação é uma área marcada pela atuação feminina, mas para evitar a identificação dos atores 

entrevistados será adotado o genérico masculino. A partir desta frase, também será abandonada a 

utilização de “o(a)” e adotado o genérico masculino. 



 

34 
 

que abordam a implementação na educação (PEREZ, 2010) as expectativas dos agentes 

políticos (prefeitos) e dos dirigentes municipais de educação (secretários ou diretores 

municipais)5 quanto ao apoio técnico e financeiro que se espera da União e dos estados 

nessa política, conforme previsto na Constituição (art. 30, V).  

Paralelamente, a pesquisadora observou a ampliação de programas e 

projetos federais (e, em menor escala, estaduais) e outras ações para apoiar os 

municípios nesse segmento da educação. A partir da vivência da pesquisadora surgiram 

questões: a trajetória anterior da política de educação, que priorizou o ensino 

fundamental, condiciona as novas ações em creche? Por que os municípios investem em 

etapas de ensino que são compartilhadas com outras esferas de governo e não investem 

na política de creches, que é sua responsabilidade privativa? Diante da definição 

constitucional de que a creche é um direito da criança e do trabalhador e um dever do 

Estado, por que alguns secretários municipais questionavam a materialização deste 

direito pelos municípios?  

Na medida em que se buscava compreender as relações interfederativas, a 

política de creches foi se apresentando elegível para os objetivos da pesquisa, dada 

também sua interface com diversas políticas essenciais para o desenvolvimento, o 

enfrentamento da pobreza, a emancipação das mulheres e a promoção da integralidade 

do atendimento à criança. Assim, voltou-se o foco do estudo desta tese para a política de 

creches, vista a creche6 como um segmento da educação infantil e que se articula com a 

pré-escola. 

No decorrer do doutorado, várias atividades realizadas permitiram 

compreender a política de creches e a relação da União com os municípios 

especialmente nessa política (levantamento da história da política, análise dos atos 

normativos federais, estudo quantitativo das matrículas, entrevistas exploratórias com 

especialistas e visitas a municípios).  

O histórico da política de creches permitiu compreender a interface desta 

com outras políticas, como as de saúde, gênero, trabalho, nutrição, assistência social, 

que pressionaram, com diferentes visões, a implementação de creches. Isoladamente, a 

creche tem, no entanto, limitações para assegurar o desenvolvimento dos aspectos 

                                                           
5 Os municípios têm estruturas organizacionais diferenciadas. Aqui serão tratados os dirigentes como os 

responsáveis dos órgãos de primeiro escalão das prefeituras, também chamados de secretários ou 

gestores.  
6 Como o estudo deixará claro, são diversos os significados atribuídos a este serviço bem como a 

nomenclatura utilizada pelos dirigentes. Creche será vista aqui como o nome fantasia ao atendimento 

educacional às crianças de zero a três anos de idade. 
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físico, psicológico, intelectual e social da criança previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e para 

garantir esse desenvolvimento deveria se articular com os setores de saúde, educação, 

nutrição, assistência social e cultura. Um dos requisitos para a eficácia dessa política é a 

articulação intersetorial, também chamada de cooperação horizontal.  

Foi essencial perceber a importância que, a partir de 1970, tiveram algumas 

instituições internacionais na influência da ampliação do acesso ao ensino fundamental 

em detrimento da educação infantil (ZAGO; FIGUEREDO, 2009; BORGES, 2003; 

ALTMANN, 2002) e na opção por “modelos alternativos” de prestação de atendimento 

à criança pequena7, como as “mães crecheiras” ou uso de espaços comunitários com 

“cuidadores” não especializados (ROSEMBERG, 2002, 2003; PENN, 2002), 

principalmente para atender à população mais pobre. Essas escolhas influenciam ainda 

hoje o desenvolvimento da política de creches.  

No processo de redemocratização, com muita articulação e pressão de 

diversos atores e atrizes, inseriu-se a creche enquanto um direito na CF e na legislação 

que a regulamenta: deve atender crianças de zero a três anos e 11 meses; sua 

implementação é de competência dos municípios, com a colaboração técnica e 

financeira do estado e da União; é um dever do Estado e da família, promovido e 

incentivado com a colaboração da sociedade; e se torna um direito da criança e do 

trabalhador (CF, arts. 6o, XXV; 7o, XXV; 205; 208, IV), facultando à família usar ou 

não esse serviço. No entanto, como apontam Rosemberg e Artes (2012, p. 16), os 

consensos obtidos na elaboração da Constituição Federal de 1988 “camuflaram 

dissensos mais profundos do que se imaginava” e estão presentes até hoje na 

implementação dessa política.  Apesar de todos os debates sobre o desenvolvimento da 

criança pequena e a importância da creche, a criança ainda é vista como indivíduo que 

deve ser cuidado na “esfera do privado, da família e da casa” (ROSEMBERG, 2008, p. 

3-4). Movimentos sociais e estudiosos passam então a observar que o cuidado da 

criança pequena não é exclusivamente uma função estatal (MARCONDES, 2012, 

2013).  

                                                           
7 O MEC (BRASIL, 2009k) utiliza-se da denominação bebês como crianças com até 18 meses, crianças 

bem pequenas como crianças entre 19 meses e seis anos e 11 meses, e crianças pequenas entre quatro 

anos e seis anos e 11 meses. Outros documentos utilizam a expressão “crianças pequenas” para a faixa de 

atendimento em creche – até três anos. Nesta tese optou-se por esta última denominação, pois há 

variações entre as faixas etárias atendidas entre os municípios, e será destacado quando a localidade 

atende berçário (até um ano). 
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A política de creche percorre uma trajetória diferenciada de outras políticas 

sociais descentralizadas, não tendo havido transferência parcial ou total de 

responsabilidades do governo federal para os estados, do governo federal para o nível 

local ou do governo estadual para o município, como aponta Almeida (2005). Há, sim, 

um novo arranjo institucional que transfere as creches da área de assistência social8 – 

muitas vezes operacionalizadas por entidades da sociedade civil –, para a área da 

educação.  

Quanto à base legal existente (Constituição, leis, decretos, portarias e 

normas dos conselhos nacionais), foi se ampliando, de forma incremental, e 

possibilitando a compreensão, por parte dos dirigentes e outros atores, da política de 

creches enquanto alternativa de promoção do desenvolvimento integral da criança 

pequena, conforme preconizado pela Constituição Federal, pelo ECA e pela LDB. Esta 

legislação estabelece que é dever da União oferecer assistência técnica9 e financeira aos 

estados e municípios, sendo que na CF consta que a União e os estados devem cooperar 

técnica e politicamente com os municípios em programas de educação infantil.  

Paralelamente a essa normatização, a União criou programas específicos de 

apoio a essa política e outras formas de disseminar a temática por meio de capacitações, 

assessoria e publicações com debates sobre a política.  

A mudança de paradigma da assistência social para a educação e a inclusão 

da creche como um direito na Constituição (CURY, 2008) são essenciais na nova lógica 

da política que vem sendo incorporada não apenas em normatização (leis, emendas 

constitucionais, decretos, diretrizes, portarias e resoluções), mas também em programas, 

projetos e ações federais e estaduais de apoio aos municípios. Analisando esses 

instrumentos produzidos pela União, é perceptível que esta política se amplia no 

decorrer dos anos. A cooperação intergovernamental nesta política estende-se, também, 

em alguns estados10.  

 Na medida em que a pesquisa avançava, foram identificadas disputas em 

relação a “quem tem direito a creche”, ao papel dos entes federativos frente ao dever do 

Estado, a sua inserção na área educacional, à qualidade do atendimento, à coexistência 

                                                           
8 Até 2002, mesmo com inclusão da creche na educação infantil na CF e na LDB, 97,5% dos gastos 

vinham da assistência social (CASTRO; DUARTE, 2009). 
9 Nesta tese será trabalhada a assistência técnica como aquela que inclui aspectos técnicos e pedagógicos. 
10 Alguns exemplos: no estado de São Paulo, em 2012, inicia o programa Creche Escola que apoia os 

municípios na construção de unidades. No Ceará, o apoio à construção inicia em 1997, por meio de uma 

iniciativa vinculada à assistência social; o apoio técnico à educação infantil em 2007; e à construção pela 

Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em 2009.  
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entre o direito da criança e do trabalhador, à universalização e à focalização do 

atendimento, entre outras. Como aponta Rosemberg (2008), a inserção da creche na 

educação enquanto direito da criança e dos trabalhadores e dever do Estado ainda não 

está consolidada. 

A partir das entrevistas foi possível notar o crescimento de um movimento 

que discute a infância, com destaque para a primeira infância11 no desenvolvimento 

infantil, e que ganha relevância com o Plano Nacional da Primeira Infância, em 2010, e 

com o Marco Regulatório da Primeira Infância, em 2016, apontando a educação como 

um dos eixos essenciais para o desenvolvimento da criança. É perceptível o crescimento 

de uma espécie de “coalizão advocatória”12 atrelada à Rede Nacional da Primeira 

Infância (RNPI)13, que busca influenciar a agenda governamental e traz para o debate a 

tese da importância dos seis primeiros anos para o desenvolvimento infantil assim como 

a estratégia de ação intersetorial, ainda pouco implementadas nas creches 

(ROSEMBERG, 2008; VICTOR CIVITA; FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2012). 

Identificou-se um debate coletivo sobre a importância da estimulação precoce e do 

convívio da criança pequena com sua família, bem como de outras alternativas de 

políticas para crianças pequenas além da creche.  

Neste contexto, é observado que o papel da creche é, ainda, algo em 

construção, polissêmico, com muitas versões e ideias em disputa (FURTADO, 2015). O 

lugar da creche ainda está em mutação bem como a concepção de infância. Estas 

transformações promovem mudanças das políticas de creches e daquelas vinculadas à 

primeira infância.  

Na política de creches não foi identificado conhecimento acumulado sob a 

perspectiva da cooperação horizontal (intersetorial) e vertical (intergovernamental). 

Assim, esta política passou a ser considerada como objeto de estudo desta tese com 

destaque à perspectiva municipal. Optou-se por analisar a cooperação 

                                                           
11 O foco deste trabalho é a criança na primeiríssima infância (até três anos e onze meses) em creche. Na 

medida em que se transforma o debate em torno da primeira infância (hoje regulamentado como o 

período da gestação até seis anos, por meio da Lei 13.257/2016) vai se alterando o que é o papel da 

creche.  
12 Coalizão advocatória, como Sabatier e Jenkins-Smith (1993, p. 25) propõem, são “atores públicos e 

privados, provenientes de diversas instituições e níveis governamentais, que dividem um conjunto de 

crenças e valores comuns e que buscam manipular as regras, orçamentos e recursos humanos 

governamentais visando a atingir seus objetivos no longo prazo”.  
13 A RNPI, em conjunto com outras instituições, participou ativamente da elaboração e da aprovação do 

Plano Nacional da Primeira Infância (PNPI) e do Marco Regulatório da Primeira Infância (RNPI, 2010; 

BRASIL, 2016j). Diversos atores que participaram do Comitê para o Desenvolvimento Integral da 

Primeira Infância (Codepi) na gestão FHC também participaram da elaboração do PNPI e da articulação 

do Marco Regulatório e da RNPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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intergovernamental, pois esta permite trabalhar com o conceito de autonomia municipal, 

mas também serão apresentados aspectos de relações interinstitucionais14 que afetam 

esta política.  

Neste processo de aproximação com o campo da educação infantil foi 

identificado que a União, pós-Constituição de 1988, vem ampliando a base legal, os 

programas, os projetos  e as ações que contribuem para a implementação desta política, 

com destaque para iniciativas surgidas a partir de 2000 (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – 

Fundeb, Proinfância, inserção da creche no Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– Pnae, entre outras).  

Na pesquisa documental realizada, foram detectados instrumentos 

diferenciados utilizados pelo governo federal para a política de creches: a) base legal 

(CF, emendas constitucionais, leis, decretos, portarias, diretrizes, pareceres do 

Executivo e de conselhos); b) programas e projetos federais; e c) outras ações de 

assistência técnica promovidas pela União aos municípios e aos demais interessados no 

tema (capacitações, assessorias, publicação de materiais orientadores). Sabe-se que a 

política pública não se limita a leis, regras e programas, mas estes são fundamentais 

para a compreensão, a médio e longo prazos, de uma política, juntamente com outros 

apoios fornecidos. 

No estudo junto aos municípios foi verificado que, em relação a diversas 

normatizações gerais referentes à educação (CF, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 

LDB, emendas constitucionais, entre outras), havia diferentes interpretações sobre a 

legislação. Um exemplo desta diferenciação de entendimento está vinculado às 

competências compartilhadas entre as três esferas de governo. Por exemplo: há o 

reconhecimento do direito da criança à creche, mas a materialização desse direito pelo 

município é questionada. Alguns municípios e estados entendem a creche como um 

direito da criança, mas o dever de ofertá-la não é apenas dos municípios; há a 

corresponsabilidade das municipalidades com os estados e a União (que devem fornecer 

cooperação técnica e financeira – CF, art. 30, VI), a família, a comunidade (CF, art. 

205) e as empresas (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, art. 386). Outros órgãos 

do sistema de justiça e localidades compreendem como responsabilidade municipal a 

oferta de vagas em creche. A materialização do direito dos trabalhadores de assistência 

                                                           
14 Aqui será entendido como as relações interinstitucionais aquelas com outras organizações que não 

sejam do Executivo (entidades, ministério públicos, Tribunal de Contas, entre outras). 
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gratuita a seus filhos e dependentes em creches também é discutida bem como o apoio 

dos estados aos municípios nesta política.  

Alguns prefeitos e dirigentes municipais reconhecem como responsabilidade 

municipal apenas a oferta de vagas da educação obrigatória – pré-escola e ensino 

fundamental. A argumentação toma como base a Constituição Federal, art. 208, I, a 

LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Diferentemente dessa 

posição, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre o direito à educação 

infantil como prerrogativa constitucional indisponível e afirma que o Estado “deve criar 

condições objetivas que possibilitem o acesso à educação infantil” (BRASIL, 2009h, p. 

556). Há estados nos quais a Defensoria, o Ministério Público e o Poder Judiciário têm 

assumido a política de creches como responsabilidade do município e, quando não é 

garantido esse direito, é possível aos interessados o questionamento judicial. O 

Ministério tem firmado Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) com alguns 

municípios, estabelecendo prazos para a garantia deste direito. Em outros, estes órgãos 

não têm pressionado as prefeituras para garantir a oferta de vagas (CURY; FERREIRA, 

2010; THURLER, 2010; SILVEIRA, 2011; CORRÊA, 2014). 

A coexistência dos direitos da criança e do trabalhador no que se refere à 

creche também gera modelos e alternativas distintas quanto à oferta de vagas – parciais 

e integrais – nos municípios. Em algumas localidades o direito do trabalhador não é 

identificado como prioritário, e persiste a visão de que o direito à creche é universal, 

não havendo priorização de atendimento a filhos de trabalhadores. 

Dada a importância atribuída à creche na agenda do governo federal, pós 

2000, a pesquisa buscou identificar como se dá o acesso nas diferentes regiões do País, 

em diferentes estados e considerando as condições socioeconômicas das crianças. 

Observou-se que as matrículas de 2001 a 2015 crescem de forma lenta e gradual no 

país, mas com diferenciações de atendimento entre as regiões, os estados, a situação de 

pobreza, raça/etnia e local de moradia – zona urbana e rural – da criança (CRUZ; 

FARAH; SUGYIAMA, 2014; IPEA et al, 2015). O acesso não é equitativo e nenhum 

estado brasileiro atingiu em todos seus municípios a meta prevista no Plano Nacional de 

Educação (PNE), preconizada desde 2001, de 50% das crianças de zero a três em 

creche. Com relação aos gastos, a educação infantil tem sua participação relativa 

decrescendo no Brasil.  

Após verificar as diferenciações de acesso e de gastos com esta etapa de 

ensino em diferentes estados e municípios, buscou-se identificar se algum ato normativo 
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federal – lei, decreto, programa – promoveu a ampliação do acesso. Assim, como 

pesquisa exploratória, em função da complexidade das mudanças ocorridas na relação 

entre a União e os municípios nessa política, foi empregada uma análise quantitativa 

dos dados, além da abordagem qualitativa de análise.  

Realizou-se um estudo que apontou duas medidas federais que tiveram 

efeito na ampliação das matrículas em creches: o Fundeb e a ação Brasil Carinhoso – 

BC (CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2015). As duas contam com mecanismos de 

indução (BICHIR, 2011, 2012), também denominados de “estratégias de indução” 

(ARRETCHE, 1996), utilizados pela União para que o município assuma as suas 

responsabilidades na política de creches. A pesquisa revela um poder de indução do 

governo federal, a partir de incentivos financeiros. Os demais atos, no conjunto, 

contribuíram incrementalmente para a valorização dessa política. O Fundeb é um 

mecanismo de coordenação federativa que cria uma forma de financiar a educação 

infantil, e já era esperado que tivesse impacto sobre as matrículas neste segmento 

educacional. O interessante foi constatar que o BC influenciou a ampliação do acesso, 

na medida em que é uma iniciativa intersetorial de primeira infância e enfrentamento da 

pobreza, vinculada ao Plano Brasil sem Miséria (PBSM), não concebida no âmbito da 

educação, mas que promoveu efeito na política envolvida, em especial pelo apoio ao 

custeio desse serviço.  

O BC é formulado com ações de diversas políticas – educação, saúde, 

transferência de renda/assistência social e nutrição. Esta iniciativa também incorpora a 

política de creches à agenda federal de enfrentamento da pobreza (CRUZ; FARAH; 

SUGIYAMA, 2014; MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015) como uma ação 

intersetorial que materializa o debate nacional e internacional sobre o enfrentamento das 

desigualdades de acesso a serviços educacionais (CASTRO, 1990; BRASIL, 2001a, 

2010b, 2014b, 2014e, 2014f; ROSEMBERG, 1999, 2014; BORGES, 2003). É 

coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que 

articula ações com o Ministério da Saúde (MS) e da Educação (MEC).  

Os documentos de criação do BC reconhecem a vulnerabilidade das 

crianças e a falta de acesso desta parcela da população, em especial as mais pobres, aos 

serviços de educação infantil; e, por meio de incentivos financeiros induz os municípios 

a ampliarem as matrículas nesta etapa de ensino (BRASIL, 2012c; CAMPELLO, 2012). 

Reconhece que o gasto municipal com este segmento educacional é maior do que o 

repasse do Fundeb (CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 
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[201-]) e que o tempo entre a inauguração de uma creche e o recebimento do Fundeb é 

longo e vem sendo assumido pelos municípios. 

O BC recoloca no debate a importância de ações intersetoriais para a criança 

pequena, em especial para aquelas em situação de vulnerabilidade. Para promover o seu 

desenvolvimento integral, previsto no ECA, na LDB e na Lei Orgânica da Assistência 

Social (Loas), “não é suficiente que cada conjunto de políticas atue separadamente, 

agregando ações setoriais”15 (BRONZO, 2016, p. 108), faz-se necessária uma atuação 

conjunta e integrada com uma abordagem complexa dos problemas da educação infantil 

e do cuidado à criança pequena, com novos arranjos de coordenação e cooperação que 

promovam uma abordagem holística da criança.  

O BC, enquanto política de proteção social e de enfrentamento da pobreza, 

traz uma perspectiva de atuação integral e de direito, articula a perspectiva de cuidado e 

educação, e busca integrar enfrentamento da pobreza com outras políticas, com 

destaque às ações de transferência de renda/assistência social, educação, saúde e 

nutrição (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015; MARCONDES; CRUZ, 2016). 

Também destaca a importância da creche como alternativa para reduzir a desigualdade 

de gênero no mundo do trabalho e promover a autonomia econômica das mulheres, em 

especial das beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). Em sua concepção, o 

Estado se corresponsabiliza pelos cuidados com as crianças, conforme está preconizado 

nos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres (PNPMs), criando alternativas para 

a inserção da mulher no mercado de trabalho e também permitindo tempo livre para que 

as mulheres realizem outras atividades (Ibid)16.  

Além disso, é uma iniciativa que reforça a importância da ação 

governamental na promoção da equidade na política de creches, tema levantado na 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de Jomtien, em 1990 (UNESCO, 

1998) e em Conferências Nacionais de Educação (BRASIL, 2010b, 2014f). Coloca luz 

em algumas questões há muito identificadas na educação infantil: insuficiência de 

vagas; acesso desigual, em especial dos mais pobres; discriminação e precariedade no 

atendimento (FARAH, 1994; ROSEMBERG; ARTES; 2012; IPEA et. al, 2015).  

O BC foi concebido intersetorialmente, mostrando a complexidade e as 

interfaces que envolvem uma política para a criança pequena. Criou uma estratégia de 

                                                           
15 A autora trata em seu artigo das políticas de combate à pobreza. Essa reflexão cabe também para o 

atendimento em creche.  
16 Informações complementares podem ser identificadas em Itaboraí e Ricoldi (2016). 
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articulação entre os ministérios e os órgãos envolvidos estabelecendo formas de 

coordenação, de comunicação, de monitoramento e de negociação (MDS, MS, MEC, 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE) e os municípios.  

A partir destas constatações no que se refere ao papel desempenhado pelo 

BC para ampliar o acesso à creche e da concepção que presidiu a criação desta 

iniciativa, há uma aproximação ao conceito de intersetorialidade, que no Brasil foi 

influenciado por discussões internacionais (MOSER, 1995; OMS, 1978; CASTRO, 

1990; OPAS, 1999; BORGES, 2003), inicialmente na área de saúde. Atualmente vem 

ganhando destaque (CUNILL-GRAU, 2016) como estratégia de gestão de políticas 

sociais voltadas para grupos vulneráveis e de enfrentamento da pobreza, por influência 

de agências da Organização das Nações Unidas (ONU). Parte-se do pressuposto de que 

a proteção social e algumas temáticas (exclusão, pobreza, atendimento à criança ) são 

fenômenos multidimensionais e multicausais, e seu enfrentamento exige novas 

estratégias com diversos olhares e uma abordagem intersetorial (VIANA, 1998; 

COSTA; BRONZO, 2012; JUNQUEIRA, 1998).  

Assim, também a política de creches precisa ser vista de forma mais ampla. 

Ao ser parte de um processo educativo (inserida em educação, ao "sair da assistência no 

sentido assistencialista”) e um dos elementos necessários à formação de um ser integral 

que inclui múltiplas dimensões, sendo a educação uma delas, não há como pensar a 

creche sem pensar em intersetorialidade, integralidade, primeira infância e, 

considerando a realidade brasileira, enfrentamento da pobreza.  

Desta forma a pesquisa se aproxima, também, do tema primeira infância 

(CRUZ; FARAH, 2016), buscando identificar o caminho que o Brasil percorreu desde o 

governo FHC até a gestão Dilma Roussef na atenção à criança até seis anos, não sendo 

esse, no entanto, o foco desta tese. São vistas as conexões com a temática estudada, uma 

vez que este debate tem ganhado espaço na agenda governamental, em especial em 

função da coalizão advocatória vinculada à Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI) 

e também por ação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV).17 

Paralelamente, buscou-se identificar o que há para ampliar as matrículas em 

creche. A base legal existe e vários atos normativos da União, desde a década de 1980, 

                                                           
17 A FMCSV existe há mais de 50 anos onde inicialmente o foco de sua atuação era hematologia. Na 

década de 2000 se reformula e dedica-se à promoção do desenvolvimento da primeira infância. A 

Fundação faz parte da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) e tem disseminada a importância da 

primeira infância por meio de publicações, vídeos e capacitações. A fundação cria uma rede de 

profissionais, juristas e políticos para difundir a importância da primeira infância criando uma coalizão 

sobre o tema (SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993). 
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têm influenciado a política de creches nos municípios de forma diferenciada. Alguns, 

como a Constituição, o ECA e a LDB definem a educação como uma atribuição comum 

e a educação infantil como atribuição municipal com cooperação técnica e financeira da 

União e dos estados; esta é a base legal para a creche se inserir na política de educação. 

Outros, como o Fundeb, ao criarem fundos específicos definem provisão de recursos 

para a educação, incluídas as creches.  Há, ainda, aqueles que estabelecem orientações, 

indicações ou metas de atendimento, como as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil ou os Planos Nacionais de Educação (PNEs) (2001-2010 e 2014-

2024).  Estes regramentos são  estratégias das quais a União se utiliza para coordenar as 

ações dos governos subnacionais, podendo ser classificadas em normas que: a) 

restringem a liberdade de gasto dos governos subnacionais; b) definem 

responsabilidades ou competências dos entes da federação com relação à provisão e à 

gestão de diferentes políticas públicas; c) criam incentivos para que os governos 

subnacionais assumam a responsabilidade de prover os serviços de determinadas 

políticas, em especial as sociais (GOMES, 2009); e d) estabelecem diretrizes de atuação 

da política.18 

Também foram estruturados programas, projetos e ações federais em apoio 

aos municípios em suas ações na educação infantil. O governo federal, buscando 

cooperar com os municípios, também publicou diversos materiais de orientação para a 

implementação da política local de creches. O esforço federal, dos estados (algumas 

unidades federativas) e dos municípios para ampliar os serviços resultou num crescente 

aumento no número de matrículas, havendo ainda, no entanto, uma grande demanda.  

Ao olhar para estes dados e após entrevistas com atores federais vinculados 

a programas de creche e ao BC e especialistas, novas perguntas foram surgindo: o que o 

governo federal tem feito para ajudar os municípios a desempenharem suas atribuições 

na política de creches? Como este apoio é visto pelas equipes municipais? O BC, 

concebido intersetorialmente com novos arranjos organizacionais, promove uma 

articulação entre os setores no âmbito local, ao menos no que se refere à política de 

creches? Os mecanismos interfederativos de indução à ampliação da creche no BC 

(antecipação do Fundeb para novos estabelecimentos e turmas, bem como 

                                                           
18 Gomes (2009) não menciona as normas que estabelecem diretrizes nacionais, estas foram incluídas pela 

autora, em função da sua importância. Na saúde e na assistência social há as normas operacionais básicas, 

e na educação as diretrizes curriculares nacionais. 
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suplementação de 50% do valor de referência Fundeb para crianças do PBF) atendiam 

às expectativas dos gestores locais?  

Passou a ser um ponto importante da pesquisa, conhecer a implementação 

local deste arranjo complexo que envolve coordenação e cooperação interfederativa 

(União, estados e municípios), participação de atores não governamentais (família, 

entidades, empresas etc.) e requer articulação intersetorial. Para isso, realizaram-se 

estudos de casos múltiplos em seis municípios, buscando compreender as interpretações 

locais da política de creches e do BC e as decisões tomadas pelos gestores na 

implementação das ações vinculadas à política de creches, assim como as disputas entre 

as alternativas para operacionalizá-las.  

 Dois estados brasileiros foram escolhidos, sendo um do Sudeste e um do 

Nordeste, por serem as regiões brasileiras com maior população de crianças de zero a 

três anos19. Em cada região foram selecionados os estados com a mais alta taxa de 

atendimento em creche de crianças com idade até três anos em 2010: Ceará (27,51%) e 

São Paulo (31,89%). Mesmo nestes dois estados as taxas de atendimento estavam bem 

abaixo das metas do PNE (50%).  

Escolhidos os dois estados, buscou-se identificar os municípios a serem 

visitados. O critério para seleção das prefeituras foi ter avançado na política de 

creche, compreendendo-se por “avanço”: a ampliação do acesso e da permanência das 

crianças; o desenvolvimento de um bom trabalho pedagógico, com espaços, materiais, 

mobiliários adequados; a existência de equipe multidisciplinar e processos de formação 

continuada, entre outros aspectos.  

As localidades foram identificadas a partir de uma pesquisa empírica com 

especialistas, professores, dirigentes e gestores estaduais, representantes da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime) nacional e regional, e pessoas que são 

referência na área. Os municípios escolhidos para a visita de campo deveriam 

representar regiões e portes diferenciados. Foram estabelecidos três perfis de porte 

populacional – até 50.000, de 50.001 a 100.000, e mais de 100.000 – uma vez que, 

como sugerem diversos estudos, há diferenças de características de gestão de políticas, 

                                                           
19 As 10.904.375 crianças com até três anos (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013) estão 

distribuídas da seguinte maneira nas regiões brasileiras: 4.100.784 no Sudeste, 3.346.655 no Nordeste, 

1.386.651 no Sul, 1.230.972 no Norte e 839.313 no Centro-Oeste.  
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conforme diferentes perfis de municípios20. Após a escolha das prefeituras foram 

agregados dados de cobertura em creche, do atendimento no BC, da existência do PME 

e do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI)21, e da participação no programa 

Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq. No Ceará foi identificado se o 

município participava do selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef.22  

Foram visitados seis municípios brasileiros (Farias Brito/CE, Horizonte/CE, 

Sobral/CE, Tarumã/SP, Votuporanga/SP e Osasco/SP) e identificada a implementação 

da política de creches e o BC bem como a articulação da creche com a assistência 

social23 e a saúde no âmbito local. A pesquisa foi centrada na análise da creche, mas 

observou suas interfaces com as políticas de saúde e assistência social, considerando 

que estas são essenciais para o desenvolvimento infantil. Foi possível constatar, ainda, a 

variedade de compreensões quanto ao papel dos municípios na política de educação e, 

mais especificamente, na política de creches.  

Nas visitas de campo para verificar como se dava a implementação da 

política de creches, identificou-se a importância do apoio estadual, o que levou a 

pesquisa a buscar entender também como ocorria a cooperação estadual com os 

municípios. Observaram-se diferentes entendimentos do papel do estado no apoio 

intergovernamental, o que leva a ações distintas de cooperação técnica e financeira entre 

os entes federativos. 

Tanto no Ceará quanto em São Paulo foram iniciadas ações voltadas para a 

primeira infância, mas os dois estados não tiveram um papel ativo na implementação do 

BC, seguindo o modelo de relação interfederativa direta da União com os municípios.  

A partir da pesquisa realizada, foi possível identificar avanços e desafios 

apontados por atores envolvidos na implementação da política de creches e do BC em 

âmbito local. Esta tese contribui, assim, para desvendar os processos de implementação 

                                                           
20 O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) subdivide os municípios em: até 20.000 

habitantes, de 20.0001 a 100.000, de 100.001 a 500.000, e mais de 500 mil; mostrando que há variações 

da gestão nos diferentes portes populacionais (VELOSO et al., 2011). 
21 A existência do PMPI não é um requisito para o recebimento de recursos de transferências 

governamentais. Os municípios têm diversos planos que são obrigatórios nas relações interfederativas 

com destaque às políticas descentralizadas: saúde, educação, assistência social, alimentação escolar, de 

acompanhamento e controle do Fundeb, entre outros. 
22 O Selo Unicef é um atestado dado pelo Unicef aos municípios em função dos resultados dos seus 

esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. Foi criado em 1999 para estimular 

ações municipais nas áreas de direitos, educação e saúde para crianças e adolescentes do Ceará e do Rio 

Grande do Norte (Unicef, [2013?]a). Podem participar municípios do Programa de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (UNICEF, 2013). 
23 Nos municípios não há secretaria de transferência de renda e sim de assistência social que incorpora os 

programas de transferência de renda.  
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nos municípios e para sistematizar dados dispersos sobre a influência da ação do 

governo federal e dos estados nesta política.   

A tese está estruturada em dois volumes com 11 Capítulos. Inicia 

apresentando o desenho da pesquisa descrevendo as etapas e caminhos percorridos no 

decorrer do doutorado. No Capítulo 2 é descrita a política de creches, mostrando como 

que esta ainda é nova na educação e tem interpretações distintas em relação a diversos 

de seus aspectos. O Capítulo 3 inicia tratando das relações interfederativas, tentando 

mostrar os desafios da coordenação e da cooperação horizontal e vertical na política de 

creches além de mencionar as relações interinstitucionais. No Capítulo 4 é trabalhada a 

intersetorialidade e a sua importância para o desenvolvimento infantil.  

No Capítulo 5 é apresentado do papel da União no apoio à creche pós-1988. 

Descreve as normatizações criadas (leis, decretos, portarias, pareceres e outros atos 

normativos), os programas e projetos apoiados pelo governo federal e outras ações 

realizadas. No capítulo 6 é retratado o Brasil Carinhoso, em função de seu impacto na 

política de creches, descrevendo o seu desenho e alguns resultados. A seguir é 

apresentado o papel dos estados no apoio a creche, descrevendo a cooperação técnica e 

financeira oferecida por cada estado – São Paulo e Ceará – mostrando as diferenciações 

de colaboração com os municípios.  

Nos Capítulos 8 a 11 são apresentados os seis estudos de caso (Farias 

Brito/CE, Horizonte/CE, Sobral/CE, Tarumã/SP, Votuporanga/SP e Osasco/SP), 

identificando os avanços e desafios na implementação das experiências analisadas. Eles 

foram subdivididos de forma que no Capítulo 8 fosse retratada a política educacional 

nos municípios, no Capítulo 9 as diferenciações de implementação da política de 

creches, no Capítulo 10 como ocorrem as relações interfederativas e interinstitucionais 

nessa política, e, no Capítulo 11, fossem apresentadas as relações intersetoriais 

existentes no município e na educação infantil. Termina com as considerações finais e 

indicando a necessidade de novos estudos nessa política que ainda é subpriorizada na 

educação.  

No volume dois estão os 12 apêndices. São apresentados: modelo de roteiro 

de entrevista exploratória, história da política de creches no Brasil, os atos normativos 

federais que normatizam a política, os programas federais, as ações de cooperação do 

Ceará e de São Paulo aos seus municípios, e os relatos de Farias Brito/CE, 

Horizonte/CE, Sobral/CE, Tarumã/SP, Votuporanga/SP e Osasco/SP. 
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1 O DESENHO DA PESQUISA 

 

Como visto anteriormente, é objetivo desta pesquisa analisar as relações 

intergovernamentais e intersetoriais, a partir do olhar dos municípios, na implementação 

da política de creches e na ação Brasil Carinhoso, com destaque ao papel da União em 

relação aos municípios. A pesquisa foi sendo construída no decorrer do doutorado24 e o 

percurso realizado nesta tese será detalhado na primeira pessoa do singular neste 

Capítulo, uma vez que, ao longo do seu desenvolvimento, foram tomadas escolhas que 

impactaram as outras etapas de trabalho.  

Busquei estudar como a União exerceu seu papel de coordenação e 

cooperação técnica e financeira nesta política, de 1988 a 2015, com ações (base legal, 

programas e projetos e outras iniciativas de assistência técnica - assessoria, produção de 

materiais, capacitações) que apoiassem ou induzissem os governos locais a ampliarem o 

acesso e a permanência das crianças neste serviço. Parti da ideia inicial de que a União, 

a partir do Governo FHC, com seus programas e projetos estava “condicionando” a 

atuação municipal. 

Como pesquisa exploratória, em função da complexidade das mudanças 

ocorridas ao longo do processo na relação entre União e municípios no âmbito dessa 

política, empreguei abordagens quantitativas e qualitativas de análise, com destaque às 

qualitativas. A interdisciplinaridade orientou a pesquisa, uma vez que o objeto de estudo 

envolve áreas distintas (educação, administração pública, assistência social, saúde e 

ciência política), com inúmeros pontos de vista.  

Desenvolvi diversos procedimentos, métodos e técnicas no decorrer dos 

quatro anos do doutorado, na medida em que novas questões surgiam na pesquisa e 

influenciavam as etapas seguintes. Desta forma, ao descrever os procedimentos 

metodológicos, descreverei todo o percurso realizado.  

Comecei o estudo com uma pesquisa bibliográfica referente ao federalismo, 

com destaque às relações intergovernamentais, e observei que a literatura não apresenta 

muitas pesquisas que examinem tais relações a partir da perspectiva dos municípios25. 

                                                           
24 Os resultados dos trabalhos das disciplinas foram apresentados em congressos nacional e internacional 

(CRUZ; FARAH, 2014a; 2014b). As discussões nesses eventos proporcionaram a elaboração de artigos e 

relatório de pesquisa (CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014; MARCONDES, CRUZ, 2016; 

MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015; CRUZ; FARAH, 2016) e parte são apresentados nesta tese. 
25 Foi realizada, em junho de 2014, pesquisa de teses e dissertações, nas bases da Capes, Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, da Fundação Getúlio Vargas e Portal DART-Europe 

E-theses. Iniciando com a palavra-chave “federalismo”, e posteriormente incrementada a busca com 
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Esta investigação foi ampliada aos direitos sociais, à política de educação e à política de 

creches, desde uma perspectiva histórica. Compreender as diferentes visões que 

influenciaram a política de creches no decorrer do tempo (saúde, assistência social, 

educação, trabalho, nutrição e gênero), bem como a ação dos entes federados, auxiliou a 

reconstruir a trajetória da política de creches. A participação de atores influentes, a 

evolução da ação do Estado, as mudanças ocorridas nos instrumentos normativos e na 

engenharia operacional permitiram identificar a “polissemia” do termo “creche” e o 

quanto essa política ainda está em construção. A política de creches na área de educação 

vem sendo constituída e implementada a partir das relações com a família, a sociedade e 

o Estado; da crescente importância dada à primeira infância; e das diversas inter-

relações com outras políticas públicas.  

Os passos metodológicos envolveram diversas etapas, muitas delas sendo 

realizadas simultaneamente. São elas:  

a. identificação de atos normativos e outras ações federais de 1988 a 2015;  

b. análise quantitativa das matrículas em creche, por estado e Distrito Federal, e sua 

evolução de 2001 a 201526;  

c. realização de entrevistas exploratórias com atores-chave;  

d. análise do Programa Brasil Carinhoso;  

e. realização de entrevistas semiestruturadas em profundidade com atores-chave;  

f. seleção dos estados e municípios; e 

g. estudos de casos múltiplos em seis municípios de dois estados brasileiros para 

identificar a implementação da política de creches e da ação Brasil Carinhoso (BC). 

A seguir são descritas as etapas realizadas.  

 

 

1.1 Identificação dos atos normativos e outras ações federais de 1988 a 2015 

 

                                                                                                                                                                          
“mecanismos de coordenação”, “mecanismos de coordenação federativa”, “relações 

intergovernamentais”, “centralização”, “coordenação interfederativa” e as correlações entre essas. Os 

termos de busca foram escolhidos a partir de quatro pesquisadoras que têm debatido a temática de 

coordenação, cooperação interfederativa e novos desafios das relações interfederativas. Buscou-se as 

palavras-chave das teses de: Marta Arretche, Renata Bichir, Elaine Cristina Lício e Cibele Franzese. 

Posteriormente, com o objeto da pesquisa também foram inseridas as palavras “educação”, “educação 

infantil” e “creche”, observando-se que na política de creches o tema é recente.  
26 A partir de 2001 os dados sobre creches foram disponibilizados para consulta online e passaram a 

diferenciar as matrículas de creche e pré-escola (SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DO BRASIL, 

2003). 
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Na pesquisa documental, identifiquei os principais atos normativos da 

União relativos à política de creches entre 1988 a 2015. Foi possível observar sua 

evolução bem como o quanto esses atos, pós-1988, impactaram a oferta de vagas em 

creches e o processo de implementação da política. Diferenciei três grupos de atos 

normativos: a) normatizações gerais (CF, emendas constitucionais, leis, decretos); b) 

programas e projetos federais; c) outras ações que especificam as normas federais 

vinculadas à política de creches (portarias, pareceres, resoluções) de órgãos do 

Executivo e conselhos nacionais. Além dos atos normativos, identifiquei outras ações de 

apoio técnico promovidas pela União (capacitações, assessorias, publicação de materiais 

orientadores).  

Coletei os atos normativos, no período de 2014 a 2015, nos bancos de dados 

do portal do governo brasileiro, do Ministério da Educação (MEC), do Ministério de 

Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), do Ministério da Saúde (MS), do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

que incluem a Constituição Federal, Emendas Constitucionais, leis, decretos, portarias, 

resoluções e instruções normativas de órgãos do Executivo, atas de Conselhos, 

normatizações de programas afins, bem como outras ações que especificam as normas 

gerais. A reunião desses atos possibilitou-me construir uma linha do tempo que permitiu 

visualizar a evolução normativa nesta área.  

Após analisá-la, estabeleci três períodos distintos para identificar a 

influência de determinados atos normativos: a) de 1988 a 2001 (da CF até a aprovação 

do PNE 2001-2010; b) de 2001 a 2010 (do PNE 2001-2010 até a implementação do 

Fundeb e finalização do PNE); e c) de 2011 a 2015 (implementação do Fundeb e do 

BC). Para esta periodização baseei-me em marcos legais que influenciaram a política de 

creches e, assim, pude identificar as diferenças do apoio federal ao longo da 

implementação da política de creches. No primeiro período (1988 a 2001) não havia 

qualquer mecanismo interfederativo de financiamento às creches, a própria LDB ou 

ainda estava em discussão ou tinha sido recentemente aprovada. Além disso, o processo 

de transição da assistência social para a educação estava iniciando.  

No segundo período (2001 a 2010), a LDB e o PNE já estavam aprovados e 

o debate sobre competências e metas de atendimento para a educação infantil estava 

presente. Os programas federais de apoio à formação de profissionais (Programa de 
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Formação Inicial de Professores em Exercício na Educação Infantil – ProInfantil), à 

construção de creches (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – ProInfância) e à 

manutenção delas (Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE, Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar – Pnate e Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE) estavam 

começando, ainda incipientes e sem um mecanismo de coordenação, como o Fundeb, 

em funcionamento. Com a aprovação do Fundo, em 2006, foi criada uma alternativa 

interfederativa de financiamento para esse segmento, e que se consolidou em 201027.  

No terceiro período (2011 a 2015), o Fundeb estava funcionando 

plenamente, o programa federal de construção de creches (ProInfância) foi inserido na 

agenda prioritária do governo ao ser incluído na segunda versão do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC-2) e, com o BC criado em 2012, houve uma nova 

política de indução à política de creches. Esta focalizava os mais pobres, com a 

antecipação do repasse do Fundeb e a suplementação em 50% para os municípios que 

matriculassem em creches as crianças do Programa Bolsa Família – PBF. Neste último 

período, a União ampliou a assistência financeira bem como os mecanismos de indução 

para que os municípios assumissem sua responsabilidade no que se refere à política de 

creches. 

Paralelamente à pesquisa sobre a promulgação de atos normativos e criação 

de programas, busquei identificar outras ações desenvolvidas pelo MEC, ao exercer seu 

papel de apoio técnico aos municípios. No site do MEC, identifiquei e analisei 38 

materiais de orientação aos prefeitos, dirigentes e equipes técnicas elaborados desde 

1982. 

No decorrer da pesquisa pude observar, ao realizar as entrevistas e a análise 

documental, um outro movimento de apoio federal aos municípios. A partir de 2011, o 

MEC ampliou a cooperação técnica por meio de visitas de assessoramento aos 

municípios que construíam equipamentos do ProInfância e capacitações pontuais. Para 

compreender este processo, solicitei informações complementares ao MEC.  

A partir do levantamento dos atos normativos, programas e outras ações, 

pude observar que a União, no decorrer do tempo, ampliou a normatização federal e a 

assistência técnica e financeira aos municípios.  

                                                           
27 Antes do Fundeb, os municípios financiavam a política de creches com recursos do Tesouro Municipal 

e contavam com o apoio financeiro federal ou estadual da assistência social.  
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A análise dos atos normativos mostrou que a concepção de creches como 

direito das crianças e dos trabalhadores e dever do Estado contida na Constituição de 

1988 vem sendo construída no período analisado (um exemplo é que, apenas em 2006, 

foi incorporada a creche na Constituição Federal como responsabilidade municipal, com 

a cooperação do estado e da União). Normas e programas federais foram criados ou 

reformulados para regulamentar a política e apoiar os municípios na implementação da 

política de creches, mas foram incorporados de forma diferenciada nos municípios. Essa 

diferenciação identificada no estudo levou a novas perguntas na pesquisa: quais foram 

os atos normativos que impactaram o acesso das crianças às creches? Será que a LDB, o 

Fundeb, o PNE ou outro ato contribuíram para a ampliação de matrículas? Algum 

programa federal contribuiu para a ampliação do acesso? A partir destes 

questionamentos foi feita uma análise quantitativa das matrículas em creche, por estado 

e Distrito Federal, e sua evolução de 2001 a 2015.  

 

1.2 Análise quantitativa das matrículas em creches, por estado e Distrito Federal, e 

sua evolução de 2001 a 201528 

 

A análise quantitativa das matrículas abrangeu o período de 2001 a 2015 

pois só em 1998 os censos escolares, principal fonte de dados sobre a situação do ensino 

no Brasil, passaram a incluir as creches. Os primeiros dados do setor eram parciais, não 

incluindo todos os estabelecimentos (SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DO 

BRASIL, 2003), e só em 2001, os dados foram disponibilizados para consulta online no 

site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

discriminando as matrículas em creche e pré-escola, nas diversas redes de ensino.  

Construir e analisar a base de dados serviu como instrumento para observar 

a implementação da política de creches, permitindo-me identificar as mudanças e 

variações na oferta de vagas entre redes de ensino (municipal, estadual, federal e 

privada), e também no grau de acesso e equidade alcançado entre os estados ao longo 

dos anos. 

A coleta dos dados abrangeu as matrículas das redes municipais, estaduais, 

federais, privadas (lucrativas, filantrópicas, confessionais e comunitárias), nos 26 

estados e no Distrito Federal, para identificar a influência das normatizações no 

                                                           
28 Inicialmente a pesquisa foi realizada de 2001 a 2014, e posteriormente ampliada para 2015. 
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incremento, ou não, das matrículas. A análise foi feita por estado e Distrito Federal, 

agregando os municípios sob sua jurisdição.  

Além dos dados do Censo Escolar, complementei a pesquisa com as 

seguintes bases de dados estatísticos oficiais: a) Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - Pnad de 2001 a 2014; b) Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – Ipea et al. de 2015 e, posteriormente, de 

2016; c) Sinopse Estatística da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep para verificar as matrículas privadas 

(lucrativas, confessionais, filantrópicas e comunitárias) de 2014 e 201529; e) Censo 

Demográfico e Estados@ do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; f) 

Atlas Brasil do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud, da 

Fundação João Pinheiro e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea; e g) 

dados de atendimento de crianças do PBF em creche por meio da Ação Brasil 

Carinhoso, de todos os municípios brasileiros, de 2012 a 2015. Também utilizei o 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) para demandar 

informações complementares ao MEC, MDS, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), MS, FNDE e outros órgãos do governo federal.  

Os dados do Censo e da Pnad, juntamente com os do Censo Escolar e de 

atendimento do Brasil Carinhoso, foram a base para identificar a cobertura do 

atendimento de crianças de zero a três anos (total de crianças, crianças pobres e crianças 

extremamente pobres).30 

Para realizar as análises estatísticas descritivas e os testes paramétricos que 

identificassem correlações e o grau de significância entre os atos normativos e a 

cobertura de atendimento das crianças com até três anos31, utilizei o software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Incluí na análise os anos de promulgação ou 

início de funcionamento do PNE 2001-2010, da Lei do Piso Salarial, do ProInfância, do 

                                                           
29 Há diferenciações entre os dados de matrículas em creches do Censo Escolar e da Sinopse Estatística 

(ROSEMBERG; ARTES, 2012; ROSEMBERG, 2015). No Censo Escolar não estão disponibilizadas as 

informações das creches privadas diferenciando-as entre as privadas lucrativas e as filantrópicas, 

confessionais e comunitárias. Foi utilizada a Sinopse para obter as matrículas das creches privadas e de 

seus prestadores e de jornada. Os demais dados utilizados são do Censo Escolar. 
30 Diversas instituições vinculadas aos direitos das crianças e também de valorização da educação infantil 

evitam usar a nomenclatura “alunos” para as crianças em creches para evitar a conotação de alfabetização 

e a não ludicidade importantes nesta faixa etária. Esta tese reconhece esses direitos e denominará como 

criança pequena, mas ao tratar das matrículas e do Fundeb utilizará “alunos”, pois é o termo utilizado 

pelos órgão federais de educação.  
31 Foram realizados cinco modelos logísticos para verificar a significância dos atos normativos na 

cobertura. Para essa análise quantitativa foram utilizados dados da Pnad de 2001 a 2013, pois na época 

não estavam disponíveis os de 2014 e 2015. Os demais estudos abrangem o período de 2001 a 2015. 

https://esic.cgu.gov.br/
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Fundeb, do Brasil Carinhoso (BC) e do PNE 2014-2014. Escolhi esses atos normativos 

a partir de entrevistas com especialistas que apontaram a importância dessas ações para 

a política de creches, destacando o BC enquanto uma ação que visava reduzir a 

desigualdade de acesso.32 

Assim pude conhecer a cobertura, a evolução das matrículas, a concentração 

do acesso à creche e alguns resultados que explicarei a seguir. A partir do estudo 

constatei que as matrículas vêm crescendo sistematicamente e as ações federais 

contribuem, de forma incremental, para a valorização da política de creches. Esse 

incremento, no entanto, não se deu de maneira uniforme entre os estados. As normas 

federais tiveram, nos estados, resultados diferentes quanto à oferta de vagas e às 

modalidades de prestação de serviço - administração direta ou por terceiros (privada 

lucrativa e por entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias).  

A partir do estudo pude ainda perceber que o Fundeb e o BC foram os atos 

normativos com maior correlação com a cobertura em creches. Ao analisar os dados, já 

esperava constatar a influência do Fundeb, uma vez que seu objetivo era instaurar um 

novo arranjo interfederativo de financiamento à educação básica (da creche ao ensino 

médio). O BC, no entanto, me surpreendeu. Ainda que seu objetivo fosse ampliar aos 

pobres o acesso a direitos, inclusive a creches, é uma ação intersetorial (saúde, 

educação, assistência social e nutrição) de enfrentamento da pobreza, voltada para a 

primeira infância e não concebida no âmbito da educação (CRUZ, FARAH, 

SUGIYAMA, 2014). O BC, que teve uma enorme adesão dos municípios (em 2015, 

eram 97% dos municípios brasileiros) levou-me a uma nova pesquisa para compreendê-

lo e sua relação com a política de creches, que descreverei na Seção 1.4 e no Capítulo 6. 

Apesar dos esforços realizados pelo governo federal, em 2015 a cobertura 

de creche era ainda 25,7%, muito inferior aos 50% preconizados no PNE (IPEA et al. 

2016). Isso apontava para a necessidade de aprofundar a pesquisa com outros 

instrumentais, uma vez que o acesso à creche dependia de inúmeras variáveis para além 

do apoio federal aos municípios. A inclusão das crianças de até três anos em creches é 

um fenômeno complexo, pois depende das famílias, dos gestores municipais e suas 

equipes, de apoio técnico e financeiro da União e dos estados, bem como, em várias 

localidades, das entidades conveniadas para ofertar vagas.  

 

                                                           
32 Sampaio e Oliveira (2015) destacam três dimensões da desigualdade educacional: de acesso, de 

tratamento e de conhecimentos. Esta tese estará centrada na dimensão de acesso. 
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1.3 Realização de entrevistas exploratórias com atores-chave 

 

Paralelamente ao estudo das matrículas, realizei um processo de escuta de 

atores-chave por meio de três entrevistas exploratórias com roteiros semiestruturados 

(Apêndice 1). Compreendi essas entrevistas como um instrumento de aproximação ao 

tema, de preparação para as entrevistas estruturadas e de orientação para a análise 

qualitativa. A partir delas, pude me acercar à vivência pessoal desses atores no que se 

refere à temática da tese (FRASER; GONDIM, 2004). 

A primeira entrevista foi com César Callegari, então secretário municipal de 

educação do município de São Paulo (2013-2014), no dia 29/5/2014, em função da sua 

posição política em defesa da educação e por já ter sido deputado, com forte vínculo 

com a política de educação, presidente da Câmara da Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) – 2004/2014 e 2016/2017, e secretário de educação básica 

do MEC, em 2012. A segunda foi com Barjas Negri, no dia 18/7/2014, ex-secretário-

executivo da FNDE e mentor do Fundef (1995–1996); ex-secretário de Educação 

(1979–1982), ex-vereador (1989–1992), ex-prefeito de Piracicaba (2004–2013) e, à 

época, diretor da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) do Estado de 

São Paulo (2013-2016). A terceira foi com Cleuza Repulho, no dia 27/4/2015, então 

presidenta da Undime nacional (mandato 2011-2013 e 2013-201533) e secretária 

municipal de educação de São Bernardo do Campo/SP (2008 -2015), para compreender 

as posições dos gestores municipais frente às normas federais.  

 

1.4 Análise da ação Brasil Carinhoso 

 

Constatar a correlação do BC com o aumento de vagas em creche, em 

especial de crianças pobres, abriu-me um novo caminho na pesquisa, na medida em que 

outras temáticas se estenderam sobre a política de creches e a influenciaram, bem como 

o debate de equidade e justiça social. A estratégia intersetorial (educação, saúde, 

transferência de renda/assistência social e nutrição) com um mecanismo de indução da 

União aos municípios – antecipação do Fundeb para novas turmas e estabelecimentos e 

suplementação de 50% do Fundeb para matrículas de crianças do PBF – promoveu a 

ampliação do acesso à creche, convergindo com a agenda federal de enfrentamento da 

                                                           
33 Novo mandato para a Undime nacional iniciou-se em maio de 2015. Foi eleito como presidente o 

secretário municipal de educação de Tabuleiro do Norte/CE.  
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pobreza e a superação das desigualdades de acesso a serviços educacionais (CRUZ; 

FARAH; SUGIYAMA, 2014, MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015; MARCONDES; 

CRUZ, 2016; COSTA; MAFRA; BACHTOLD, 2014;  BRASIL,  2014h; SILVEIRA; 

PEREIRA, 2015). Assim, a partir da indução realizada pela União aos municípios, 

incluí na pesquisa a análise da primeira infância, da intersetorialidade e da equidade de 

acesso por meio do BC. 

Num primeiro momento, pesquisei o BC a partir de análise de documentos 

(legislação e atos normativos, relatórios do Brasil sem Miséria e do BC, entre outros) e 

de informações de atendimento do BC que solicitei por meio do e-SIC34 para o MEC, 

MDS, MS, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e FNDE. Em um segundo 

momento fiz entrevistas com atores-chave dos ministérios e autarquia envolvidos.  

Em uma das entrevistas que realizava, ao buscar compreender como havia 

evoluído o debate de primeira infância e intersetorialidade no governo federal, tomei 

conhecimento da existência do Comitê para Desenvolvimento Integral da Primeira 

Infância (Codepi), criado no Programa Comunidade Solidária pela Dra. Ruth Cardoso 

na gestão do presidente FHC, que orientou as primeiras ações para essa faixa etária. A 

partir dessa informação passei a pesquisar documentos referentes ao Codepi, bem como 

entrevistei responsáveis pela iniciativa à época (SECRETARIA-EXECUTIVA DO 

PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 2012; COMITÊ DA PRIMEIRA 

INFÂNCIA, 2002a, 2002b). Na análise documental pude identificar que a 

intersetorialidade e a cooperação intergovernamental já permeavam o Codepi e, num 

momento seguinte, pude identificar diferenças e similaridades entre o Codepi e o BC. 

Os resultados desta pesquisa foram apresentados por mim e Marta Farah (CRUZ; 

FARAH, 2016).  

Ao inserir o BC no Plano Brasil sem Miséria, o governo federal trouxe os 

temas de primeira infância, intersetorialidade, relações interfederativas e creches para 

sua agenda prioritária de enfrentamento da pobreza. Embora a temática já estivesse 

presente no governo Lula, sua inclusão no Plano se deu no primeiro mandato da gestão 

Dilma. A análise documental me permitiu identificar mudanças incrementais e uma 

                                                           
34 Solicitei dados por meio do e-SIC de 2014 a 2017, referentes ao período de 2012 a 2015. Entre 2014 e 

2015 a maioria das informações foram apresentadas e impetrei poucos recursos para complementá-las. 

Depois da troca da equipe do MDS, em alguns pedidos precisei apresentar vários recursos para obter os 

dados e, mesmo assim, houve alguns que não pude obter porque a nova equipe entendia que as 

solicitações “exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 

informações” (BRASIL, 2012f) e não fornecia a base de dados para que eu mesma fizesse a agregação 

sem demandar esforços da equipe do MDS (exemplo: solicitação do número de crianças de 0 a 48 meses 

do PBF, por estado, de 2012 a 2015). 
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abordagem híbrida de implementação (MAJONE; WILDAVSKY, 1995; HILL, 2007; 

SUBIRATS et al., 2008) pois a abordagem top down e botton up coexistia com 

momentos de interação entre as normas estabelecidas pela União (formuladores do BC) 

com a autonomia e a discricionariedade dos municípios (implementadores).  

Identifiquei avanços na área de transferência de renda/assistência social e 

em algumas ações de saúde. O destaque, no entanto, foi a ampliação da oferta de vagas 

criadas para crianças do PBF35. Assim, escolhi o BC para ser estudado junto com a 

política de creches, como uma ação do governo federal implementada localmente. Levei 

em consideração os seguintes fatores: a) grande adesão à iniciativa (97% dos municípios 

brasileiros aderiram até 2015); e b) influência na extensão do acesso à creche às 

crianças pobres.  

Também busquei entrevistar atores-chave das equipes do governo federal 

para identificar diferentes expectativas e visões a respeito de creche, do BC, da 

intersetorialidade em sua formulação e implementação, bem como das relações 

intergovernamentais. Para aprofundamento do BC entrevistei técnicos ou responsáveis 

de áreas vinculadas a essa ação: MEC (coordenação geral da educação infantil), MDS 

(coordenação do BC, gestão e acompanhamento do Plano Brasil sem Miséria, Secretaria 

Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza – Sesep e técnicos), Ministério da 

Saúde (coordenações de Saúde da Criança e Aleitamento Materno e de Nutrição e 

técnicos), FNDE (coordenação de apoio aos programas federais, em especial ao BC) e 

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Também entrevistei representantes 

de entidades como Undime e Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar 

(Omep). Foram entrevistados 18 burocratas de médio e alto escalão, dirigentes, 

deputados e especialistas.  

As entrevistas ocorreram em 2015 a 2017, abrangendo o segundo mandato 

da presidenta Dilma, o período em que foi inicialmente afastada, o impeachment e o 

mandato do presidente Temer. As entrevistas programadas para julho de 2016 foram 

feitas em localidades distintas de Brasília em função da mudança do governo. Apesar 

das dificuldades inerentes a este período, pude consolidar uma visão da coordenação e 

cooperação da União com os municípios na política de creches, do BC e das suas 

                                                           
35 No andamento da pesquisa, identifiquei que mesmo o MDS tendo em seu discurso que houve a 

ampliação de vagas para crianças do PBF, não era possível diferenciar “novas” vagas daquelas em que as 

crianças já estavam matriculadas.  
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interfaces com as demais políticas, das suas relações com os municípios e, em menor 

escala, com os estados.  

 

1.5 Realização de entrevistas semiestruturadas em profundidade com atores-chave 

 

Realizei entrevistas36 semiestruturadas com informantes-chave, para captar 

dados subjetivos e complementar informações obtidas em etapas anteriores e nas visitas 

de campo. Elaborei roteiros de referência para cada informante contatado. Meu objetivo 

era identificar como percebiam o fenômeno estudado e sua evolução histórica, bem 

como identificar valores, atitudes, opiniões e fatores críticos que afetam as relações 

interfederativas e a implementação dos atos normativos, com destaque para os 

programas federais e ações intersetoriais na política de creches. Além disso, a partir das 

entrevistas identifiquei questões a serem aprofundadas nos estudos de casos múltiplos.  

Contatei as seguintes instituições:  

a. Instituições governamentais federais (MEC, MS, MDS, Secretaria Nacional de 

Políticas para as Mulheres, Câmara dos Deputados e Senado Federal – deputados e 

assessores parlamentares de educação da Câmara de Deputados e do Senado, 

FNDE) e estaduais (Secretarias Estaduais de Saúde e de Educação do Ceará e de 

São Paulo, de Desenvolvimento Social/SP e de Trabalho e Desenvolvimento 

Social/CE; Programas São Paulo pela Primeiríssima Infância, Mais Infância Ceará, 

de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – Proares; Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação – FDE e Ministério Público);  

b. Sociedade civil organizada com atuação na área (Todos pela Educação, Instituto 

Avisa Lá, Fundação Carlos Chagas – FCC, Ação Educativa, Associação Brasileira 

de Municípios, Rede Nacional Primeira Infância – RNPI, Fundação Maria Cecília 

Souto Vidigal, representante de movimento feminista à época da Constituinte, 

representante do Comitê para Desenvolvimento Integral da Primeira Infância – 

Codepi do período FHC, Undime nacional e estaduais, Movimento Interfóruns da 

Educação Infantil do Brasil – Mieib e fóruns estaduais de educação infantil). 

c. Universidades (Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP, Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo – USP, Universidade de Campinas – Unicamp, 

                                                           
36 A maioria das entrevistas foi presencial e ocorreu nos locais de trabalho dos participantes, mas houve 

exceções e alguns entrevistados foram contatados na própria residência, por celular, por Skype e por 

telefone. Houve a gravação em áudio das entrevistas e todas foram transcritas. Os participantes assinaram 

o termo de autorização de uso de imagens e depoimentos, autorizando a sua utilização nesta tese.  



 

58 
 

Faculdade de Medicina da USP, Universidade de Brasília – UnB e Universidade 

Federal do Ceará - UFC).  

d. Agências internacionais (Omep e Unicef). 

Como o BC estava inserido na política de primeira infância e de 

enfrentamento da pobreza extrema, também entrevistei atores vinculados à 

institucionalização do Marco Regulatório da Primeira Infância e representantes das 

Secretarias de Educação, de Desenvolvimento Social (ou Trabalho e Desenvolvimento 

Social) e de Saúde dos estados do Ceará e São Paulo. 

As entrevistas ocorreram paralelamente à análise quantitativa das 

matrículas, ao estudo do BC e ao estudo de casos nos municípios, e foram criadas 

categorias de interpretação das informações (política de educação e de creches, relações 

interfederativas e interinstitucionais e relações intersetoriais). 

 

1.6 Estudos de casos múltiplos em seis municípios de dois estados brasileiros para 

identificar a implementação da política de creches e da ação do BC 

 

Optei pelo estudo de caso porque oferece a possibilidade de “penetração na 

realidade social não conseguida pela avaliação quantitativa” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 62). Os estudos de casos múltiplos me permitiram explicar 

questões sociais complexas bem como comparar municípios, verificando similaridades 

e diferenças na implementação da política de creches e do BC.  

Ainda que o locus de implementação da política de creches seja o 

município, para escolher as localidades, parti da análise dos resultados de cobertura de 

atendimento em creche agregada por estados (que apresentarei na Seção 1.7). Os 

estudos de casos múltiplos permitiram identificar parte das relações internas no 

município (relação entre Executivo, gestores municipais e outros setores da prefeitura, 

organizações não governamentais etc.) e externas (elo entre governos municipal, 

estadual e federal; agências internacionais; entidades não governamentais com 

abrangência municipal, estadual ou nacional, Ministério público, defensoria e Judiciário 

entre outros). Processo este que, por sua vez, me permitiu compreender melhor como se 

dão as distintas interpretações e decisões tomadas pelos municípios na implementação 

da política de creches.  

Lotta e Favaretto (2015, 2016a, 2016b) e  Lotta, Galvão e Favareto (2016) 

apontam que o governo brasileiro tem experimentado variados arranjos institucionais 
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para construir políticas efetivas, abrangendo aspectos de intersetorialidade, relações 

federativas, participação social e territorialidade. No presente trabalho, no entanto, 

foquei nos elementos das relações intergovernamentais e intersetoriais, apesar de 

tangenciar os outros aspectos sob o olhar do governo local.  

A análise de múltiplos casos me permitiu identificar elementos que devem 

estar presentes em uma política federal para que as creches sejam efetivamente 

implementadas, destacando o papel necessário, ainda que não suficiente, dos governos 

municipal e estadual, da família e da sociedade.  

A escolha do BC para ser estudado junto com a política de creches, como 

uma ação do governo federal implementada localmente, deve-se ao efeito positivo dessa 

medida no acesso à creche entre as crianças do PBF. Permitiu verificar na prática a 

implementação de um programa federal, bem como identificar se a indução federal 

promoveu, ou não, a articulação intersetorial entre as áreas envolvidas (saúde, educação 

e assistência social) a partir do seu desenho. A análise destas informações possibilitou 

conhecer as interfaces negociadas de saberes diferentes (quando havia), conforme 

preconizado por Spink (2001). 

Nos estudos de caso, coletei dados de diversas fontes de informação: 

documentos, registros em arquivos, entrevistas e observação direta. Dessa forma 

busquei responder às questões: por que o município investe mais no ensino 

fundamental, que é uma competência compartilhada com o estado, do que na educação 

infantil, que é uma competência própria? Como se dá a implementação da política de 

creches nos municípios? O que o governo federal tem feito para apoiar os municípios 

nas suas atribuições? A implementação do BC se dá diferentemente entre os municípios 

analisados? Como o apoio do BC é visto? Como ocorre no âmbito local a 

intersetorialidade prevista no BC? Os mecanismos interfederativos de indução do BC 

atendiam às expectativas dos gestores municipais? 

A seguir será apresentado como foi o processo de escolha dos estados e dos 

municípios visitados.  

 

 

1.7 Seleção dos estados e municípios  

 

Todas as etapas iniciais da pesquisa contribuíram para a escolha dos estados a 

serem visitados in loco. Optei por escolher dois estados, um do Sudeste e um do 
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Nordeste, que são as regiões com maior população de crianças de zero a três anos, 

conforme apresentado na introdução, concentrando a maior demanda por creche. 

Busquei estados em duas regiões diferentes para ter uma visão mais plural da realidade 

com maiores taxas de atendimento (Tabela 1). Foram escolhidos São Paulo 

(representando o Sudeste) e Ceará (Nordeste).  

 

Tabela 1 -  Taxa de atendimento em creche da população de 0 a 3 anos (2010) 

Estado 
População  

até 1 ano  

População 

de 1 a 3 anos  

Total 0 a 3 

anos 

Taxa de atendimento escolar da 

população de 0 a 3 anos de idade  

Santa Catarina 81.155 237.804 318.959 34,52 

São Paulo 532.500 1.585.722 2.118.222 31,89 

Rio de Janeiro 194.966 587.288 782.254 28,60 

Ceará 125.304 382.186 507.490 27,51 

Rio Grande do Norte 46.303 140.124 186.427 27,27 

Paraná 144.289 419.051 563.340 26,21 

Espírito Santo 48.854 144.790 193.644 26,21 

Distrito Federal 37.717 112.131 149.848 23,19 

Rio Grande do Sul 127.284 377.068 504.352 22,66 

Mato Grosso do Sul 38.798 112.981 151.779 22,54 

Pernambuco 131.194 404.284 535.478 22,11 

Sergipe 32.338 101.335 133.673 21,78 

Minas Gerais 248.645 758.019 1.006.664 20,34 

Maranhão 119.888 382.669 502.557 20,33 

Piauí 46.723 147.667 194.390 20,22 

Bahia 205.095 635.800 840.895 19,78 

Paraíba 57.569 172.778 230.347 19,57 

Mato Grosso 47.650 144.467 192.117 17,48 

Alagoas 53.297 162.101 215.398 17,46 

Roraima 9.389 28.669 38.058 15,62 

Tocantins 23.701 72.941 96.642 15,59 

Goiás 86.353 259.216 345.569 14,64 

Pará 142.086 441.660 583.746 13,71 

Amazonas 73.242 221.213 294.455 11,63 

Acre 14.588 46.757 61.345 11,25 

Amapá 14.090 41.600 55.690 10,66 

Rondônia 24.973 76.063 101.036 10,31 

Brasil 1.173.371 3.496.965 4.670.336 24,00 

Fonte: PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013. 

Elaboração própria. 

 

Apesar de os dois estados terem taxas de atendimento maiores que a média 

brasileira, em 2010 a totalidade de seus municípios ainda estavam longe de alcançar a 

meta de 50% das crianças em creche, conforme preconizado pelo PNE.  São Paulo tinha 



 

61 
 

uma cobertura de 31,89% e o Ceará de 27,51% (PNUD, FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO; IPEA, 2013). 

Em 2015, os dois estados também eram muitos diferentes quanto à faixa 

etária das crianças atendidas (Tabela 2): no Ceará apenas 7,2% das crianças com menos 

de dois anos eram atendidas e, em São Paulo, 25%; e quanto à jornada de atendimento: 

no Ceará 86% das crianças estavam em jornada parcial, e em São Paulo, 27%. 

 

Tabela 2 – Faixa etária das crianças atendidas em creche - Ceará, São Paulo e Brasil 

(2015) 

Unidade da federação 

Faixa Etária 

Total 
Até 11 

meses  

1 ano a 1 ano 

e 11 meses 

2 anos a 2 anos e 

11 meses 

3 anos a 3 anos 

e 11 meses 

Ceará 
Matrículas 687 9.105 43.570 82.284 135.646 

% 0,5% 6,7% 32,1% 60,7% 100,0% 

São Paulo 
Matrículas 43.941 188.414 308.928 385.538 926.821 

% 4,7% 20,3% 33,3% 41,6% 100,0% 

Brasil 
Matrículas 

                                    

119.533  

                              

477.719  

                                        

943.742  

                                   

1.309.255  

                            

2.850.249  

% 4,2% 16,8% 33,1% 45,9% 100,0% 

Fonte: INEP. Sinopse Estatística, 2015. 

Elaboração própria. 

 

Em relação à aplicabilidade do BC no eixo da educação, apresentavam 

situações similares e diferenciadas. Desde 2014, no Ceará 100% dos municípios 

aderiram à iniciativa, e em São Paulo, eram 99% em 2015, e no Brasil 97%. Havia 

modelos diferenciados quanto à oferta dos serviços no atendimento do BC nos dois 

estados. A maioria das crianças do PBF foi matriculada em creches públicas, mas a 

participação de cada rede variava muito. No Ceará 89% das matrículas do BC eram 

públicas em 2015, e, em São Paulo, 63% (Tabela 3). Com relação à jornada de 

atendimento, no Ceará, 87% das crianças estavam em creches em tempo parcial, similar 

à oferta de vagas no estado enquanto em São Paulo 16%, indicando uma maior inserção 

das crianças do PBF em jornada integral.   
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Tabela 3 – Quantidade de crianças do PBF atendidas pelo Brasil Carinhoso, em creche 

parcial ou integral, por rede de ensino, através da suplementação de 50% do 

Fundeb – Ceará, São Paulo e Brasil (2015) 

Unidade da federação Jornada  Total 

Creche privada  Creche pública 

 Parcial  Integral  Parcial  Integral  

Ceará Matrículas 6.257 249 43.647 7.349 57.502 

% 11% 0% 76% 13% 100% 

São Paulo Matrículas 3.607 51.843 20.703 74.668 150.821 

% 2% 34% 14% 50% 100% 

Brasil  Matrículas 35.153 92.282 213.551 295.725 636.711 

% 6% 14% 34% 46% 100% 

Fonte: BRASIL, 2015b. 

Nota: Os dados foram fornecidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Elaboração própria. 

 

Os estados também apresentavam diversidade na implementação do BC nos 

aspectos vinculados à saúde (atendimento com sulfato ferroso, suplementação de 

vitamina A e participação do Programa Saúde na Escola - PSE).   

Havia, ainda, variações no rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita: o do Ceará era R$ 616,00, e o de São Paulo, R$ 1.432,00 (IBGE, 2015b). O 

padrão de vida e a distribuição da renda dos dois estados também eram diferentes, em 

especial se analisados os arranjos familiares residentes em domicílios particulares, por 

classes de rendimento mensal familiar per capita até ¼ do salário mínimo (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Percentual de arranjos familiares residentes em domicílios particulares, por 

classes de rendimento mensal familiar per capita até 1/4 de salário mínimo 

– Ceará e São Paulo (2014) 

 

Fonte: IBGE. Estados@, 2015b. 

Elaboração própria. 
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Nos estados selecionados para visita de campo aos municípios, 

primeiramente, foram entrevistados dirigentes, assessores e técnicos estaduais da 

educação, saúde e desenvolvimento social, conselheiros, representante de universidades, 

da Undime estadual e de organizações não governamentais para verificar o apoio do 

estado na política de creches, a relação da União com os municípios nessa área – 

trajetória, instrumentos utilizados, avanços e desafios -, e a interface da creche com 

outras políticas sociais. 

Os dois estados apoiam financeiramente a construção de unidades de 

educação infantil, mas apenas o Ceará fornece assistência técnica às prefeituras na 

educação infantil. Para identificar as diferenças de apoio dos outros estados à política de 

creches também foi solicitado aos estados, por meio da Lei de Acesso à Informação 

(LAI), dados sobre o apoio a este segmento da educação.  

A etapa seguinte foi identificar os municípios a serem visitados. Escolhi 

visitar três municípios em cada um dos estados. O principal critério para selecioná-los 

foi que tivessem avançado na política de creche. A partir da literatura analisada, 

abrangendo aspectos de infraestrutura e processos educativos (FUNDAÇÃO VICTOR 

CIVITA; FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2012), no âmbito desta tese compreendi 

por avanço: a ampliação do acesso e da permanência das crianças em creche; 

desenvolver um bom trabalho pedagógico, com espaços, materiais, mobiliários 

adequados, equipe multidisciplinar com processos de formação continuada; entre outros 

aspectos (parcerias, visão integradora etc.)37.   

Para escolher os municípios, adotei a técnica denominada snowball: a cada 

contato realizado, solicitava a indicação de profissionais representativos da política de 

creches e da primeira infância no estado e de municípios que avançaram na política de 

creches. A primeira comunicação, por e-mail, foi junto aos gabinetes dos secretários 

estaduais de educação do Ceará e de São Paulo, e a estas foram acrescidas indicações de 

outros especialistas das próprias secretarias estaduais, de universidades e de instituições 

que atuam com a temática.  

Para escolher as prefeituras agreguei dados de participação do Prefeito 

Amigo da Criança. No Ceará incluí também as prefeituras que tivessem participado do 

Selo Unicef ou tivessem recebido premiações em gestões anteriores. Buscava, assim, 

municípios que estivessem num padrão acima da média dos municípios brasileiros no 

                                                           
37 Optou-se pela escolha de casos de “sucesso”, pois mesmo aqueles que avançaram ainda enfrentam 

desafios referentes ao acesso e à implementação da política de creches. 
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que se refere à política de creches e ao grau de articulação com outros setores 

governamentais e não governamentais.  

Ao mesmo tempo, considerei que os municípios escolhidos para a visita de 

campo deveriam ser de diferentes portes, de modo que fosse possível fazer inferências a 

partir da coleta de dados no próprio ambiente. Idealizei três perfis de porte populacional 

– até 50.000, de 50.001 a 100.000, e mais de 100.000 – uma vez que se reconhece haver 

diferenças de gestão ao se considerar essa tipologia de municípios.  

Para definir os municípios a serem visitados no Ceará, entrei em contato 

com uma ampla rede que lá atua (Tabela 4). A partir das indicações desses especialistas 

pude observar que havia duas redes e que estas se conectavam: a de primeira infância e 

a da política de creches. Esta identificação foi sendo compreendida no decorrer da 

pesquisa, por meio do entendimento de dois programas estaduais (Programa 

Aprendizagem na Idade Certa – Mais Paic38  e Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Infantil - Padin) que tentam manter a conexão, por meio da Secretaria Estadual de 

Educação - Seduc do Ceará. Realizei 15 entrevistas presenciais em Fortaleza/CE e uma 

em São Paulo/SP. Além destas, fiz duas entrevistas por telefone.  

                                                           
38 O Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic) foi criado em 2007 com a meta de garantir a 

alfabetização dos alunos no 2º ano do ensino fundamental. Foi transformado em Programa Aprendizagem 

na Idade Certa (Mais Paic) em dezembro de 2015, ampliando a abrangência das ações e sua descrição 

consta no Apêndice 5.   
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Tabela 4 – Municípios que avançaram na política de creches no estado do Ceará, por 

indicação de especialistas 

Porte 

populacional 

Município A B C D E F G H Total 

Acima de 

100.000 

Sobral 0 0 1 0 1 1 1 1 5 

Maracanaú 1 1 0 0 1 1 1 0 5 

Caucaia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Itapipoca 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Maranguape 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

50.001 a 

100.000 

Horizonte 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Aquiraz 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Quixeramobim 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Tauá 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Pacatuba 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Aracati 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pacajus 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 

 

Acaraú 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Barbalha 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Beberibe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Eusébio 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Até 50.000 

Farias Brito 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Pedra Branca 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Várzea Alegre 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Missão Velha 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Bela Cruz 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Guaiuba 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Cruz 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Nota: Os especialistas foram indicados por letras. 

Elaboração própria. 



 

66 
 

No Ceará, os municípios de Sobral e Maracanaú, com população acima de 

100.000 habitantes, foram os mais indicados; assim como Horizonte, na faixa de 50.001 

a 100.000; e Farias Brito, na faixa até 50.000. Como o intuito era identificar municípios 

que se destacaram, escolhi aqueles que tinham obtido mais de um Selo Unicef 

Município Aprovado ou Prêmio Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq. Foram 

selecionados: Sobral - população acima de 100.000 habitantes; Horizonte - 50.001 a 

100.000; e Farias Brito – até 50.00039.   

Em São Paulo, para identificar os atores-chave e os municípios a serem 

incluídos na pesquisa, inicialmente foi contatada a Secretaria de Estado da Educação. 

Fui orientada a procurar os dirigentes regionais para identificar se tinham a informação 

de município que se destacava na política de creches. Foi encaminhada mensagem aos 

91 dirigentes regionais. Destes, apenas sete indicaram municípios.  

A rede de especialistas relacionada às creches é bastante dispersa no estado 

de São Paulo, talvez em função da quantidade de universidades e instituições que atuam 

na temática. O processo de escuta me permitiu descobrir novos especialistas da área de 

educação. Foram entrevistados 23 pessoas no estado, incluindo dirigentes, assessores, 

burocratas de alto e médio escalão, representantes de conselhos estaduais e 

especialistas.  

A partir das informações dos especialistas selecionei os municípios. Nesse 

estado também se utilizou o critério de ter participado do Prefeito Amigo da Criança. 

Não foi utilizado o Selo Unicef, pois este não abrange a região Sudeste.  

Com relação aos municípios paulistas (Tabela 5) as indicações foram muito 

dispersas: das 132 recebidas, 67 localidades (51%) foram indicadas apenas por um 

especialista. Ao analisar os mais indicados, ocorreu concentração em grandes 

municípios (São Paulo, Campinas e Osasco). Foram excluídos aqueles com mais de um 

milhão de habitantes em função de suas especificidades e pela existência de outros 

estudos com capitais. 

                                                           
39 Os três municípios receberam o Selo Unicef Município Aprovado – Edição 2013-2016. Horizonte e 

Sobral também foram premiados pela Fundação Abrinq; Farias Brito não conhecia essa premiação. 
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Tabela 5 – Principais municípios que avançaram na política de creches no estado de São Paulo, por indicação de especialistas 

Porte populacional Município A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 H1 Total  

Acima de 100.000 
(1) 

São Paulo 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 

Campinas 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 

Osasco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

Guarulhos (antigas 

gestões) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Assis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

São Bernardo do Campo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Santo André 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Jundiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Araraquara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

Piracicaba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Barueri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

São Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Indaiatuba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Rio Claro 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Santana de Parnaíba 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

50.001 a 100.000 (2) 
Votuporanga 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Vinhedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Até 50.000 (3) 

Tarumã 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

Cândido Mota 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Pirapozinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pereira Barreto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Notas: Os especialistas foram indicados por letras. 
(1) Também foram indicados para este porte, por apenas um especialista, os municípios de São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Santos, Mogi das 

Cruzes, Bauru, Guarujá, Praia Grande, Limeira, Suzano, Jacareí, Santa Bárbara d´Oeste, Itapecerica de Serra, Itapetininga, Barretos, Tatuí, Itatiba e Ourinhos 
(2) Também foram indicados para este porte, por um especialista, Itanhaém, Mogi Mirim, Arujá, Bebedouro, Penápolis, Andradina, Nova Odessa, Registro e Piedade. 
(3) Também foram indicados para este porte, por um especialista, Capão Bonito, Paraguaçu Paulista, Cachoeira Paulista, Ilha Bela, Rancharia, Mirandópolis, Ilha Solteira, 

Teodoro Sampaio, Palmital, Pompeia, Santo Anastácio, Castilho, Regente Feijó, Maracaí, Avanhandava, Queluz, Lavínia, Roseira, Ilha Comprida, Guaraçaí e Clementina. 

Elaboração própria. 
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Tarumã foi escolhido na faixa populacional até 50.000 habitantes e havia 

sido premiado pela Fundação Abrinq. Os únicos municípios com duas indicações na 

faixa populacional de 50.001 a 100.000 habitantes foram Vinhedo e Votuporanga, os 

demais nesse porte tiveram apenas uma indicação. Apenas Votuporanga havia sido 

premiado no Prefeito Amigo da Criança e Vinhedo tinha uma acusação da Promotoria 

de superfaturamento na merenda escolar o que levou a escolha de Votuporanga. Com 

relação aos municípios acima de 100.000 habitantes houve cinco indicações para 

Osasco, quatro para Guarulhos e Assis. Nenhuma dessas localidades foi premiada na 

Fundação Abrinq, excluiu-se Assis, pois estava na mesma região de Tarumã, e optou-se 

por Osasco, pois especialistas tinham mencionado um contrato de gestão do prefeito 

com a educação para ampliar as vagas e abrir creches noturnas, inovações na política de 

creches.  

Considero relevante destacar que entrei em contato com os municípios 

paulistas em julho e agosto de 2016 e os dirigentes de educação sugeriram que a visita 

fosse realizada após as eleições municipais. Finalizado o processo eleitoral, foi possível 

o contato com Tarumã e Votuporanga. Os gestores de Osasco pediram que a pesquisa 

fosse realizada em 2017, em função da transição de governo. Após conversas a equipe 

de Osasco aceitou a visita, mas a transição de governo comprometeu a obtenção de 

algumas informações em função das mudanças ocorridas (troca de secretários ou 

responsáveis por áreas, funcionários que não queriam que as entrevistas fossem 

gravadas, desconhecimento do processo por parte dos entrevistados) mostrando que a 

análise tem um limite.  

Depois de definir os três municípios de cada estado (Mapa 1), fiz o 

levantamento de dados secundários para uma primeira aproximação dos municípios 

(atendimento na educação infantil e no BC, cobertura em creche, financiamento da 

educação, existência de plano municipal de educação e de primeira infância). Consultei 

as páginas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral, do Censo Escolar, do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) e do MEC, e obtive os 

dados do Brasil Carinhoso por meio da LAI.  
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Mapa 1 - Municípios selecionados para a pesquisa 

 

Elaboração própria. 

 

Os municípios selecionados eram geridos por partidos distintos até 2016 – 

um pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), três pelo Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) e dois pelo Partido dos Trabalhadores (PT) – sendo que cinco 

prefeitos40 (83%) estavam no segundo mandato (Tabela 6). Ainda que apenas uma 

localidade (Farias Brito) tenha perdido população de 2000 a 2010, em todas houve 

redução da participação de crianças e jovens no contingente populacional, seguindo a 

tendência brasileira, e impactando a política educacional. A renda mensal média per 

capita nos municípios do Ceará, em 2010, era abaixo do salário mínimo da época – R$ 

510,00 - e eles também tinham os maiores percentuais de população em situação de 

extrema pobreza. A mortalidade infantil era maior nos municípios cearenses, mas a de 

Sobral era muito próxima às de Osasco e Tarumã. Com relação ao Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-M), em 2010, dois municípios estavam na faixa de 

médio desenvolvimento (Farias Brito e Horizonte)41 e os demais com alto 

                                                           
40 100% eram homens à frente da gestão municipal. 
41 Médio desenvolvimento envolve a faixa de 0,600 - 0,699 e alto desenvolvimento de 0,700 - 0,799. 



 

70 
 

desenvolvimento (Sobral, Osasco, Tarumã e Votuporanga), havendo apenas dois com 

alto desenvolvimento no componente de educação (Osasco e Votuporanga). 
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Tabela 6 - Itens referentes à caracterização dos municípios de Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco 

Item Ano  Farias Brito - CE Horizonte – CE Sobral – CE Tarumã - SP Votuporanga - SP Osasco - SP 

Partido Político 2013 - 2016 PCdoB PSDB PT PSDB PSDB PT 

1º Mandato ou reeleição 2013 - 2016 Reeleição Reeleição Reeleição Reeleição Reeleição 1º mandato 

População (hab.)  2016 18.789 64.673 203.682 14.378 92.032 696.382 

População (hab.)  2010 19.007 55.187 188.233 12.885 84.692 666.740 

Renda média mensal per capita (R$)(1) 2010 231,88 322,78 448,89 787,79 977,39 1.003,40 

População em situação de extrema pobreza (%) 2010 32,01% 8,70% 9,80% 2,50% 1,00% 3,60% 

Crianças com até cinco anos em situação de 

extrema pobreza (%) 
2010 13,66% 13,40% 11,80% 11,45% 8,36% 11,88% 

Famílias beneficiárias do PBF 2013 3.089 6.175 18.792 565 1.986 28.191 

Taxa de mortalidade infantil 2010 16,56 20,1 13,6 13 5,29 13,4 

IDH-M 2000 0,447 0,493 0,537 0,654 0,723 0,706 

IDH-M 2010 0,633 0,658 0,714 0,753 0,790 0,776 

Componente de educação do IDH-M 2000 0,447  0,493 0,537 0,654 0,723 0,706 

Componente de educação do IDH-M 2010 0,605 0,610 0,675 0,68 0,744 0,718 

Selo Unicef Município Aprovado (2) 2013-2016 Sim  Sim Sim  -   -  -  

Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq 2013-2016 Não (3) Sim Sim Sim Sim Sim (4) 

Fonte: TSE (2012); IBGE (2016); PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINEIRO; IPEA (2013); MDS (2013); PREFEITURAS. 

Elaboração própria. 

(1) O Salário Mínimo em 2010 era R$ 510,00. 

(2) O Selo Unicef é exclusivo para municípios do Ceará. 

(3) Município desconhecia o prêmio Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq e não participou. 

(4) Município participou do prêmio Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq, mas não ganhou. 
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Na organização das visitas, o dirigente municipal de educação era 

responsável por agendar as entrevistas ou indicava algum membro de sua equipe para 

fazer essa atividade. Busquei entrevistar o prefeito, o dirigente (secretária ou secretário) 

municipal de educação, o “responsável” pela educação infantil quando havia, os 

responsáveis dos programas vinculados ao BC - PSE, Pnae e PBF42, técnicos, 

integrantes de conselhos municipais (educação, tutelar, assistência social e da mulher), 

representantes de entidades, diretores de escola, crianças e pais, coordenador de ações 

vinculadas à Primeira Infância43 quando havia. Em alguns casos, participaram das 

entrevistas os responsáveis pela merenda, pelos recursos humanos e financeiros.  

Em todos os municípios pude entrevistar com um roteiro estruturado ao 

menos os prefeitos, os “responsáveis” pela educação infantil e o dirigente da educação 

(com exceção de Sobral, onde não foi possível entrevistar o secretário, e Osasco, onde 

não foi possível entrevistar o prefeito). Sempre busquei fazer as entrevistas 

pessoalmente, uma vez que elas permitem que nos conectemos nos microlugares aos 

fluxos de pessoas, falas, espaços, conforme salienta Spink (2008). Alguns entrevistados, 

no entanto, não se encontravam nos municípios no período das visitas e essas conversas 

ocorreram pelo telefone ou Skype. As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, no 

local e horário de trabalho (secretarias municipais, unidades de educação infantil, 

universidades, prefeituras etc.).  

De maneira geral, os dirigentes municipais e as equipes colaboraram com a 

pesquisa fornecendo grande parte dos documentos e informações demandadas. Algumas 

informações não foram disponibilizadas, apesar de terem sido solicitadas, porque não 

existiam sistematizadas, por terem ocorrido mudanças na equipe ou, ainda, por motivos 

desconhecidos. Em três municípios (Horizonte, Tarumã e Osasco) foi necessário 

solicitar as informações por meio da LAI e mesmo assim, algumas não foram 

disponibilizadas apontando para o desafio da transparência.  

A visita a cada município durou três dias e conheci pelo menos três creches 

públicas, selecionadas pelo próprio dirigente municipal. Solicitei o agendamento a um 

equipamento construído pelo governo federal, por meio do ProInfância, um pelo estado 

(quando existia) e um do município. Em localidades onde havia creches conveniadas 

também pedi para conhecer ao menos uma delas. No caso de Osasco foram visitadas 

                                                           
42 Busquei entrevistar os secretários municipais de Saúde e Assistência Social. Nos municípios nos quais 

isto não foi possível, o secretário indicou um responsável. 
43 Nos municípios cearenses esta temática era mais presente, e no estado de São Paulo só foi identificada 

em Votuporanga.  
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duas creches conveniadas. Em todas as unidades escolares foram entrevistados 

professores, pais e crianças. 

Desta forma, pude observar os espaços e sua organização; a relação das 

crianças com os profissionais e entre elas; a merenda; a existência de materiais, 

brinquedos e equipamentos; a valorização do brincar; as atividades desenvolvidas; entre 

outros aspectos. Em cinco municípios participei do lanche com as crianças.  

Em cada localidade levantei informações para caracterizar a política de 

educação e de creches (legislação, plano municipal de educação, rede municipal, 

pessoal, instrumentos de informação e de controle social, estrutura de participação, entre 

outras) bem como para compreender a cooperação intergovernamental e 

interinstitucional, e a articulação intersetorial (parcerias internas; Plano Municipal da 

Primeira Infância; ações entre a educação infantil, saúde, assistência social e outras 

áreas e sua periodicidade; o Brasil Carinhoso, entre outros aspectos). Desta forma, tentei 

compreender como se dá a implementação da política de creches e do Brasil Carinhoso 

e suas interfaces com o governo federal e estadual e outros setores.  

O primeiro estado visitado foi o Ceará, entre os dias 22 fevereiro e 9 de 

março de 2016. Nesta viagem pude conhecer a realidade dos três municípios 

selecionados, bem como entrar em contato com representantes de universidades; da 

Secretaria estadual de Educação, de Saúde e de Trabalho e Desenvolvimento Social; de 

programas estaduais de apoio à política de creches e primeira infância; de entidades 

parceiras; do Fórum de Educação Infantil do Ceará (Feic); entre outros.  

Em São Paulo, realizei as entrevistas com os representantes estaduais da 

educação, da saúde, do desenvolvimento assistência social e da primeira infância; e 

também de entidades da sociedade civil e universidades em 2015, 2016 e 2017. As 

visitas de campo aos municípios foram realizadas de novembro de 2016 a maio de 2017. 

Conheci Tarumã em novembro de 2016, e Votuporanga em dezembro deste mesmo ano. 

Visitei Osasco de novembro de 2016 a março de 2017 e em maio de 2017 e, em função 

do processo de transição de governo, foram necessárias 11 idas ao município; as visitas 

às creches municipais foram permitidas apenas em maio de 2017 por motivos que 

variaram ao longo do tempo (pré-eleição, pós-eleição, não pagamento de horas extras, 

início de mandato, planejamento escolar, escolas sem professores, existência de 

concursos para professores, entre outros). O Ministério Público foi contatado em 2015, 

2016 e 2017, e nestes contatos foi possível o acesso aos Termos de Ajustamento de 

Conduta dos municípios ou dos estados visitados. 
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Em Farias Brito, houve 19 entrevistas; em Horizonte, 19; em Sobral, 21; em 

Tarumã, 24; em Votuporanga, 21 e em Osasco, 29.44 Em seguida foi elaborada uma 

descrição de cada uma das localidades (Apêndices 7 a 12)45 e realizada uma análise 

comparativa dos seis municípios, constante do Capítulo 8 ao 11, a partir das seguintes 

categorias de análise:  

a) política de educação: destacando legislação, plano municipal de 

educação, rede municipal, financiamento, estrutura organizacional, matrículas, inclusão 

das crianças com deficiência, instrumentos de informação e de controle social e 

estrutura de participação;  

b) política de creches: tratando de transferência da assistência social para 

educação, matrículas, cobertura, órgão responsável pela educação infantil, faixa etária 

atendida, jornada de atendimento, apoio ao educando, perfil da equipe, contratação e sua 

valorização;  

c) relações interfederativas e interinstitucionais: realçando programas 

estaduais e federais, instâncias de negociação, mecanismos de indução, parcerias 

externas, relações com as empresas e o Ministério Público, outros arranjos de 

cooperação intergovernamentais;  

d) relações intersetoriais: programas ou ações indutoras, coordenação, 

espaços de negociação, participantes, mecanismos de monitoramento e avaliação, 

creche como pauta de reunião de conselhos afins – educação, mulher, dos direitos da 

criança e do adolescente e da assistência social; implementação do Brasil Carinhoso 

(com destaque ao eixo da educação infantil). 

Essas categorias surgiram a partir da experiência prévia e da leitura da 

bibliografia, mas também pela descoberta de novos significados descobertos durante o 

campo (ANDRÉ, 2005), em especial com relação à primeira infância e as ações 

intersetoriais.  

Esta categorização permitiu identificar diferenças e similaridades entre os 

municípios, bem como diferenciações nas capacidades institucionais existentes, também 

chamadas de capacidades de gestão. Aqui será utilizado o conceito de Ingraham (2007) 

que se baseia na: 

                                                           
44 Não estão aqui incluídas as conversas com pais, crianças ou professores contatados nas visitas às 

escolas. Em Osasco, diferentemente dos demais municípios, houve o contato com 32 professores que 

participaram de discussões com a pesquisadora em duas reuniões na parada pedagógica mensal.  
45 Os relatos dos municípios visitados foram encaminhados à equipe que havia sido contatada durante a 

visita de campo; as equipes de cinco municípios deram retorno, sugerindo pequenas adequações.  
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habilidade das administrações de cumprir com suas responsabilidades em um 

governo democrático: a) utilizar sabiamente os recursos públicos e direcioná-

los para os objetivos desejados; b) gerir programas e pessoas de forma 

eficiente; e c) avaliar se os objetivos estão sendo alcançados (VELOSO et al., 

2011, p. 19)46.  

 

Envolve observar a gestão financeira, de pessoal, de tecnologia da 

informação, de capital e de resultados, além da capacidade de articulação com os outros 

entes federados e demais parceiros na busca de resultado. Entretanto, observei que esses 

municípios tinham um “modo de gestão” diferenciado que ampliou o acesso à creche, 

como será visto nos Capítulo 8 a 11.  

 

                                                           
46 O conceito de capacidade estatal também busca identificar como o Estado está estruturado para a 

execução de seus serviços, mas aqui não será utilizado este conceito. 
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2 A POLÍTICA DE CRECHES47 

 

O direito da criança e do trabalhador à creche, o dever do Estado em 

garanti-lo e a inclusão desse serviço na educação infantil foram inseridos na 

Constituição Federal de 1988 a partir de muitas disputas no processo constituinte. 

Buscou-se romper com a prática assistencialista, higienista e compensatória existente 

anteriormente de atender a criança pequena - em especial a de família pobre e 

trabalhadora -, mas que até hoje influencia a política. Um histórico da política de 

creches é apresentado no Apêndice 2.  

A creche é uma “denominação fantasia” e, no imaginário da população, 

ainda está ligada aos movimentos comunitários, ao atendimento da população mais 

pobre, que trabalha em jornada integral. A correlação da creche com a mulher pobre 

trabalhadora já pode ser identificada nos primeiros relatos sobre creches48 que se 

encontram no periódico Mãi de Família: Jornal Scientifico, Litterario e Illustrado49, 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, 1879, p. 3, apud CIVILETTI, 1991, p. 

36, grifos da autora). 

 

Nas creches, eram divulgados preceitos morais da higiene (CIVILETTI, 

1991), de controle, que poderiam “salvar” as crianças pobres (CARVALHO, 1995), e 

esses espaços tinham como propósito a “ideia de suprir todas as necessidades 

nutricionais e de higiene” (Ibidem, p. 1) e diminuir a mortalidade infantil.  

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

vinculadas a uma abordagem assistencialista de fornecer proteção aos filhos das 

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

interface com a saúde e a nutrição. Eram vistas como espaços que contribuíam para 

redução da pobreza ou eram uma “solução” à criança abandonada. A maioria do 

                                                           
47 Parte desse texto consta do artigo Cruz, Farah e Sugiyama (2014) produzido para o doutorado. 
48 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 as de sete a dez 

anos (CIVILETTI, 1991).  
49 Publicação que circulou a partir da década de 1870 no Rio de Janeiro. 
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atendimento estava associada a movimentos filantrópicos que influenciam a oferta de 

matrículas até os dias atuais. 

Paralelamente a esta visão predominante de atenção à criança pobre, 

existiam poucas experiências de jardins de infância50, para crianças da elite brasileira, 

que desenvolviam ações (canto, jardinagem, jogos, desenhos) e proposta pedagógica 

diferenciada associadas às escolas de educação infantil europeias51 - kindergatens - que 

visavam a educação integral da infância e defendiam um currículo focado na criança. 

Pode-se observar que as creches, em geral, atendiam às crianças de famílias 

pobres e de mães trabalhadoras, e os jardins de infância às crianças ricas. As creches e 

os jardins de infância, em sua maioria, estavam vinculados às entidades assistenciais ou 

pessoas que forneciam os serviços. O Estado, com raras exceções, não participava de 

sua implantação, funcionamento ou fiscalização (MERISSE, 1997; OLIVEIRA, 

1988)52.  

As creches no país, portanto, não surgiram como política social de garantia 

de direitos de cidadania, mas como apoio às mulheres para lhes permitir o ingresso ao 

mercado de trabalho (MARCONDES, 2013a). Inseriram-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)53. Também previa que as instituições da Previdência 

construíssem e mantivessem creches em vilas operárias com mais de cem casas e nos 

centros residenciais de maior densidade (BRASIL, 1943)54. Mesmo com a CLT havia 

pouca oferta do serviço de creche e esta era entendida como garantia da amamentação, 

não sendo concebida como equipamento de educação infantil (ROSEMBERG, 1984).  

                                                           
 50 Em 1875 foi criado o primeiro jardim de infância (Colégio Menezes Vieira) no Rio de Janeiro.  
51 Na Alemanha, em 1837, haviam sido criados os kindergartens – jardins de infância – pelo pedagogo 

Friedrich Froebel (1782 – 1852), discípulo de Pestalozzi (RIZZO, 1986), que identificava a importância 

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

experiências. 
52 Exemplos de ação pública à criança pequena são o jardim de infância, anexo à Escola Normal de São 

Paulo, criado em 1886, com uma proposta pedagógica distinta; e posteriormente os parques infantis 

criados em 1935 por Mário de Andrade, diretor de Cultura de São Paulo, com uma nova abordagem que 

privilegiava o brincar, a cultura e a relação com a natureza. Estas iniciativas estatais trouxeram nova 

concepção de atendimento para as crianças pequenas e diferenciaram-se daquelas realizadas por entidades 

da sociedade civil com visões fragmentadas da criança. 
53 A CLT foi promulgada pelo Decreto-lei (DL) 5.452/1943 e alterada pelo DL 229/1967. 
54 Os artigos foram revogados com o DL 229/1967. 
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Até a década de 1970, a atuação do Estado era voltada ao “menor”, visto 

como um problema, e se caracterizava por medidas de cunho assistencialista-repressivo. 

Foram criados e reconfigurados vários órgãos e secretarias (Apêndice 2), mas a atuação, 

com enfoque fortemente assistencialista, se dava de forma desarticulada e fragmentada. 

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 creche de empresas ou públicas.  

A atuação governamental com as crianças pequenas foi incrementada na 

área de assistência social pela Legião Brasileira da Assistência (LBA) com o Projeto 

Casulo, em 197455. Por meio de convênio, eram financiados alimentação, material 

didático e de consumo, equipamentos, bem como material de construção aos 

municípios, estados e entidades que ofertassem creche em período parcial ou integral às 

crianças com idade até seis anos. O Projeto 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)56, 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 o Projeto, ampliou-se o número de crianças 

atendidas57, mas em função do modelo utilizado (sem apoio financeiro para contratação 

de profissionais, uso de espaços 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 precário, com modelos “alternativos” não formais e de baixo custo 

(CARVALHO, 1995).  

Este padrão frágil de atendimento foi fortemente influenciado por modelos 

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

multilaterais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) desde os anos 

                                                           
55 Nunes, Corsino e Didonet (2011) apontam que as ações do Projeto Casulo tiveram início em 1977.  
56Kuhlmann Jr. (1999) mostra que as creches sempre tiveram uma proposta educacional. Aquelas voltadas 

às crianças pobres desenvolviam uma educação assistencialista com uma pedagogia de submissão. Hoje é 

discutido o papel assistencial, vinculado ao cuidado, conjuntamente com o educacional. 
57 Em quatro anos de atuação, o Projeto Casulo atingiu 1,8 milhão de crianças (NUNES; CORSINO; 

DIDONET, 2011). 
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1960 e pelo Banco Mundial, na década de 1990 (ROSEMBERG, 1996, 2002)58. A 

autora 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).59 Essa estratégia de buscar recursos da 

comunidade e a adoção de modelos alternativos para a população de baixa renda 

inspiraram a ação do Estado no Brasil também no desenho da oferta de creches para esta 

população. 

Na década de 1970 e início de 1980, começaram a surgir movimentos de 

mulheres, feministas, de igreja, de políticos, sindicais, de defesa dos direitos da criança 

e do adolescente e de profissionais da educação que questionavam os serviços de 

creches (GOHN, 2009). No processo de resistência à ditadura militar, estes movimentos 

uniram suas pautas reivindicatórias de reconfiguração das políticas públicas e de 

garantia de direitos, e a educação passou a fazer parte de demandas comuns a esses 

grupos. A articulação de diversos atores nesse período teve papel decisivo no processo 

constituinte de 1988 e, mais especificamente, nas políticas para a infância, na revisão de 

seu significado (ROSEMBERG, 1984; CAMPOS, 1990; GOHN, 2009; THURLER, 

2010; KUHLMANN JR., 2000), na formulação de uma nova concepção a respeito da 

criança (e não mais do “menor”), centrada na noção de direitos. Nesse contexto, a 

                                                           
58 Na década de 1990, o Banco Mundial passou a defender a inclusão de ações à primeira infância em 

programas de redução da pobreza e de desenvolvimento, contribuindo para a disseminação de iniciativas 

com esse recorte em países em desenvolvimento (PENN, 2002), e a abordagem intersetorial passou a ser 

defendida (MOSER, 1995). Outras agências, como a Unesco, também preconizam ações às crianças, 

focando a pobreza. Atualmente, há um novo movimento de disseminação de experiências que buscam 

promover o desenvolvimento infantil. 
59 Organismos internacionais apoiaram modelos de atendimento de “baixo custo” às crianças e inclusão 

de ações à primeira infância em programas de redução da pobreza e de desenvolvimento com a 

abordagem intersetorial. Críticas aos modelos alternativos podem ser vistas em Rosemberg (1986). 

A partir de 1977, “a educação fundamental foi incluída como um componente básico para erradicar a 

pobreza” (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002) e na década de 1980, o Banco Mundial 

estabeleceu “a universalização da educação fundamental, a flexibilidade da oferta, assim como a 

descentralização administrativa e financeira e a melhoria de sua qualidade” (Ibid, p. 74). Em 1990, a 

educação infantil passa a fazer parte da agenda dessa instituição, denominadas “programas de 

desenvolvimento infantil”.  
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creche passa a ser vista como um dos elementos constitutivos do direito à educação, e 

não apenas como uma ação assistencialista associada à política do trabalho.  

Experiências realizadas em municípios de prefeitos progressistas nas 

décadas de 1970 e 1980, que integravam ações com outras políticas, também permitiram 

compreender a interface da creche com a saúde, a assistência, a nutrição e a cultura; e os 

movimentos passaram a chamar atenção à importância da atuação articulada destes para 

assegurar o desenvolvimento dos aspectos físico, psicológico, intelectual e social da 

criança. Para a eficácia dessa política, passa a ser fundamental a articulação 

intersetorial, também chamada de cooperação horizontal, como será visto nos Capítulos 

3 e 4. 

 

2.1 A creche, a Constituição Federal e sua regulamentação60  

 

O processo de luta para a garantia de direitos na educação consolidou-se na 

Constituição Federal (CF) e na regulamentação subsequente de forma incremental.  

A educação passou a ser definida como um direito de todos e dever do 

Estado e da família (Art. 205 e 208), devendo ser promovida com a colaboração da 

sociedade. É reconhecida como um direito social fundamental e também como um 

direito público subjetivo, e consagra-se a sua universalização61. Ademais, é vista como 

essencial ao pleno desenvolvimento da pessoa, a seu preparo para o exercício da 

cidadania e a sua qualificação para o trabalho. 

A CF estabeleceu as competências dos entes federativos em relação à 

provisão de serviços públicos de educação. Em diversas áreas há sobreposição de 

atribuições e pouca clareza em relação à função da União, dos estados e dos municípios 

(ALMEIDA, 2005; ARRETCHE, 2012). Na política educacional, há competências 

comuns e compartilhamento de ações no ensino fundamental – entre estados e 

municípios (Art. 211, § 2º e §3º) – e no ensino médio – entre estados e União. A 

Constituição prevê a organização de um regime de colaboração entre as três esferas na 

educação – até o momento não regulamentado. A creche é então inserida na política 

educacional: 

 

A Constituição reconheceu como direito de educação à criança pequena – 

inédito na legislação brasileira – mediante a garantia de atendimento em 

                                                           
60 No Capítulo 5 e no Apêndice 3 são apresentadas as normas federais para a política de creches. 
61 Universalização da creche não é sinônimo de obrigatoriedade. 
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creches e pré-escolas, das crianças de 0 a 6 anos de idade (Art. 208); bem 

como reconheceu como dever do Estado e do sistema público de educação, o 

atendimento em creches, incorporando-lhe, em decorrência, um caráter 

educativo, até então reconhecido como, basicamente, assistencial 

(ARELARO, 2000, p. 51). 

 

A creche passou a ser entendida como alternativa para a promoção do 

desenvolvimento integral da criança pequena. Na Constituição consta: a) a educação 

como direito social (art. 6º); b) a assistência gratuita aos filhos e dependentes dos 

trabalhadores urbanos e rurais desde o nascimento até cinco anos em creches e pré-

escolas como direito (art. 7º, XXV); c) o dever do Estado em garantir a educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos62 (art. 208, IV).  É a primeira 

vez na história que uma “Constituição do Brasil faz referência a direitos específicos das 

crianças, que não sejam aqueles circunscritos no âmbito do Direito da Família” 

(CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 1995. p. 17). Esse serviço passa a responder 

assim pelo direito à educação e ao cuidado, que passam a ser vistos como princípios 

indissociáveis63. A coexistência do direito à educação e ao cuidado como direito de 

filhos de trabalhadores e das crianças gera diversas disputas e entendimentos, em 

especial em municípios que não atendem a demanda e “hierarquizam” os direitos, como 

será visto nos Capítulos 8 a 11. Para Costa (1990a, 1990b) as entidades e os 

movimentos sociais de defesa dos direitos das crianças conseguiram incorporar os 

conceitos da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças na 

Constituição de 1988, em seu art. 227, e, posteriormente, no ECA. 

A educação infantil, por sua vez, é atribuição municipal, por determinação 

constitucional, devendo o município contar com cooperação técnica e financeira da 

União e dos estados (Art. 30, VI).64 A educação infantil foi concebida como um período 

único, com dois segmentos – creche e pré-escola – com uma dinâmica interna de 

continuidade e a possibilidade de convivência pedagógica (DIDONET, 2010)65. A 

oferta de educação infantil pública deve ser gratuita, laica e oferecida em instituições 

próximas às residências das crianças. É um dever do Estado a garantia da educação 

infantil (Art. 208, IV), é facultada aos pais a inclusão das crianças em creche, e 

                                                           
62 Inicialmente era até seis anos. 
63 Essas duas dimensões da política de creches foram posteriormente explicitadas na Política Nacional de 

Educação Infantil. 
64 Os estados e a União não estão vedados pela CF de ofertarem vagas em creche.  
65 Na Constituição, à época de sua promulgação, foram citados os segmentos “creche” e “pré-escola” (art. 

7, inciso XXV e art. 208, inciso IV). Nas EC 14/1996, 20/1998 e 53/2006 estão explícitos estes 

segmentos de ensino formando a educação infantil, mas especialistas e representantes do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e de educação entrevistados apontam que a concepção desta 

etapa sempre foi vista como integral e envolvendo os dois segmentos. 
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obrigatória a inclusão na pré-escola. A creche não é a única alternativa a promover o 

desenvolvimento da criança pequena, mas é o único equipamento vinculado à política 

educacional que atende as crianças com até três anos. 

É importante destacar que a política de creches percorreu um caminho 

diferenciado de outras políticas sociais no processo de descentralização. Não houve a 

transferência parcial ou total de responsabilidades do governo federal para os estados; 

do governo federal para o nível local; ou do governo estadual para o municipal 

(ALMEIDA, 2005). Há um novo arranjo institucional que transfere as creches da área 

de assistência social – muitas vezes operacionalizadas por entidades da sociedade civil–, 

para a educação. Entretanto, convivem ações, programas e projetos para a primeira 

infância em diversos órgãos das três esferas de governo, muitas vezes com ações 

concorrentes e disputando recursos.  

Os serviços de creche podem ser oferecidos pela rede pública ou privada. A 

oferta pela rede privada se dá por meio de duas modalidades: a) lucrativa, em que a 

oferta é feita diretamente pelo setor privado, sendo regulada pelo mercado; e, b) “sem 

fins lucrativos” (sem fins econômicos), em que os serviços são ofertados por 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, por meio, em geral, de 

convênios66 firmados com o Poder Público. Nesse caso, as creches conveniadas 

contribuem com a materialização da política municipal e ampliam a oferta de vagas 

(CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014),67 especialmente em regiões metropolitanas. A 

rede privada (lucrativa ou não) deve cumprir as normas gerais da educação nacional e o 

Poder Público é responsável por sua autorização e avaliação de qualidade (CF, Art. 

209).  

As creches conveniadas são permanentemente questionadas quanto à 

qualidade dos serviços prestados e a utilização de financiamento público.68 Apesar de 

                                                           
66 O novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014) estabelece 

mecanismos de parceria dos entes federados com o terceiro setor. A partir de sua implementação, os 

municípios não mais firmarão convênios, mas sim termos de colaboração e de fomento com essas 

entidades. 
67 Desde o final da década de 1970, há um debate na literatura sobre a relação do Estado com a sociedade 

civil organizada e a redefinição de esfera pública (BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999; SUBIRATS et 

al., 2012; FARAH, 2001). A discussão sobre os limites e potencialidades da atuação dos municípios na 

oferta de vagas em creches, por meio de convênios, está inserida nesse contexto.  
68 Na LDB e no Fundeb estão previstas as parcerias com as entidades, mas nas últimas Conferências 

Nacionais de Educação (Conae) tem sido estimulada a oferta pública. Em 2014, a deliberação 2.10, 

estabeleceu alterar e aprimorar o Fundeb de modo que “número de matrículas em creches conveniadas 

seja congelado e essa modalidade de parceria seja extinta, sendo obrigatoriamente assegurado o 

atendimento da demanda diretamente na rede pública” (BRASIL, 2014f, p. 109). Apesar dessa 

deliberação os gestores públicos mostram a sua inaplicabilidade em função do histórico de atendimento 
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vários especialistas e movimentos sociais defenderem a creche exclusivamente pública, 

dirigentes públicos argumentam que a oferta exclusivamente governamental é 

inaplicável a curto prazo, pois diversos municípios dependem do atendimento das 

conveniadas.69 O histórico de atendimento por entidades conveniadas, as questões de 

financiamento, o limite de gasto com pessoal frente à Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) e as dificuldades para organizar e expandir o atendimento direto são fatores que 

levaram à opção pelo modelo de parcerias. Segundo dirigentes municipais, nesse 

momento, a coexistência da rede pública e conveniada, mesmo com as disparidades na 

oferta de serviços, é importante para garantir a ampliação do acesso ao serviço prevista 

no Plano Nacional de Educação (50% das crianças com até três anos em creche até 

2024). 

O direito à educação foi reafirmado com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que expressa como dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público “assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária” (BRASIL, 1990a) previstos na CF. O ECA estabelece ainda, no 

art. 53, que a criança (e o adolescente também) tem direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa e que é dever do Estado assegurar à criança o 

atendimento em creche. Preconiza, ainda, a municipalização como uma diretriz da 

política de atendimento à criança pequena. O Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-

2010 reforçou a importância da educação infantil e estabeleceu como meta ter 50% das 

crianças em creche e todas em pré-escola até 201070.  

A LDB71 estabelece a educação infantil como a primeira etapa da educação 

básica – educação infantil, ensino fundamental e médio – e que a creche e a pré-escola 

têm como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(art. 29). A LDB inclui, de forma explícita, a creche como um serviço para crianças até 

três anos de idade (art. 30, I) e a pré-escola para aquelas de quatro a cinco anos (art. 30, 

                                                                                                                                                                          
por entidades conveniadas, questões de financiamento, limite de gasto com pessoal frente a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), dificuldades para organizar e expandir o atendimento, entre outros 

fatores.  
69 Há municípios como São Paulo onde mais de 80% das matrículas de creches são da rede conveniada 

com diferenciações de atendimento entre as conveniadas (CRAVEIRO, 2015). 
70 Meta não atingida no período.  
71 A LDB demorou oito anos para ser promulgada por disputas em relação a financiamento, competências 

e relação entre poder público e rede privada. 
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II), sendo a única etapa da educação conceituada a partir da “idade do usuário” 

(ROSEMBERG, 2015, p. 179). É vista como um espaço de cuidado e de educação 

como “duas faces de um mesmo processo de formação da criança, que agora se 

encontram” (DIDONET, 2010). As creches são concebidas como:  

 

espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças [...] no 

período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados 

por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social 

(COELHO, 2010). 

 

Segundo a LDB, as municipalidades devem organizar seus sistemas de 

ensino com normas e orientações para autorizar, credenciar e supervisionar as creches 

(Art. 11, IV e parágrafo único), e se os municípios não o criarem, podem optar por se 

integrar ao sistema estadual de ensino e seguir as orientações do sistema estadual para a 

educação infantil. 

Essa lei reforça a atribuição municipal de oferecer a educação infantil, mas 

coloca a prioridade do atendimento ao ensino fundamental, contrariando a Constituição 

que não estabelece hierarquia entre a educação infantil e o ensino fundamental, o que 

gera entendimentos diversos sobre as escolhas municipais na oferta de vagas, como será 

observado nos Capítulos 3, 5 e 7 a 10. 

A LDB foi, ainda, omissa em relação à obrigatoriedade da cooperação do 

governo estadual na política de creches (SENA, 2004) o que tem levado, em alguns 

estados, ao entendimento de que a cooperação técnica e financeira nos programas de 

educação infantil é um dever exclusivo da União e não dos estados, contrariando a CF 

que prevê essa cooperação, como será visto nos Capítulos 3, 7, 9 e 10 

Até 2006 a creche era financiada com recursos da Assistência Social ou do 

Tesouro Municipal. Após muita disputa no Congresso, esta política passa a contar com 

um mecanismo interfederativo de financiamento: o Fundeb72, que foi decisivo para os 

municípios ampliarem suas creches públicas e cofinanciarem as creches comunitárias, 

confessionais e filantrópicas, como será mostrado na Seção 2.4 e no Capítulo 10. 

Diferentemente do Fundo anterior – Fundef – este promoveu o financiamento da 

                                                           
72 A creche não estava incluída na proposta original do Fundeb encaminhada pelo Executivo federal. 

Movimentos como “Fraldas Pintadas”, “Fundeb para Valer” e da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação articularam-se e conseguiram inseri-la no Fundo. 
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educação infantil, com destaque à creche, que incorporou também o atendimento às 

creches conveniadas como beneficiárias desse recurso.73   

A mudança de paradigma da assistência social para a educação e a inclusão 

da creche como um direito são essenciais na nova lógica da política que vem sendo 

incorporada de forma gradual, não apenas em normatização (leis, decretos, diretrizes, 

entre outros, apresentados no Capítulo 5 e no Apêndice 3), mas também em programas, 

projetos e ações federais e estaduais de apoio aos municípios. A União criou programas 

específicos de apoio e indução aos municípios e outras formas de disseminar a política 

de creches por meio de capacitações, assessorias técnicas e publicações. Desta forma 

contribuiu para a ampliação do debate sobre a importância da educação infantil e a 

transferência, nada simples, das creches da assistência social para a educação.  

Nesse processo houve disputas em relação a “quem tem direito a creche”, ao 

papel dos entes federativos frente ao dever do Estado, a sua inserção na área 

educacional, à qualidade do atendimento, à coexistência entre o direito da criança e o do 

trabalhador, à universalização e à focalização do atendimento. Diversos 

posicionamentos do MEC e do Conselho Nacional de Educação (CNE) visaram dirimir 

essas dúvidas, indicando que a inserção da creche na educação, enquanto direito da 

criança e dos trabalhadores e dever do Estado, ainda não está consolidada. 

Nesse caminho de enraizamento da creche na educação é aprovada a 

Emenda Constitucional (EC) 59/2009, estabelecendo que o dever do Estado com a 

educação deve garantir a “educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos 

de idade” (BRASIL, 2009a). Esta medida, segundo especialistas, tende a reforçar a 

cisão da educação infantil entre creche e pré-escola (ROSEMBERG, 2015; CAMPOS, 

2011), rompendo com a concepção integral da educação infantil. Com essa 

fragmentação e a creche não sendo obrigatória, esse serviço “ganha menos atenção, tem 

menor força de pressão [...]. Na verdade, trata-se de uma disputa de recursos na qual o 

legislador quis priorizar a pré-escola” (DIDONET, 2011, p. 28).  Como não há recursos 

para todo o atendimento, há alterações na oferta de vagas para a creche (ampliação do 

número de crianças por turma, redução do atendimento de bebês e redução da jornada 

                                                           
73 Com o Fundeb há uma nova tensão dentro da própria política de creches: de um lado há apoio 

financeiro às conveniadas e de outro há a recomendação das Conferências Nacionais de Educação 2010 e 

2014 de caminhar para a oferta exclusivamente pública.  
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de atendimento) ou migração dessas para a pré-escola74. Esta EC acaba atribuindo um 

papel menos importante à creche na educação básica, como será apresentado nesta tese, 

em especial em relação ao ensino fundamental. 

A EC 59/2009 tem levado alguns dirigentes estaduais e municipais a indagar 

sobre o dever do Estado diante do direito à creche e da obrigação de matrícula em pré-

escola. Para alguns desses gestores, a creche é direito da criança, mas este deve ser 

promovido não apenas pelo município, mas com a coparticipação da União, do estado, 

da família e da sociedade. Cury (2010) e Didonet (2011) apontam que os municípios 

devem ofertar essas vagas, mas outras interpretações sobre a base legal têm levado a 

ampliação da creche de forma gradual e a priorização da pré-escola e do ensino 

fundamental, como será visto nos Capítulos 7 e 9.  

O PNE 2014-202475 destaca a importância da creche na educação infantil e 

define como meta atender 50% das crianças com até três anos em creche, com a 

colaboração entre as três esferas de governo, reduzindo as desigualdades de acesso entre 

as crianças, articulando a oferta de matrículas com as entidades, promovendo a 

formação inicial e continuada dos profissionais de educação infantil, entre outros 

aspectos. A meta de ampliação do acesso para 50% das crianças, já prevista no PNE de 

2001, permanece a mesma. 

 

2.2 Disputas e tensões na política de creches 

 

Esse processo de “ir e vir” na política de creches reflete a disputa existente 

desde a Constituinte (ROSEMBERG, 2008)76. Há atores que defendem outras medidas 

para além da creche para atendimento à criança pequena (flexibilização de horários de 

trabalho, licença maternidade e paternidade77, diversificação nas formas de atendimento, 

bolsa creche, orientação às famílias, visitas de estimulação precoce, creche domiciliar 

                                                           
74 Na visita de campo, observou-se em Fortaleza/CE, que creches integrais para as crianças de três anos 

estavam sendo desmembradas para duas vagas parciais de forma a atender um número maior de crianças 

e abrir vagas para a pré-escola (informação verbal). 
75 O Plano levou três anos para ser aprovado em função de disputas, destacando-se aquelas referentes ao 

financiamento, ao papel e atribuição dos entes federados, à relação entre o poder público e a rede privada 

- destacando aqui na política de creche a relação com as filantrópicas, comunitárias e confessionais. 
76 A autora ao pesquisar as emendas parlamentares no processo de Constituinte, identifica emendas que 

tratavam a creche apenas como um direito vinculado aos trabalhadores. Em outras há a obrigatoriedade 

do Estado apenas referente à pré-escola, mas não como direito da criança à educação, e sim como medida 

para evitar o fracasso escolar, em especial dos mais pobres. 
77 O Marco Regulatório da Primeira Infância prevê licenças maternidade e paternidade estendidas, mas 

esta opção depende da adesão das empresas ao programa que, como Itaborai (2016) aponta muitas 

empresas não disponibilizam esta alternativa.  



 
 

87 
 

ou “mães crecheiras”, entre outras). Pactuam que há legislações garantidoras dos 

direitos das crianças, mas há dificuldade para sua concretização de forma articulada 

com diversas políticas públicas. Entendem que as “crianças não podem esperar” pela 

oferta em quantidade adequada de vagas em creches e defendem outras alternativas que 

promovam às crianças até os três anos – período crucial para o seu desenvolvimento, em 

especial daquelas com maior vulnerabilidade.  

Para exemplificar, pode-se analisar a proposta de Emenda Aditiva (EA) 27, 

à Medida Provisória (MP) 705/201578, apresentada pelo deputado federal Alfredo 

Kaefer, do Partido da Social Democracia Brasileira do estado do Paraná (PSDB/PR), 

que altera o repasse do Brasil Carinhoso, na qual é defendida a creche domiciliar para 

atender, prioritariamente, aos filhos de mães trabalhadoras. Esta proposta foi criticada 

pelo Mieib (2016). Assim, há propostas em disputa, no debate sobre a política de 

creches, algumas das quais defendem a oferta do cuidado e da educação para bebês por 

meio de modelos de atendimento “alternativos”, como o da “mãe crecheira”79, como 

uma “solução” frente à demanda pelo serviço, como identificado por Cohen, March e 

Olsen (2011).  

Entrevistados que defendem outras alternativas avaliam, ainda, que a creche 

é cara, muitas vezes falta flexibilidade nos serviços para atender a heterogeneidade das 

famílias e a educação tem dificuldade de trabalhar processos intersetoriais, que são a 

base para o desenvolvimento infantil. Parte desses atores tomam como base 

experiências internacionais como Cuba, Chile e outros países onde há outros modelos 

de prestação de serviços de qualidade que não são executados apenas pela educação, 

mas em conjunto com a saúde e assistência social.80  

Preconizam que o processo de aprender ocorre em todos os locais e não 

apenas na creche, e é importante a interação com a família para o desenvolvimento, em 

especial, dos primeiros anos de vida. Defendem que é possível espaços públicos onde o 

                                                           
78 A MP alterou a Lei 12.722/2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos municípios e ao 

Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil, que é a base do BC. Há inúmeras EA que 

tratam da inclusão da pessoa com deficiência ou da pré-escola pública ou comunitária, confessional ou 

filantrópica, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, para utilizar os recursos, entre outras. 
79 Em alguns municípios, a alternativa de “mãe crecheira” é apresentada como uma opção no debate da 

política de creches. Um exemplo de apoio às mães crecheiras com recursos públicos está disponível em: 

<http://portal.camaranh.rs.gov.br/notícias/3476>. Essas localidades que apoiam essa alternativa não 

foram estudadas no âmbito desta tese, mas é necessário refletir sobre sua existência, em especial nas 

regiões periféricas de municípios metropolitanos e a não regulamentação do Estado. 
80 É importante ressaltar que há atores que defendem a creche na educação como um direito de todas as 

crianças, e também mencionam a necessidade de flexibilização da educação para atender à diversidade de 

demandas existentes entre as famílias e promover a articulação intersetorial. 
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Estado apoie ações de cuidados e educação, bem como a gestão desses espaços seja 

mais flexível e a criança não precise ficar oito horas na creche com um professor 

universitário. 

Algumas instituições como a Unesco têm defendido que um estímulo de, no 

mínimo, duas horas por dia durante 100 dias ao ano já promove o desenvolvimento 

infantil (UNESCO, 2012). O International Standard Classification of Education 

(ISCED)81 se destina a classificar as atividades educacionais e as qualificações 

resultantes em categorias internacionalmente acordadas, e os programas de educação 

infantil podem ser divididos em duas vertentes: ensino pré-primário e desenvolvimento 

educacional da primeira infância. A segunda vertente, para ser inserida na categoria do 

ISCED nível 0 como educação, deve abranger supervisão, nutrição, saúde e educação 

com uma interface entre políticas públicas:  

 
[…] ISCED recommends the following minimum intensity and duration to 

improve cross-national comparability: education programmes must account 

for at least the equivalent of 2 hours per day and 100 days a year of 

educational activities in order to be classified in ISCED […] Programmes at 

ISCED level 0, or early childhood education, are typically designed with a 

holistic approach to support children’s early cognitive, physical, social and 

emotional development and introduce young children to organized instruction 

outside of the family context (UNESCO, 2012, p.17, grifo da autora). 

 

A Unesco, instituições como FMCSV e parte dos membros da Rede 

Nacional da Primeira Infância (RNPI) defendem a criação de espaços com jornadas 

diferenciadas conforme a necessidade das crianças e famílias. Ressaltam a existência de 

experiências de estimulação precoce de qualidade, como uma entre várias alternativas às 

crianças pequenas. No Brasil, há iniciativas desse perfil no governo federal, em estados 

e municípios. Algumas são feitas por universitários, outras por agentes comunitários de 

saúde.  

Experiências como Primeira Infância Melhor (PIM)82, do Rio Grande do 

Sul, juntamente com ações da Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI), contribuíram 

                                                           
81 O ISCED pertence às estatísticas econômicas e sociais da ONU e é aplicado em todo o mundo com o 

objetivo de reunir, compilar e analisar dados comparáveis. O ISCED também é adotado pela Conferência 

Geral dos Estados Membros da Unesco nos aspectos vinculados à educação. Os conceitos e definições 

básicas do ISCED são, portanto, destinados a ser internacionalmente válidos e abrangentes de toda a 

gama de sistemas educacionais – da educação infantil ao doutorado. 
82 O PIM busca promover o desenvolvimento integral na primeira infância, por meio de visitas 

domiciliares e comunitárias semanais a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, quando são 

dadas orientações que visam ao fortalecimento de suas competências para educar e cuidar das crianças 

(RIO GRANDE DO SUL, [201-]). Foi concebido para estimular precocemente crianças de famílias com 

renda familiar de até meio salário-mínimo per capita. 
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para a disseminação de iniciativas complementares à creche83. Essas iniciativas têm 

gerado debates e disputas em relação à política de creches. Para os seus defensores, é 

uma resposta às crianças que não têm acesso à creche ou às famílias que desejam cuidar 

das crianças pequenas. Essas experiências, inicialmente, contaram com o apoio de 

instituições internacionais (Unicef, Unesco e Banco Mundial) que trouxeram estudos ao 

Brasil sobre a primeira infância. Entretanto, há um debate se essas iniciativas não são a 

reprodução dos modelos alternativos de prestação de serviços às crianças pequenas, 

como as “mães crecheiras”, “bolsa creche”, apoio financeiro às mães para ficarem em 

casa, programas de educação para mães, entre outras opções.  

A importância de ter uma política para a infância que coordene e articule 

ações de diversos órgãos (assistência social, educação, saúde, cultura) nas três esferas 

de governo é vista como positiva por diversas instituições, mas, segundo alguns 

entrevistados, estas deveriam seguir a lógica dos direitos, e ser destinadas a todas as 

crianças e não apenas àquelas em situação de vulnerabilidade (informação verbal)84.  

Para instituições como o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 

Brasil (Mieib), fóruns estaduais de educação infantil entrevistados do Ceará e de São 

Paulo e Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, ações que promovam o 

desenvolvimento infantil são bem-vindas. Formas alternativas de atendimento 

(shantala, visitas domiciliares etc.), que favorecem o desenvolvimento das crianças, 

necessitam ser realizadas, mas não estão inseridas no sistema educacional (MIEIB, 

2015, 2016). Portanto, para representantes desses movimentos, essas atividades devem 

utilizar recursos de outras fontes que não sejam a educação, pois o recurso do Fundeb 

não pode ser usado nessas atividades85. 

Estas ações de desenvolvimento infantil não podem se dar em detrimento do 

direito à creche integral para quem tiver interesse e, em especial, às mulheres 

trabalhadoras. São alternativas diferenciadas de políticas públicas: “[...] são políticas 

                                                           
83 Farah (2008) aponta que iniciativas dos governos subnacionais foram transformadas posteriormente em 

programas federais. Nesta linha, no governo federal, em 2015, existiam projetos-pilotos de estimulação 

precoce às crianças pequenas, seguindo o modelo do PIM/RS. O Ministério da Saúde, em algumas 

cidades, treinou agentes comunitários para que assumissem essa função.  
84 Entrevistado 7, nov. 2015 e jul. 2016 e entrevistado 29, mai. 2016.  
85 Os recursos do Fundeb são para a manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, a partir 

da atuação prioritária dos estados e municípios (BRASIL, 2008c, 2016). No mínimo, 60% dele é para a 

remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício e o restante para manutenção e 

desenvolvimento (capacitação e remuneração dos profissionais de educação; aquisição, manutenção e 

funcionamento das instalações e equipamentos; uso e manutenção de bens e serviços, material didático, 

transporte escolar, entre outros). 
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complementares, mas não são substitutivas da educação” (informação verbal)86 e já 

estavam previstas no PNE com a interface com outras políticas. 

Assim, na política de creches há inúmeras definições e abordagens teóricas 

que disputam entre si (THEODOULOU, 1995). A inserção da creche na política de 

educação ainda é um processo em desenvolvimento, e vem sendo implementada de 

modo incremental (LINDBLOM, 1959) desde a CF até chegar ao formato de hoje. 

Conforme Furtado (2015), diversos aspectos da política, como a definição da faixa 

etária atendida, a denominação das unidades escolares87, a finalidade da creche, a 

formação da equipe e a proposta pedagógica não constituem consenso.  O lugar da 

creche está em mutação, bem como a concepção de infância. Esta tese parte da 

concepção da criança como portadora de direitos, em oposição à política que 

prevalecera por várias décadas no país, de caráter assistencialista-repressivo 

(FERRAREZI, 1995). Busca-se o cumprimento dos direitos de forma a assegurar a 

cidadania das crianças sob a concepção que a criança é um ser que precisa de proteção e 

controle.  

Apesar dos avanços nas pesquisas sobre a infância, frequentemente são 

realizadas “novas negociações e concertações para que a educação infantil não perca sua 

identidade e a creche não seja expurgada do sistema de ensino” (ROSEMBERG; 

ARTES, 2012, p. 16). Há todo um investimento para ser incluída a concepção de 

educação infantil e seus segmentos no próprio sistema de informações estatísticas do 

MEC e no Inep. As estatísticas ainda não incorporaram que as creches atendem crianças 

até três anos e apresentam discrepâncias entre os dados oficiais88. Há, ainda, diferenças 

entre os dados coletados pelo Inep, vinculado ao MEC, e pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)89, indicando que ainda estão em processo de 

consolidação as estatísticas na política de creches. Rosemberg (2015) assinala a 

invisibilidade dos bebês e das creches também nos relatórios mundiais da Infância do 

Unicef. De 2001 a 2012, não retratam dados referentes à educação infantil e, a partir de 

2013, apresentam dados da pré-escola. 

                                                           
86 Entrevistado 117, fev. 2016.  
87 Hoje, para diferenciar esse serviço dos antigos “depósitos de crianças”, denominam-no como escola, 

centros educacionais de forma a ressignificar a sua atuação. Esse aspecto será tratado no Capítulo 9. 
88 Segundo Rosemberg e Artes (2012), no Censo Escolar de 2010, 32% das crianças matriculadas em 

creches tinham mais de três anos. Persistem também diferenciações entre o Censo Escolar e a Sinopse 

Estatística em 2015. 
89 Há discrepância entre as metodologias de coleta entre o IBGE e o Inep,mas estas representam 24% a 

mais pelo IBGE, o que representa uma diferença de 1,04 milhão de crianças (ROSEMBERG; ARTES, 

2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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A criança (com destaque ao bebê), mesmo com todos os debates sobre seu 

desenvolvimento90, ainda é vista socialmente e por diversos especialistas como 

indivíduo que deve ser cuidado na “esfera do privado, da família e da casa” 

(ROSEMBERG, 2008, p. 3-4). A responsabilidade pela criança como sendo da família, 

em especial da mulher, não é só compartilhada por dirigentes e servidores, como muitas 

famílias têm este mesmo entendimento. A pesquisa Percepções e Práticas da Sociedade 

em Relação à Primeira Infância mostra que 57% dos entrevistados veem a sua própria 

casa como o melhor lugar para a criança até três anos se desenvolver (MARINO; 

PLUCIENNIK, 2013). Essa posição reflete:  

 

1) a representação ainda presente, em muitos setores da sociedade brasileira, 

de que a creche é um mal necessário, uma alternativa secundária à educação 

da criança na família; 2) a pouca visibilidade que ainda recebe a 

argumentação de especialistas que defendem a creche como ambiente 

favorável ao desenvolvimento infantil; 3)  preconceitos da velha tradição 

machista, de que o lugar da mulher é no lar criando os filhos – se ela não 

trabalha, por que precisaria da creche?; e 4) a ideia de que, se a creche opera 

como uma “escolinha”, ela não pode atender aos muito pequenos que, na 

opinião dos entrevistados, ainda não estão em condições de aprender (Ibidem, 

p. 59).  

 

Conforme identificado por Cruz, Farah e Sugiyama (2014) os embates 

referentes à obrigatoriedade da oferta de vagas em creches pelo poder público têm 

gerado manifestações distintas por parte do Ministério Público (MP) e do Judiciário, em 

diferentes estados (SILVEIRA, 2011; CORRÊA, 2014). Em algumas regiões são 

frequentes ações individuais ou coletivas para garantir o direito de acesso à creche por 

parte da Defensoria e do MP, o que tem gerado Termos de Ajustamento de Conduta 

(TACs) firmados entre a Prefeitura e o Ministério Público. O TAC está previsto no art. 

211 do ECA e é estabelecido quando o poder público pode estar causando danos à 

criança ao não garantir o seu direito à creche. Nele é firmado um compromisso para 

adequar a conduta do órgão, e se não for cumprido há punições aos responsáveis. O 

Supremo Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, tem se manifestado a favor do direito à 

educação. Um exemplo é o voto da ministra Ellen Grace, que aponta a educação infantil 

como prerrogativa constitucional indisponível e que afirma que o Estado “deve criar 

condições objetivas que possibilitem o acesso à educação infantil” (BRASIL, 2009i).  

                                                           
90 Para alguns estudiosos, a formação nessa etapa terá impacto futuro no desempenho escolar, na saúde, 

na produtividade econômica e na cidadania (SHONKOFF, 2011). Na seção 4.1 serão apresentados 

concepções sobre esta fase.  
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Alguns municípios têm questionado a posição de interferência dos MPs na 

discricionariedade do Executivo municipal, mas alguns Tribunais de Justiça, como o de 

São Paulo, têm se manifestado a favor dessas ações, pois estariam os MPs no exercício 

de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas. Muitos dirigentes 

municipais de educação discutem a ação do MP e do Judiciário, pois embora 

reconheçam o direito à creche, questionam a materialização desse direito como uma 

obrigação exclusiva dos municípios. Entendem que os governos locais devem ofertar 

obrigatoriamente apenas vagas para pré-escola e ensino fundamental (art. 208, I) e 

manifestam-se afirmando que apenas o não oferecimento do ensino obrigatório pelo 

poder público (ensino fundamental e pré-escola para os municípios) ou sua oferta 

irregular podem caracterizar-se como responsabilidade da autoridade competente (CF, 

art. 208, § 2). Destacam que a creche é uma alternativa à criança pequena com a 

corresponsabilização do Estado, da família (art. 205), da comunidade e das empresas 

(BRASIL, 1967, art. 386).  

Em contraposição, diversos MPs, como será visto no Capítulo 10, têm 

colocado que a CF, em seu art. 227, estabelece o princípio da absoluta prioridade da 

criança e que este foi adotado na doutrina de proteção integral da criança preconizada 

no ECA. Na legislação brasileira, para esses juristas, a creche compõe a educação básica 

e é dever do Estado. Avaliam que não há uma “preferência” do ensino fundamental em 

relação à educação infantil e o Estado será responsabilizado se não prover 

adequadamente a educação infantil. Esta ação da justiça sobre as prefeituras tem sido 

denominada como processo de judicialização91 da política de creches. Entretanto, 

entrevistados vinculados a movimentos de defesa dos direitos das crianças entendem 

que este termo – judicialização – não é correto, pois não reforça a garantia de direitos92. 

Prefeituras têm, ainda, questionado a obrigatoriedade de oferta de creches 

frente à Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000b), que coloca limites de gastos 

com pessoal e, muitas vezes, impede a ampliação de vagas. Informam que parcela 

significativa dos gastos com a educação já está comprometida com o ensino 

                                                           
91 Para Cury e Ferreira (2010, p. 77) a judicialização da educação “significa a intervenção do Poder 

Judiciário nas questões educacionais em vista da proteção desse direito até mesmo para cumprirem-se as 

funções constitucionais do Ministério Público e outras instituições legitimadas”. Outros teóricos que 

tratam do conceito de judicialização são Maciel e Koerner (2001), Carvalho (2004), Correa (2014), 

Silveira (2011), Santos (2014) e Oliveira e Marcheti (2013). 
92 Entrevistados apontam que, a partir da teoria da reserva do possível, o município pode justificar o não 

atendimento a uma medida judicial por não ter recursos e se comprometer a realizar o exigido de forma 

escalonada. Diversos TACs firmados estabelecem um ordenamento da ação do município em um 

determinado período.  
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fundamental, e que seria necessário levar em conta as finanças municipais ou haver 

novos recursos para operacionalizar a expansão da educação infantil de qualidade. 

Há manifestações do Judiciário em relação a esta temática segundo as quais 

o poder da discricionariedade dos municípios pode ser visto como limitado, quando 

comprovada a falta de recursos, situação em que o Judiciário não poderá opinar na 

garantia do direito:   

 

[...] mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do mínimo 

existencial persiste a carência orçamentária para atender a todas as demandas. 

Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha de atividades não 

prioritárias, mas sim da real insuficiência orçamentária. Em situações 

limítrofes como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos 

governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão de acordo com a 

Constituição, não havendo omissão injustificável (BRASIL, 2009i).  

 

Tem sido debatida a importância do MP na garantia dos direitos, mas este 

processo quando envolve ações individuais pode promover uma inequidade no 

atendimento, visto que aqueles que mais buscam a justiça não são, necessariamente, os 

mais pobres. Dirigentes municipais entrevistados afirmam, ainda, que pode haver a 

redução da qualidade no atendimento, pois muitos municípios incluem a criança que 

veio por meio de ordem judicial mesmo quando os espaços já estão lotados. Esse debate 

diferenciando as ações individuais e coletivas será tratado no Capítulo 10. 

Desta forma, especialmente em municípios com falta de vagas, há embates 

em relação à priorização do atendimento. Profissionais da assistência social ou de 

conselhos tutelares, muitas vezes, pressionam as secretarias de educação para garantir 

vagas ou priorizar a criança em situação vulnerável, o mesmo acontecendo com relação 

às mulheres que trabalham. Apesar de a creche ser um direito universal da criança, é 

frequente, em função da demanda não atendida, a existência de critérios de seleção nas 

secretarias municipais de educação (SME) que contrariam o princípio de direito da 

criança. Muitas localidades, em especial em regiões metropolitanas, se utilizam de 

critérios como “situação de pobreza da família” ou “ocupação da mãe” para incluir ou 

não a criança no serviço ou estabelecer a jornada (parcial ou integral), mostrando a 

interface dessa política com a assistência social, política de gênero e de trabalho. Nos 

Capítulos 9 e 10 essas questões serão abordadas a partir da perspectiva dos municípios 

visitados.  

Apesar de o discurso de todos os entrevistados na pesquisa destacar o direito 

da criança, observa-se, ainda, um questionamento do direito à vaga para a criança se a 
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mãe não trabalha, persistindo o conflito entre o direito da mãe trabalhadora e da criança 

como se um fosse excludente do outro.  

Apesar da constatação da importância da creche para mulheres, da 

determinação constitucional garantida desse direito aos trabalhadores urbanos e rurais e 

da obrigatoriedade de empresas com mais de 30 trabalhadoras mulheres acima de 16 

anos ofertarem espaços de amamentação, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

não tem dados sobre a fiscalização das condições dos espaços para amamentação em 

empresas (BRASIL, 2016c), apontando para a falta de fiscalização já detectada na 

década de 1980 por Teles, Medrado, Gragnani (1986). O MTE, segundo informação 

obtida pela LAI, apenas dispõe de informações das empresas autuadas por 

descumprirem a exigência da CLT de deixar espaço apropriado para a trabalhadora 

“guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos, no período de amamentação” 

(BRASIL, 1967, art 389, § 1º). Os dados disponibilizados – 17 empresas em 2012; oito, 

em 2013; 12, em 2014; e 12, em 2015 – revelam que esse direito não se consolidou e, 

aparentemente, é restrita a atuação do ministério nessa fiscalização (BRASIL, 2016c).  

Há ainda outra tensão em relação às ações de desenvolvimento infantil, 

centradas na estimulação das crianças e na educação das mães, pois estas não 

incorporam as demandas do mundo do trabalho e as necessidades das mulheres 

(ROSEMBERG, 2015). Esta perspectiva reforça a atuação das mulheres nos cuidados 

intrafamiliares, assumindo suas responsabilidades no âmbito privado doméstico 

(CARLOTO; MARIANO, 2012). Essas obrigações complementares contribuem para 

aumentar as dificuldades das mulheres em busca de sua autonomia econômica a partir 

do trabalho assalariado e não contribuem para a igualdade de gênero. Reforçam papéis 

tradicionais da mulher, produzindo “uma naturalização do feminino vinculado ao 

cuidado” (MEYER; KLEIN; FERNANDES, 2012, p. 445), e há uma 

desresponsabilização do Estado frente aos direitos, colocando as famílias na provisão do 

bem-estar – em especial, as mulheres, com ênfase para a reflexão a respeito da 

feminização da pobreza. Para Marcondes, Cruz e Silva (2014) alguns programas e 

políticas são importantes no enfrentamento da pobreza, mas carregam a carga ideológica 

do familismo e da maternagem. 

O debate trazido por instituições internacionais e pesquisas da neurociência, 

economia e psicologia sobre a importância do desenvolvimento infantil já estava na 

Constituição, na LDB, no ECA, na LOS e na Loas, mas recolocou na agenda societal e 

governamental a importância da estimulação precoce, da criação de vínculos e das 
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experiências vividas nesse período para o desenvolvimento futuro de todas as crianças. 

Trouxe também para o debate a importância da atuação articulada e integrada entre as 

áreas de saúde, alimentação, assistência social e educação. 

 

2.3 Desafio do financiamento 

 

Outro desafio encontrado nesta política está na disputa de recursos dentro da 

própria educação (ABRAHÃO, 2005; CAVALIERI; PAZELLO, 2004). O ensino 

superior é responsável pela maior parcela do orçamento total da educação. Os processos 

de municipalização do ensino fundamental também induziram a ação local para 

ampliação de vagas nessa etapa de ensino no âmbito municipal. Conforme já discutido, 

esta priorização no passado levou os municípios a ampliarem as vagas e os gastos no 

ensino fundamental em detrimento da educação infantil. Apesar do discurso da 

importância desta faixa etária, em especial da primeiríssima infância, é o segmento 

educacional menos valorizado. Já no diagnóstico de educação infantil do PNE 2001-

2010 é apresentada a prioridade de alocação de recursos no ensino fundamental em 

relação à educação infantil.93  

No caso do Fundeb, apesar de ocorrer financiamento das creches, há uma 

defasagem entre o valor recebido e o gasto real. Apesar do aumento do fator de 

ponderação do Fundeb de 2008 a 2015 para a creche, os valores recebidos pelos 

municípios são insuficientes para os gastos (Tabelas 7 e 8).  

                                                           
93 No diagnóstico do PNE de 2001 são apresentadas as dificuldades das creches com relação aos espaços 

inadequados e os profissionais sem formação. Na época, aproximadamente 13% dos professores 

possuíam apenas o ensino fundamental, completo ou incompleto; 66% nível médio; e 20% o curso 

superior.  
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Tabela 7 – Fator de ponderação do Fundeb para creche, por rede e jornada de 

atendimento (2007 a 2015) 

Rede e 

jornada 

Resolução 

01, de 

15/2/2007 

Portaria  

41, de 

27/12/2007 

Portaria  

932, de 

30/7/2008 

Portaria  

777, de 

10/8/2009 

Portaria  

873, de 

1/7/2010 

Portaria  

1.322, de 

21/9/2011 

Resolução 

08, de 

25/7/2012 

Resolução 

01, de 

31/12/2013 

Resolução 

01, de 

24/7/2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Creche 0,80 - - - - - - - - 

2. Creche 

pública de 

tempo 

parcial 

- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 

3. Creche 

conveniada 

de tempo 

parcial 

- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

4. Creche 

pública de 

tempo 

integral 

- 1,10 1,10 1,10 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 

5. Creche 

conveniada 

de tempo 

integral 

- 0,85 0,95 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). 

Elaboração própria. 

 

Além disso, não há diferenciação entre as diversas faixas etárias, o que para 

a política de creches seria necessário, pois no atendimento até um ano são necessários 

mais adultos por criança do que para a faixa etária de três anos – o que encarece o 

serviço.  

Segundo estudo realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(2016) o Custo Aluno-Qualidade Inicial CAQi94, em 2015, era R$ 10.005,59 para a 

creche em tempo integral e o valor de repasse mínimo do Fundeb95, na época, de R$ 

3.349,27, sendo a diferença assumida pelo Tesouro Municipal.  

Estudo similar, das Fundações Cepam, Fundap e Seade (2013), mostra que 

em São Paulo o gasto médio com a creche, em 2012, era de R$ 7.082,97, acima do valor 

recebido do Fundeb (Tabela 8). Outras pesquisas mostram, ainda, que há diferenciações 

do custo “entre os estados, entre municípios de um mesmo estado ou entre escolas de 

                                                           
94 A Campanha Nacional pelo Direito à Educação desenvolveu o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), 

que mostra os valores necessários por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade de ensino da rede 

pública, para garantir um padrão mínimo de qualidade. (CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO, [201-]).  
95 O valor do Fundeb altera entre os estados. No estudo realizado, a Campanha utilizou o menor valor 

anual por aluno estimado em 2015. 
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um mesmo município” (ARAÚJO, 2012, p. 1220). Apenas para exemplificar, o autor 

destaca que o custo médio “encontrado em creches no Nordeste representa apenas 

36,5% da média nacional. Por outro lado, o valor encontrado no Sudeste é 4,4 vezes 

maior do que o praticado no Nordeste e 1,6 vezes maior do que a média nacional” 

(ARAÚJO, 2012, p. 1223). O autor mostra também que as crianças de creches paulistas 

tiveram, em 2009, 3,53 vezes mais recursos que uma criança cearense. A situação do 

financiamento da política de creches poderá ser revista com a aplicação do CAQ, 

prevista no PNE 2014-2024 e não regulamentada até 2017.  

 

Tabela 8 – Valores do Fundeb para creche, por rede e jornada de atendimento - São 

Paulo e Ceará (2007 a 2015)  

Estado 
Rede e 

jornada 

Resolução 

1, de 

15/2/2007  

Portaria 

1.027, de 

19/8/2008 

Portaria 

221, de 

10/3/2009 

Portaria 

1.227, de 

31/12/2009 

Portaria 

477, de 

28/4/2011 

Portaria  

1.809, de 

28/12/2011 

Resolução  

4, de 

7/5/2013 

Resolução  

15, de 

25/11/2014 

Resolução  8, de 

5/11/2015 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

São 

Paulo 

1. Creche  1.661,18 
        

2. Creche 

pública parcial  
1.644,94 1.810,44 1.855,00 2.112,30 2.554,25 2.521,22 3.033,89 3.390,50 

3. Creche 

conveniada 

parcial 
 

1.644,94 1.810,44 1.855,00 2.112,30 2.554,25 2.521,22 2.427,11 2.712,40 

4. Creche 

pública 

integral 
 

2.261,80 2.489,35 2.550,62 3.168,45 4.150,65 4.096,98 3.944,06 4.407,65 

5. Creche 

conveniada 

integral 
 

1.953,37 2.149,90 2.550,62 2.904,41 3.512,09 3.466,67 3.337,28 3.729,55 

Ceará  

1. Creche 757,00 4.133,05 4.927,83 5.380,70 6.744,37 8.386,74 8.886,91 9.599,40 10.690,31 

2. Creche 

pública parcial  
905,87 1.080,07 1.132,78 1.383,46 1.677,35 1.777,38 2.285,57 2.545,31 

3. Creche 

conveniada 

parcial 
 

905,87 1.080,07 1.132,78 1.383,46 1.677,35 1.777,38 1.828,46 2.036,25 

4. Creche 

pública 

integral 
 

1.245,58 1.485,10 1.557,57 2.075,19 2.725,69 2.888,25 2.971,24 3.308,91 

5. Creche 

conveniada 

integral 
 

1.075,73 1.282,59 1.557,57 1.902,26 2.306,35 2.443,90 2.514,13 2.799,84 

Fonte: FNDE, 2007 a 2015. 

Elaboração própria.  

 

Com relação aos gastos, a educação infantil tem sua participação relativa 

decrescido no Brasil. Representava 11% do total de gastos na educação em 1995, e 9% 

em 2002 (ABRAHÃO, 2005)96. Especificamente, no estado de São Paulo em 2012, dos 

gastos municipais com educação, apenas 35% eram com a educação infantil, enquanto 

                                                           
96 Segundo a Rede de Monitoramento Amiga da Criança (2006), os gastos federais não priorizam a 

criança pequena. Em 2005, foram gastos R$ 9.840,00 com cada cidadão maior de 19 anos e R$ 471,00 

com crianças e adolescentes até 19 anos. No mesmo ano foram gastos com pagamento da dívida pública 

R$ 638,948 bilhões, o que representa o equivalente a mais de 20 anos dos recursos alocados para a 

execução do Plano de Ação Presidente Amigo da Criança e do Adolescente (PPACA) assumido pelo 

então presidente Lula. 
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65% com o ensino fundamental (CEPAM; FUNDAP; SEADE, 2013). Como será visto 

na seção 2.4, as matrículas estão ampliando – o que coloca em risco a sustentabilidade 

da política de creches a médio prazo.  O Brasil investe menos que a média mundial em 

educação infantil – 0,6% do PIB - menos que os 0,8% dos países da OCDE e os salários 

dos professores dessa etapa de ensino também é menor (OECD, 2017).  

Apesar da importância que vem assumindo na agenda governamental, ainda 

em 2017 a educação infantil é vista como “educação de segunda linha” ou “menos 

nobre” (KRAMER, 2006) por parte de alguns profissionais e famílias. Atividades 

constitutivas do “brincar” e do “cuidar” não são valorizadas frente ao “aprender” 

formal, e esses valores se refletem no orçamento.  Assim, dar visibilidade a esse 

segmento na educação e investir na sua oferta àqueles que desejarem é ainda um desafio 

a ser enfrentado, como será visto nos Capítulos 9 a 11. 

Deste modo, apesar da valorização que vem ocorrendo na política de creche, 

há ainda um grande caminho para garantir a oferta de vagas a todos que desejarem, 

como será apresentado na próxima seção.  

 

2.4 Creche em números 

 

Esta parte faz a análise das matrículas em creche de 2001 a 2015, por rede 

de ensino (municipal, estadual, federal e privada97), mostrando a evolução no período. 

Também apresenta o estudo da análise quantitativa, que buscou identificar atos 

normativos federais que impactaram a política de creches – destacando o Fundeb e do 

Brasil Carinhoso.  

Os dados de matrículas mostram crescimento de 177% entre 2001 e 2015; 

sendo de 60% entre 2001 e 2008, após início de funcionamento do Fundeb, e 74% entre 

2008 e 2015 (Tabela 9). As matrículas federais cresceram e as estaduais decresceram, 

mas as duas redes são pouco representativas, sugerindo que se trata de atendimento a 

filhos de funcionários federais e estaduais ou de escolas de aplicação, mantidas pelas 

faculdades de educação de universidades estaduais e federais. 

                                                           
97 O Censo Escolar engloba na rede privada as creches lucrativas, confessionais e comunitárias sendo que 

as três últimas podem ou não ter convênio com o poder público 
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Tabela 9 – Quantidade de matrículas em creche, por estado e rede de ensino (2001, 2008 e 2015) 

Estado 
2001 2008 2015 

Municipal Estadual Federal Privada Total Municipal Estadual Federal Privada Total Municipal Estadual Federal Privada Total 

AC 1.783 171 0 61 2.015 3.282 0 0 324 3.606 8.130 180 0 581 8.891 

AL 5.654 142 0 3.007 8.803 10.297 0 0 4.006 14.303 25.811 3 0 8.647 34.461 

AP 527 161 
 

1.183 1.871 909 0 0 755 1.664 2.279 4 0 1.450 3.733 

AM 4.927 0 0 2.731 7.658 11.955 0 0 3030 14.985 17.631 0 0 6.322 23.953 

BA 40.189 5.343 0 7.708 53.240 76.222 658 0 18.252 95.132 104.261 55 0 37.121 141.437 

CE 58.230 254 16 26.386 84.886 82.732 284 26 20.452 103.494 103.587 245 0 41.392 145.224 

DF 0 601 33 9.787 10.421 0 668 33 15.020 15.721 0 805 20 26.510 27.335 

ES 22.872 0 0 3.672 26.544 38.414 0 87 5.825 44.326 61.866 60 0 7.318 69.244 

GO 14.262 91 89 8.920 23.362 30.152 0 66 12.112 42.330 47.639 0 60 20.846 68.545 

MA 19.395 0 0 7.495 26.890 30.257 14 0 11.734 42.005 72.730 3 0 25.856 98.589 

MT 13.181 323 0 1.882 15.386 25.817 420 0 5.759 31.996 44.249 169 0 7.955 52.373 

MS 10.116 1.336 0 3.458 14.910 24.916 183 0 6.529 31.628 40.921 289 0 10.316 51.526 

MG 35.065 32 0 56.413 91.510 77.815 161 0 79.298 157.274 160.604 0 0 104.091 264.695 

PA 26.493 608 118 2.650 29.869 28.302 337 0 4.402 33.041 48.986 136 0 8.764 57.886 

PB 12.410 1.961 0 1.507 15.878 16.915 1.913 68 4.398 23.294 30.880 23 109 12.844 43.856 

PR 59.318 135 104 31.381 90.938 86.104 0 103 34.424 120.631 133.256 62 102 46.994 180.414 

PE 16.726 87 0 15.454 32.267 32.898 264 0 22.221 55.383 46.138 366 0 46.246 92.750 

PI 20.151 1.893 0 4.037 26.081 23.117 23 0 2.946 26.086 32.112 0 0 6.664 38.776 

RJ 34.089 632 133 43.965 78.819 72.547 477 145 61.552 134.721 123.375 94 366 98.540 222.375 

RN 28.541 297 0 6.463 35.301 36.858 72 198 12.362 49.490 39.365 0 120 14.316 53.801 

RS 37.756 163 95 22.931 60.945 54.946 212 74 36.810 92.042 97.690 199 113 69.666 167.668 

RO 3.147 508 0 1.694 5.349 6.214 601 0 2.311 9.126 8.234 508 0 2.500 11.242 

RR 725 1.753 0 462 2.940 2.119 0 0 554 2.673 2.858 0 0 2.578 5.436 

SC 40.830 1.136 116 16.082 58.164 74.973 63 123 20.897 96.056 125.725 67 40 30.787 156.619 

SP 147.389 567 182 128.178 276.316 268.254 744 186 215.915 485.099 513.730 689 198 456.940 971.557 

SE 3.665 98 0 1.080 4.843 6.454 106 0 1.725 8.285 12.588 0 0 5.240 17.828 

TO 6.067 0 0 2.074 8.141 8.893 82 0 3.077 12.052 17.260 0 0 3.150 20.410 

Total 663.508 18.292 886 410.661 1.093.347 1.131.362 7.282 1.109 606.690 1.746.443 1.921.905 3.957 1.128 1.103.634 3.030.624 

Fonte: INEP. Censo Escolar, 2001, 2008, 2015. 

Elaboração própria. 
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A rede de ensino que mais cresceu entre 2001 e 2015 foi a municipal (190%), 

seguida pela rede privada (169%). As matrículas municipais representavam 61% e 63% em 

2001 e 2015, respectivamente. O governo local é o principal provedor de serviços públicos 

de creche, confirmando o papel que lhe é atribuído pela normatização federal posterior à 

Constituição. A rede municipal cresceu em todos os estados, exceto no Distrito Federal, que 

não possui rede municipal, mas prevalecem as desigualdades entre os estados. Há aqueles 

em que essas matrículas cresceram menos de 40%, como o Rio Grande do Norte (38%), e, 

outros em que o crescimento foi de mais de 350%, como o Acre (356%) e Alagoas (357%). 

A rede privada também aumentou em todos os estados, mas de forma diferenciada. O 

Amapá registra, no período, crescimento de 123%, e o Acre, de 852%. 

Ao analisar a evolução das matrículas de 2001 a 2015, observa-se que houve a 

opção por um modelo híbrido (público e privado) de prestação de serviço em creche em 

todos os estados. Na maioria dos estados, a rede municipal cresceu proporcionalmente mais 

do que a privada, mas em 12 estados a rede privada teve um incremento proporcional 

maior. O único estado, em 2015, com oferta maior de vagas na rede privada que na 

municipal é Pernambuco. O crescimento também é variável, por estado, devido à história 

de participação de cada rede (pública e privada) na oferta de serviços98.  

Também há transformações no próprio período entre 2001 a 2015. Verifica-se que a 

rede municipal cresceu proporcionalmente mais do que a rede privada (lucrativa e não 

lucrativa) até 2006 (Gráfico 2). Depois de 2006, o crescimento proporcional da rede 

privada é maior. De 2008 a 2015, o crescimento das vagas em creches privadas foi de 82%, 

superando a taxa de expansão de creches municipais (72%), mas esta proporção cai a partir 

de 2014. O aumento na rede privada foi impulsionado pelas creches com fins lucrativos em 

função do crescimento do poder aquisitivo da população no período recente e da 

necessidade de ter a criança na escola por razões de alteração de mercado de trabalho ou 

novos padrões familiares99. 

                                                           
98 São Paulo é um estado com uma rede privada lucrativa e de instituições sem fins lucrativos que ofertavam 

vagas em creche antes da Constituição Federal. Em 2001, o estado de São Paulo respondia por 31% das 

matrículas em creches privadas do Brasil e, em 2015, por 41%. 
99 Estudos são necessários para compreender o efeito do Fundeb sobre as creches privadas não lucrativas. No 

Capítulo 11 serão apresentados dados referentes ao BC e a ampliação de vagas na rede conveniada. 
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Gráfico 2 – Evolução das matrículas em creche no Brasil, por rede de ensino e total, de 

2001 a 2015 

 
Fonte: Inep. Censo escolar (BRASIL, 2001 a 2015). 

Elaboração própria. 

 

Há, ainda, uma variação entre os estados em relação à jornada de atendimento 

(parcial e integral) e à faixa etária atendida. Em 2015, a Sinopse Estatísta indica que 59% 

das matrículas eram integrais (INEP, 2016) e se concentravam em 12 estados (todos da 

região Sul; Sudeste – menos Espírito Santo; Centro Oeste – menos o Distrito Federal; 

Paraíba; e Bahia). A jornada de atendimento tem relevância ao ser pensada a igualdade no 

mundo do trabalho e a autonomia econômica das mulheres.100 A importância da creche 

pode ser observada a partir dos dados do IBGE (2012), que mostram que a taxa de 

ocupação das mulheres com filhos de até três anos que frequentam creche é 72%, enquanto 

aquelas que não têm acesso a esse serviço é de 44%. Para aquelas que são chefe de família 

                                                           
100 Com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) e a 

elaboração de seus respectivos planos, foi prevista a ampliação da oferta de equipamentos públicos e de 

políticas que possibilitassem o aumento do tempo disponível das mulheres, de forma a promover sua 

autonomia e inserção no mercado de trabalho (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015). 
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ou estão em situação vulnerável, a creche é uma necessidade (SOARES, 2016) e permite a 

entrada e permanência da mulher no local de trabalho.101  

Mais de 70% das matrículas em creche atendem a faixa etária de dois a três 

anos e 11 meses (INEP, 2016). Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que 

proporcionamente atendem mais bebês com até 11 meses (8,9% de suas matrículas).  Esses 

dados revelam a exclusão na educação infantil das crianças pequenas até dois anos. Para 

esta faixa etária as famílias têm buscado outras alternativas para as crianças.  

Ao analisar a proporção de crianças de até três anos que frequentam escola ou 

creche por situação de pobreza e raça/etnia, observa-se em 2015 que esta também não é 

equitativa. As crianças não pobres frequentam mais a escola ou a creche (42,15%) do que 

as pobres (15,1%) ou extremamente pobres (14,9%); entre brancos (29,5%) e negros (22%) 

também há diferenças (IPEA; SPM; ONU MULHERES, 2016), bem como entre as crianças 

da zona urbana e rural. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) 2008, somente 6,83% das crianças da zona rural frequentam a creche, sendo que, em 

2005, apenas 0,1% estavam em creche familiar ou informal, e 0,8% em creche organizada 

como escola (BRASIL, 2012d).  

Os dados apresentados mostram heterogeneidades regionais na política 

(ARRETCHE, 1999), mesmo com normas nacionais. Assim, para complementar a análise, 

foram realizados cinco modelos estatísticos de modo a identificar variáveis que influenciam 

a cobertura de matrículas em creche. Esses modelos estatísticos buscam capturar os efeitos 

dos atos normativos federais. Utilizou-se como variável dependente a cobertura de creches. 

Foram apresentados os resultados referentes às redes municipal e privada, pois são estas 

que concentram as matrículas. Utilizaram-se diversas varíaveis independentes: ano, total de 

crianças pobres até três anos, total de crianças102 e receita total per capita dos estados. 

Observou-se que o ano é significativo no aumento das coberturas de matrículas, para a rede 

pública e conveniada. O aumento da cobertura das matrículas foi concentrado, 

                                                           
101 Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (OECD, 2007, 2012, [201-

]) há uma relação positiva entre as mulheres que têm assistência formal às crianças e a taxa de participação no 

mercado e os custos de cuidar e educar podem ser um obstáculo ao emprego, em especial para as carreiras 

com menor remuneração. A cobertura para a faixa de dois e três ano no Brasil está abaixo da OCDE (OECD, 

2017) . 
102 Crianças em domicílios com renda domiciliar per capita menor de meio salário mínimo. 
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especialmente, após 2007 na rede municipal (quando da regulamentação do Fundeb), e pós-

2008 na rede privada. 

A análise quantitativa revela que o Fundeb influenciou a cobertura e o Brasil 

Carinhoso (BC) ampliou o acesso das crianças mais pobres à creche (CRUZ, FARAH, 

SUGIYAMA, 2014). As duas medidas federais contam com mecanismos de indução 

(BICHIR, 2011) também denominados de “estratégias de indução” (ARRETCHE. 1996), 

com incentivos financeiros para que os municípios assumam as suas atribuições na política 

de creches. Os demais atos analisados, no conjunto, contribuíram incrementalmente para a 

valorização da política de creches.  

O Fundeb cria uma forma de financiar a educação infantil e já era esperado que 

tivesse impacto sobre as matrículas nesse segmento educacional, em especial quando 

começou a funcionar plenamente em 2010. O BC influencia a ampliação do acesso, na 

medida em que é uma iniciativa intersetorial de primeira infância e enfrentamento da 

pobreza, mas não foi formulada no âmbito da educação. Os seus instrumentos de indução 

auxiliam no custeio, que são insuficientes pelo Fundeb, permitem uma utilização mais 

flexível dos recursos que foram essenciais para a alta adesão dos municípios. O BC inicia, 

em 2012, com 261.890 crianças do PBF atendidas no eixo da educação, chegando a 2015 

com 636.711 crianças. As matrículas de crianças do BC representam 10% e 21% do total de 

matrículas do Censo Escolar no Brasil, em 2012 a 2015, respectivamente. Estudo de 

Silveira e Pereira (2015) também aponta para a importância do BC no aumento do acesso 

das crianças mais pobres, apesar de identificarem não ser suficiente para promover a 

redução da desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos.103 No Capítulo 6 será 

apresentada a iniciativa e seus resultados com relação ao acesso das crianças do Programa 

Bolsa Família (PBF) à creche. O estudo realizado mostra a necessidade de novas 

investigações para identificar quais fatores influenciam o aumento da cobertura, porque ela 

cresceu tão pouco e também a dispersão encontrada nos dados, com uma análise em todos 

os municípios brasileiros.  

Apesar de avanços nas matrículas, observa-se que são necessárias ações de 

cooperação interfederativa para alcançar a meta do PNE - 50% das crianças em creche 

                                                           
103 No relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016 também se observa que as 

desigualdades de acesso se ampliam frente às análises de raça/etnia, renda e local de moradia (urbano e rural) 

apontando para a necessidade de políticas específicas. 
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(Gráfico 3). Em 2015 a cobertura em creche era 25,7, sendo 14,9 das crianças 

extremamente pobres (IPEA et al, 2016). Não há estatísticas oficiais que identifiquem a 

demanda manifesta por creches de forma a planejar a oferta. 

 

Gráfico 3 – População até três anos que frequentava escola em 2004 e 2014, por estado 

 

Fonte: INEP, 2016c. 

Elaboração própria.  
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3 RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS, INTERINSTITUCIONAIS E A POLÍTICA 

DE CRECHES  

 

Neste capítulo será abordada a contribuição das relações interfederativas para a 

implementação da política de creches. Inicia-se apresentando o modelo federativo brasileiro 

que foi concebido como colaborativo, com previsão de mecanismos de cooperação nas 

diversas políticas públicas, os quais requerem coordenação. Na educação, com diversas 

atribuições compartilhadas, a coordenação, a cooperação e o regime de colaboração passam 

a ser importantes para garantir o acesso e a permanência das crianças na escola. Também 

serão mencionadas as relações com outras instituições, aqui chamadas de relações 

interinstitucionais. 

O debate sobre as relações interfederativas está associado ao modelo de 

federalismo adotado no Brasil, em especial após a promulgação da Constituição Federal 

(CF) de 1988. Esta estabelece que as três esferas de governo – União, estados e municípios 

– são autônomas do ponto de vista político, jurídico e administrativo, e que a unidade 

nacional depende da interdependência entre elas seguindo o modelo estabelecido por Elazar 

(1991). Os três entes federativos devem organizar, em colaboração, diversas políticas 

públicas (FRANZESE, 2010; ALMEIDA, 2000, 2005; ABRUCIO, 2005, 2010) seguindo 

os princípios da participação104 e da descentralização. Neste cenário, para garantir o acesso 

aos serviços públicos, há compartilhamento de responsabilidades – o que exige articulação 

e coordenação da ação dos entes federados (ARRETCHE, 1999, 2012; SEGATTO; 

ABRUCIO, 2016).  

Ações de coordenação pela União foram ampliadas no governo FHC com a 

definição de normatizações que estimulam os municípios a assumirem suas 

responsabilidades e algumas limitavam a liberdade (em especial a financeira) dos governos 

subnacionais (ABRUCIO, 2001) com o estabelecimento de limites e parâmetros de atuação 

(determinação de vinculação do gasto de receitas orçamentárias próprias a determinada 

área, limite de gastos com pessoal e endividamento, entre outros). Neste período houve a 

                                                           
104 Em diversas políticas públicas foram incorporadas várias formas de participação da sociedade, além 

daquela proporcionada pelo voto (TEIXEIRA, 2013). A democracia participativa estabelecida na Constituição 

criou mecanismos (plebiscito, referendo, conselhos, conferências, fóruns, entre outros) que possibilitam a 

participação dos atores das três esferas de governo. Em algumas áreas (saúde, assistência social, criança e 

adolescente, entre outras) os conselhos foram pensados como espaços de deliberação, mas não são o foco 

desta tese. 
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elaboração das Normas Operacionais Básicas da Saúde (NOB-SUS) de 1993 e 1998 com a 

estruturação de incentivos financeiros; a criação do Fundo Social de Emergência, em 

1993105; a criação do Fundef106, em 1996; a formulação de diversas políticas nacionais nas 

quais a União incentiva os níveis subnacionais, em especial os municípios, a seguirem os 

objetivos estabelecidos pelo Governo Federal e a implementá-los, e repassa os recursos de 

acordo com as regras federais.  

Os municípios passam a ser implementadores de políticas nacionais com apoio 

da União (ABRUCIO; FRANZESE, 2007). O processo decisório (policy decison maker) e 

parcela significativa dos recursos das políticas estava com a União, e transferiu-se aos 

governos subnacionais a execução e a gestão de políticas e programas (policy makers) 

definidos no nível federal (BICHIR, 2011, 2012; ALMEIDA, 2005; OLIVEIRA; LOTTA, 

2012; ARRETCHE, 2012). Também passou a ser apontada a necessidade de ação da União 

para o fortalecimento da capacidade institucional municipal na implementação de políticas 

públicas (GRIN, 2016). Este processo foi ampliado a partir do governo Lula.  

Paralelamente a estas ações do governo federal, no final da década de 1990, 

especialistas começam a questionar o processo de descentralização e se a autonomia 

político-administrativa dos governos subnacionais, prevista no federalismo brasileiro, não 

estaria dificultando ações unificadas, promovendo desigualdades inter e intrarregionais. 

Melo (1996) identifica problemas nos processos de descentralização (falta de capacidade 

administrativa das equipes locais, indefinição das competências, entre outros aspectos). 

Arretche (1996) aponta que havia problemas na associação direta entre descentralização, 

democracia e controle social, também identificados por Kugelmas e Sola (1999). Abrucio 

(2005) identifica que o modelo adotado estaria levando não à cooperação e, sim, à 

competitividade entre os entes.  

Neste contexto, despontou o debate quanto à importância da coordenação por 

parte da União, com seu papel normatizador e equalizador (ABRUCIO, 2005, 2010, 2012; 

ABRUCIO; FRANZESE; SANO, 2010; ARRETCHE, 1996, 2004, 2012; ALMEIDA, 

                                                           
105 Este previa limites de transferências aos estados e municípios e precedeu a reestruturação do Plano Real 

(KUGELMAS; SOLA, 1999). Após a posse do governo FHC há medidas para enquadrar as ações dos estados 

“em busca de solução dos desequilíbrios fiscais” (Ibidem, 71).  
106 Estudo da Undime mostrou que com o Fundeb houve uma redução de 2,2% na oferta de Educação Infantil 

(CRUZ, 2005). 
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2005; BICHIR, 2011, 2012; FRANZESE, 2010; SOUZA, 2002, 2005; MELLO, 2005, 

VAZQUEZ, 2014; COSTA, 2007, 2010).  

Do ponto de vista do governo federal, as políticas públicas devem ser 

formuladas sob o princípio normativo de que suas regras devem ser as mesmas para todas 

as unidades constituintes (ARRETCHE, 2012; VIANA; MACHADO, 2009). Assim, se os 

direitos da população são iguais e universais, e a eles se submete a ação do Estado, todas as 

Unidades da Federação devem estar subordinadas a parâmetros comuns, para que suas 

ações efetivem o acesso a estes direitos. Este entendimento combina a centralidade de 

formulação com a operacionalização descentralizada das políticas e dos programas de 

âmbito nacional. A qualidade e os resultados dessas ações dependem, no entanto, das 

capacidades institucionais dos governos subnacionais (pessoal, infraestrutura, tecnologia, 

recursos financeiros, entre outras) para executá-las (BICHIR, 2011, 2012; VELOSO et al., 

2011). 

O debate referente às relações interfederativas ampliou-se, a partir da década de 

2000, na medida em que tais relações incorporaram ações de  planejamento, 

monitoramento, avaliação e coordenação das políticas por parte da União, ao mesmo tempo 

em que se destacou a importância do seu papel na redução das desigualdades e na garantia 

da universalização do acesso aos serviços prestados no âmbito do Estado de Bem-Estar 

Social estabelecido na Constituição (ARRETCHE, 1996; ABRUCIO, 2005; ALMEIDA, 

2005; BICHIR, 2011, 2012; FRANZESE, 2010; LÍCIO, 2012; FARAH, 2012, 2013; 

SOUZA, 2002; ABRUCIO; FRANZESE; SANO, 2010).  

Especialistas destacam a importância da coordenação, mas trazem para a 

discussão quanto os mecanismos de coordenação federativa e os programas federais não 

estariam definindo o “modo de fazer” dos governos locais (BICHIR, 2012; FARAH, 2012, 

2013; MACHADO; PALOTTI, 2015; ARRETCHE, 2004, 2012). Enquanto alguns autores 

consideram haver um processo de recentralização da União (ALMEIDA, 2005; 

ARRETCHE, 2004, 2009; BICHIR, 2012; OLIVEIRA; LOTTA, 2012), para outros, o que 

está em curso é um processo de coordenação federativa que possibilita reduzir as 

desigualdades inter e intra-regionais (ABRUCIO, 2010; LÍCIO, 2012). Aqueles que a veem 

como um processo de recentralização identificam diferentes modelos entre as políticas 

públicas e os entes federados. Também há aqueles que indicam que nas políticas públicas 
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há tanto componentes cooperativos como centralizadores, com variações em cada política 

(MACHADO; PALOTTI, 2015; ALMEIDA, 2005).   

No campo do direito (DANTAS, 1995; CLÈVE; FREIRE, 2002), discute-se o 

conflito entre princípios constitucionais (respeitar a autonomia dos entes ou diminuir 

desigualdades). As transformações nas diversas políticas setoriais e seus deslocamentos (do 

governo central para os governos subnacionais, e destes para o governo central) também 

vêm merecendo atenção especial na literatura internacional (RICH; GÓMEZ, 2012; 

EATON; DICKOVICK, 2004).  

Segatto e Abrucio (2016) avaliam que esta dicotomia entre descentralização e 

centralização precisaria ser ampliada, buscando compreender as relações interfederativas 

para que se possa identificar como ocorre a cooperação entre os entes federados na 

formulação e na implementação das políticas. Esta cooperação passa por interações formais 

e informais, e exige negociação entre as partes, sendo decisiva para a efetivação das 

políticas públicas. 

 

3.1 Cooperação, coordenação e regime de colaboração: conceitos em construção 

 

Nesta tese serão abordados os conceitos de cooperação intergovernamental, 

coordenação federativa (ou intergovernamental) e regime de colaboração (em construção 

no campo da administração pública, da ciência política e da educação), que se entrelaçam. 

São concepções que contribuem para o debate das relações interfederativas, que “envolvem 

uma rede de atores para alcançar determinado objetivo” (SEGATTO, 2015). As relações 

intergovernamentais tanto podem ser tratadas restritas ao âmbito governamental quanto 

com a visão ampliada de Wright (1997), ao englobar as interações entre os governos com a 

participação de agências e outras organizações não governamentais. Estas relações 

envolvem processos de negociação, cooperação e coordenação entre as esferas de governo 

(WATTS, 2008, 2015). Aqui serão tratadas como relações intergovernamentais aquelas 

vinculadas às interfaces entre as esferas de governo107 e as relações com outros atores 

                                                           
107 Na literatura, as relações intergovernamentais normalmente são tratadas a partir dos vínculos entre esferas 

de governo e discute-se, principalmente, a relação entre Executivos e, em alguns casos, do Legislativo. Os 

órgãos de controle não são incluídos e aqui serão tratados como relações interinstitucionais.  
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(entidades, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas) serão apresentadas 

como outras relações interinstitucionais.  

Atualmente, no Brasil, coordenar e cooperar têm se apresentado como os 

grandes desafios das políticas públicas, e diversos conflitos se manifestam nessas relações 

interfederativas. Na educação, por exemplo, muitas vezes há duplicidade de rede108 de 

atendimento, além de desigualdades regionais, estaduais e entre municípios. O mesmo 

ocorre com a política de enfrentamento da pobreza ou de atendimento à primeira infância.  

A cooperação intergovernamental é a essência do federalismo cooperativo. 

Cooperação tem o significado de “ajuda, contribuição com o trabalho, auxílio, colaboração” 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 191), diferindo da coordenação, uma vez que a decisão 

deve ser tomada conjuntamente entre os envolvidos (ARAÚJO, 2010). Conforme Strelec e 

Costa (2016), a cooperação intergovernamental (governos locais, estaduais e nacional) está 

associada a uma ação conjunta para uma finalidade comum, tem sido disseminada a partir 

de formas voluntárias, e a sua não realização não tem implicações legais. Esta se 

materializa em um território determinado, sendo que os vínculos cooperativos ocorrem após 

a identificação do problema, dos territórios, das comunidades e dos interesses envolvidos e 

dos ativos possíveis de serem mobilizados (CRUZ; ARAÚJO; BATISTA, 2011). 

O princípio da cooperação entre as três esferas de governo está previsto na 

Constituição (Arts. 1º, 18, 23 e 60, par. 4º, I) e, ao reconhecer a autonomia de cada uma das 

esferas, exige negociação entre as partes (ABRUCIO, 2001). Para viabilizá-la, é necessária 

a compreensão mútua do processo, bem como espaços de negociação e deliberação 

interfederativos. Mesmo nas competências privativas de determinado ente, há interface com 

os demais. No artigo 23 da CF são listadas as competências comuns na educação – 

“proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e 

à inovação” (BRASIL, 1988b) – e para assegurar o seu cumprimento exigem-se ações 

articuladas e cooperadas. Ainda não foram, no entanto, regulamentadas as leis 

complementares, previstas no seu parágrafo único, que “fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista 

                                                           
108 Em várias localidades, no ensino fundamental, há redes municipal e estadual de ensino no mesmo 

território. Também coexistem redes de educação infantil municipal, estadual, federal e privada em alguns 

municípios. 
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o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (BRASIL, 1988, art. 

23, par. único). 

Mesmo sem estar regulamentada, é necessária a cooperação 

intergovernamental, pois há diferentes aspectos da política que cabem a diferentes entes, e a 

política só será bem desenvolvida com a participação articulada das diversas esferas de 

governo, mantendo a autonomia de decisão e a capacidade de autofinanciamento de cada 

uma (ALMEIDA, 2005; ABRUCIO, 2005, ABRUCIO; FRANZESE, 2007; CRUZ; 

ARAÚJO; BATISTA, 2011). 

A cooperação intergovernamental está vinculada ao princípio da 

subsidiariedade109, podendo ser caracterizada como: a) cooperação horizontal; ou b) 

cooperação vertical (WATTS, 2008; SEGATTO, 2015; CRUZ; ARAÚJO; BATISTA, 

2011).  

A cooperação horizontal pode ser intra e intergovernamental. A 

intragovernamental pode ser intersetorial restrita ou intrassetorial. A intersetorial restrita 

(Esquema 1), conforme detalhado no próximo capítulo, prevê o compartilhamento de ações 

e a soma de esforços entre diferentes setores e agências de uma mesma esfera de governo 

(FARAH; JACOBI, 2000; STRELEC; COSTA, 2016). Por exemplo, podem ocorrer ações 

do MEC com o Ministério da Saúde para viabilizar o Programa Saúde na Escola.  

A cooperação intrassetorial é aqui entendida como a articulação de diversas 

áreas ou setores de um mesmo órgão (Esquema 1). Para realizar uma campanha de combate 

à dengue em um município, as áreas de atenção básica e de vigilância fazem o 

planejamento das ações conjuntamente. Para reformulação de uma determinada ação 

vinculada à política de creches, a Coordenadoria de Educação Infantil do MEC pode contar 

com a cooperação do Inep para obter dados de cobertura das crianças em creche, e do 

FNDE para verificar o acesso aos programas para esse público. Os dois exemplos mostram 

a cooperação intrassetorial.  

 

 

                                                           
109 Pelo princípio da subsidiariedade, segundo Montoro (2002, p. 59) “tudo o que puder ser feito no município 

deve ser feito por ele, o que ele não puder, o estado vem em auxílio, o que o estado não puder a União 

subsidia. [...]  não se trata de um Estado mínimo ou máximo, mas sim do Estado necessário[...]. A União deve 

ficar com os poderes que nem o estado, nem o município e nem a sociedade podem fazer de forma adequada 

ao interesse público”.  
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Esquema 1 - Cooperação intersetorial e intrassetorial nas três esferas de governo  

 
Elaboração própria. 

 

Já a cooperação horizontal intergovernamental prevê ações conjuntas e soma de 

esforços entre entes de uma mesma esfera de governo. Envolve cooperações 

intermunicipais (entre dois ou mais municípios), interestaduais (entre dois ou mais estados 

e/ou o Distrito Federal) e internacionais (entre dois ou mais Estados-nação). Neste grupo 
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estão os consórcios intermunicipais, ou mesmo os arranjos de desenvolvimento da 

educação.  

A cooperação vertical pode ocorrer entre as três esferas (União, estados e 

municípios) ou duas (União e estados, estados e municípios, ou União e municípios110). 

Envolve duas modalidades, a inter e a intragovernamental. Na intergovernamental há 

“compartilhamento de ações e soma de esforços de uma política pública entre as diversas 

esferas de governo de um estado nacional” (CRUZ; ARAÚJO; BATISTA, 2011, p. 116). O 

Programa da Saúde da Família (PSF) é um exemplo dessa modalidade, na qual um 

programa federal de uma determinada política – a política de saúde – articula-se com os 

estados e é implementado pelos municípios com a participação, ou não, de outros atores. O 

Programa Minha Casa Minha Vida, na área de habitação, é outro exemplo dessa 

cooperação, mas com o envolvimento de outros atores – as construtoras. O Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) ou o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

também podem ser vistos nessa modalidade de cooperação vertical.  

Alguns autores veem a assistência técnica e financeira111 como uma forma de 

coordenação federativa – por envolver elementos como indução e incentivos, além de 

visarem reduzir as desigualdades (CAVALCANTI, 2016) –, mas aqui os programas de 

transferências voluntárias112 (como a suplementação de 50% do valor de referência do 

Fundeb do Brasil Carinhoso, o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – ProInfância, entre 

outros) e a assistência técnica (consultoria, assessoria, distribuição de materiais) serão 

trabalhados sob a ótica de cooperação, seguindo Grin (2016) e o olhar das equipes 

municipais.  

A cooperação vertical intragovernamental envolve simultaneamente a 

articulação de mais de uma política pública em mais de uma esfera de governo, e é também 

chamada de intergovernamental e intersetorial. A ação Brasil Carinhoso (BC) estaria 

                                                           
110 Nas últimas décadas tem se ampliado a relação direta entre a União e os municípios sem a participação dos 

estados (LEITE; FONSECA, 2011).  
111 Cruz (2012) classifica que a assistência financeira da União pode ser: a) direta, quando repassa produtos ou 

serviços aos estados e municípios; b) automática, quando há uma base constitucional ou legal para o repasse; 

e c) voluntária, que é discricionária. 
112 Não decorrem de determinação constitucional ou legal e podem ocorrer por meio de convênios, acordos, 

ajustes ou outros instrumentos similares, mas com um poder discricionário da União no estabelecimento dos 

critérios. Têm a finalidade de realizar obras e/ou serviços de interesse comum (BRASIL, s/d).  
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inserida nesta modalidade, uma vez que, ao compreender ações de saúde, educação, 

assistência social e nutrição, requer que a gestão do programa seja realizada de forma 

descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre a União, estados e municípios 

(Esquema 2).  Nesta iniciativa, a ação da esfera estadual é quase inexistente, apesar de 

todos estados terem pactuado a adesão ao Plano Brasil sem Miséria. O Programa Bolsa 

Família também se insere nesse modelo de cooperação, mas com uma atuação maior do 

governo do estado.  

 

Esquema 2 – Cooperação intergovernamental e intersetorial nas três esferas de governo 

 
Legenda:             Cooperação intergovernamental;         Cooperação intersetorial. 

Fonte: Ampliado de CRUZ; ARAÚJO; BATISTA, 2011, p. 117.  

 

Assim, a cooperação intergovernamental pode ocorrer em diversos territórios 

(União, estados e municípios), com abrangências distintas (todo o governo, em determinada 

política pública ou programa), podendo contar ainda com a assistência financeira e técnica 

(transferências voluntárias por programas específicos, capacitações, distribuição de 

materiais, entre outras ações). Para sua efetivação, conforme a abrangência, se faz 

necessária a criação de sistemas de acompanhamento e avaliação, bem como um órgão ou 

equipe que coordene o processo (AGRONOFF, 2001; GRIN, 2016).  
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A cooperação pode ocorrer em diversas políticas (saúde, mobilidade urbana, 

saneamento, segurança). Na política de creches, a União e alguns estados têm apoiado 

ações no âmbito dos municípios para ampliação de ofertas de vagas em creches de 

qualidade. Esse apoio pode ocorrer por meio de: a) criação de programas e projetos que 

contribuem com a ação municipal; ou b) assistência técnica por meio de produção de 

materiais orientadores aos municípios, realização de assessorias ou capacitações, 

fornecimento de modelos construtivos para as creches, elaboração de atas de registro de 

preços para que os governos locais possam aderir e não necessitem fazer licitações113, entre 

outros. 

A cooperação pode ser formalizada ou não (CEPAM, 2001a, 2001b; CRUZ, 

2002; STRELEC; COSTA, 2016). A cooperação se formaliza por meio de um termo de 

ajuste (convênio, termo de cooperação ou termo de compromisso) ou quando assume uma 

personalidade jurídica com objetivos e responsabilidades definidas. Quando é realizado um 

convênio entre o estado e o município ou criado um consórcio público intermunicipal estas 

cooperações são institucionalizadas. Entretanto, há acordos informais entre secretarias de 

um município para atuarem em um determinado equipamento e que não são formalizadas, 

ainda que apoiem a implementação de uma dada política, e são chamados de pactos. Para 

Machado e Velten (2013) quando na cooperação federativa são institucionalizadas as 

atribuições, regras e procedimentos de relações intergovernamentais, estas requerem ações 

de coordenação, o que será visto neste capítulo. 

Num cenário de democratização, descentralização e ampliação de diversas 

políticas que exigem compartilhamento de decisões e de processos de implementação, cabe 

destacar, além da cooperação, a importância da coordenação federativa (RAMOS; 

ABRUCIO, 2012). Coordenar no sentido etimológico significa “organizar, ordenar, ser 

responsável por” (HOUAISS; VILLAR, p. 191) e o próprio sentido da palavra nos remete à 

responsabilidade de cada ente. Assim, o Estado brasileiro é responsável por garantir o 

                                                           
113 O Sistema de Registro de Preços (SRP) envolve procedimentos para “registro formal de preços relativos à 

prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. O SRP não é uma nova modalidade de 

licitação. Após efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preços, documento de 

compromisso para contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 

condições a serem praticadas” (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2014, p. 12). Um ente federativo 

pode organizar a ata e ter a adesão de outros entes.  
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cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil114, o que 

remete à necessidade de coordenação do governo federal para viabilizá-los. A coordenação 

torna-se essencial para promover a cooperação entre os territórios e a “conjugação de 

esforços intergovernamentais no campo das políticas públicas” (RAMOS; ABRUCIO, 

2012, p. 11), em especial em políticas nas quais há sobreposição de competências. Ela se 

faz importante frente aos 5.570 municípios e 27 estados. 

A coordenação é um instrumento que permite reduzir as desigualdades entre 

regiões, estados e municípios; “evitar a competição ‘maléfica’ (guerra fiscal) e contribuir 

para a definição de diretrizes e concepções de políticas nacionais” (CAVALCANTI, 2016, 

p. 97); assim como contribuir para a equidade e definir padrões mínimos. Seu objetivo está 

em buscar resultados a partir da esfera de governo coordenadora. Por exemplo, no âmbito 

da União, poderia ser a garantia do direito à educação de qualidade a todos os brasileiros de 

forma justa com igualdade de oportunidades. 

Em países desiguais como o Brasil, a coordenação da União assume 

importância e tem se concretizado com o governo federal normatizando as políticas, 

“financiando-as e, na maioria das vezes, os governos estaduais e municipais 

implementando as ações” (LOTTA; GONÇALVES; BITELMAN, 2014, p. 5). A 

coordenação expressa-se na formulação de políticas e planos nacionais, assim como na 

constituição de sistemas únicos, em que se busca integrar ações de diferentes entes 

governamentais ou mesmo acompanhar as suas ações. No processo de coordenação é 

exercida a função normativa, redistributiva e supletiva.   

Apesar de diversos estudos analisarem a coordenação da União em relação aos 

governos subnacionais, esta pode ocorrer entre os estados e seus respectivos municípios, ou 

no próprio município com seus territórios (bairros, distritos)115. Assim, a coordenação pode 

se dar em cada esfera de governo, fazendo interface com os territórios sob sua jurisdição, 

ou pode ocorrer por meio de uma política ou um programa específico (AGRONOFF, 2001; 

GRIN, 2016). A coordenação da União será apresentada no Capítulo 5; no estado do Ceará 

                                                           
114 Os objetivos são: a) construir uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o desenvolvimento 

nacional; c) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; s) promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (CF, art. 3º). 
115 Segatto (2015) e Segatto e Abrucio (2016) identificam que a maioria dos estados não realizam a 

coordenação interfederativa com destaque à política educacional.  
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a coordenação ocorre por meio da política de educação e, no estado de São Paulo, por meio 

do Programa Creche Escola, mostrando graus diferenciados de coordenação.  

Gomes (2009) identifica diversas estratégias utilizadas pela União para 

coordenar as ações dos governos subnacionais, promovendo normas que: a) restringem a 

liberdade de gasto dos governos subnacionais; b) definem responsabilidades ou 

competências dos entes da federação com relação à provisão e à gestão de diferentes 

políticas públicas; e c) criam incentivos para que os governos subnacionais assumam a 

responsabilidade de prover os serviços de determinadas políticas, em especial as sociais 

(GOMES, 2009). Além dos tipos de normas apontadas por Gomes, a pesquisadora 

identificou ainda, neste trabalho, um quarto tipo de norma, que estabelece diretrizes de 

atuação da política. Os governos estaduais e municipais podem criar normas específicas aos 

seus territórios, desde que não confrontem as nacionais.  

Alguns exemplos das normas que restringem a liberdade de gastos são a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF); a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); a Lei Federal 

11.947/2009, de aplicação, de, no mínimo, 30% do valor repassado pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) na compra de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural. Alguns modelos daquelas que definem 

responsabilidades ou competências são: Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei de Acesso à Informação (LAI) e Lei Orgânica da 

Assistência Social (Loas). As que fornecem incentivos para que outras esferas de governo 

assumam determinada responsabilidade podem ser exemplificadas com o Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família (PBF); o apoio suplementar de 50% do 

valor de referência do Fundeb para os municípios que matriculem as crianças do Programa 

Bolsa Família (PBF) em creche do BC; e os incentivos financeiros para as equipes de 

Saúde da Família.  

Os incentivos para que os governos subnacionais assumam suas atribuições 

podem estar associados: a) ao repasse de recursos condicionado ao cumprimento de 

determinadas condições; e b) a programas, projetos ou ações federais com cooperação 

financeira aos municípios que aderirem, com requisitos de resultados. Segundo Souza 
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(2005), muitos desses mecanismos envolvem “recompensas e sanções”. Lotta, Gonçalves e 

Bitelman (2014, p. 6) apontam que os incentivos podem ser: 

 

caracterizados como vantagens destinadas a estimular o desenvolvimento de 

determinadas ações e a realização de objetivos, concedidas, no caso, pela União a 

outros entes subnacionais, por meios tributários e outros. A indução envolve 

iniciativas que buscam provocar ou iniciar ações, para que certo objetivo 

esperado se realize. A adesão dos entes subnacionais a uma determinada política, 

programa ou sistema pode ser voluntária ou coercitiva, e os incentivos, por sua 

vez, podem representar soluções atraentes para estados e municípios, mas, em 

geral, são repassados pela União mediante condicionalidades preestabelecidas. 

 

Arretche (1996) denomina esses incentivos de “estratégias de indução” 

utilizadas pela União ou estados para transferir atribuições de gestão de políticas públicas 

para obter a adesão dos governos locais. Para a autora, transferir atribuições entre níveis de 

governo “supõe a adesão do nível de governo que passará a desempenhar as funções que se 

pretende que sejam transferidas” e muitas vezes esta adesão precisa ser incentivada (Ibid, p. 

114). Bichir (2011, p. 118) adota o termo “mecanismo de indução” ou de “apoio” quando 

atrela “o repasse de recursos para os governos subnacionais ao cumprimento de certas 

contrapartidas”, isto é, quando estabelece “regras de repasse de recursos condicionadas a 

certas ações estatais” (Ibid, p. 85). Nesta tese serão destacados os mecanismos de indução 

utilizados pela União no processo de coordenação. 

Por fim, as normas que estabelecem diretrizes para uma determinada política 

dão as orientações para a formulação, o planejamento, a implementação e a avaliação; é 

uma forma de a União coordenar as ações dos governos subnacionais, promovendo uma 

uniformidade na prestação de serviços entre as políticas e programas de diferentes regiões. 

Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, a educação 

básica e a educação infantil, além da base nacional comum curricular, criam padrões 

norteadores da política educacional a serem seguidos pelas três esferas de governo, e sua 

provisão está estabelecida na CF (art. 22, XXIV) como uma competência privativa da 

União.  Essas diretrizes foram sendo promulgadas em especial após 2000, apontando o que 

Ciavatta e Ramos (2012) denominaram de “era das diretrizes”116. Nada impede, no entanto, 

que os estados ou os municípios criem suas próprias normas, como fez o estado do Ceará 

com as Orientações Curriculares para a Educação Infantil, seguindo as Diretrizes 

                                                           
116 As autoras utilizam o termo para o ensino médio, mas foi adaptado aqui para toda a educação.  
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Curriculares Nacionais para a Educação Infantil ou as diretrizes curriculares de educação 

infantil feitas por municípios como as de Campinas, São Paulo ou Votuporanga.  

Na literatura sobre o tema, discute-se também que os governos federal e 

estaduais, para viabilizar que os governos municipais implementem suas políticas, criam 

programas com regramentos muitas vezes similares para todos os executores que venham a 

aderir à iniciativa (pré-requisitos para adesão aos programas, prestação de contas, processos 

de contratação de pessoal ou de serviços, estabelecimento de usos permitidos para o recurso 

etc.), e assim, a União (ou os estados) em seu esforço de contribuir com a equidade, cria 

programas e padroniza suas regras. Os padrões estabelecidos são idênticos para municípios 

de portes diferenciados tanto na saúde (LEVCOVITZ; LIMA; MACHADO, 2001; 

MARQUES; MENDES, 2002) quanto na gestão tributária e fiscal, para citar alguns 

exemplos (AFONSO; ARAÚJO, 2000). Há poucos estudos que buscam identificar o quanto 

esta padronização interfere na implementação local e como esta questão é vista pelos 

municípios117. 

Quanto à assistência financeira e técnica, observa-se que algumas iniciativas, 

chamadas universalizantes, estão disponíveis para todas as unidades da federação e são 

adotados alguns critérios mensuráveis para a distribuição dos recursos, como população, 

número de matrículas, número de atendimentos na unidade de saúde, déficit de 

atendimento, entre outros. Outras ações, no entanto, estão direcionadas a beneficiários 

específicos, como regiões com piores indicadores, alta concentração de famílias do 

Programa Bolsa Família (PBF), entre outros critérios.  

Para compreender como se dão as estratégias ou mecanismos de indução e 

apoio no campo da política de creches para que os municípios assumam suas 

responsabilidades, trabalhar-se-á o conceito de relações interfederativas a partir do governo 

federal, fazendo a interface com os governos estaduais, buscando verificar a importância da 

coordenação e da cooperação.118 Um grande desafio da coordenação é garantir em um 

mesmo movimento a autonomia dos entes e sua interdependência, visto que os entes só 

                                                           
117 Nas visitas observou-se que a padronização gera desperdício de recursos, pois não se consideram as 

necessidades locais e obras necessitam ser refeitas, custando mais ao poder público. 
118 Outros trabalhos, como o de Segatto (2015), Abrucio, Segatto e Pereira (2016) estudam a coordenação 

feita a partir dos estados. 
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atuam em conjunto se houver vontade mútua119. Muitas vezes a coordenação exerce um 

poder de influência na agenda dos governos subnacionais, e este processo, se não for 

pactuado, gera tensões. Para equacionar esta dicotomia são criados mecanismos de 

coordenação. Assim, de acordo com a relação intergovernamental existente (econômica, 

legal, administrativa e política) podem ser criados e implementados mecanismos de 

coordenação específicos (como subsídios e subvenções, acordos, leis de competências 

locais, padrões e requisitos de programas, desempenho negociado, conferências etc.) 

utilizando-se instrumentos de indução.  

A coordenação, nesta tese, pode ou não ser institucionalizada dentro da 

estrutura organizacional, a partir da complexidade das ações desenvolvidas. Quando é 

estruturada, pode assumir diversas formas: haver um órgão responsável por toda a 

coordenação, uma área dentro de uma política ou uma equipe dentro de um programa 

responsável pela articulação com as outras esferas de governo. A Secretaria de Assuntos 

Federativos (SAF) vinculada à Presidência da República, por exemplo, visava à 

coordenação interfederativa de todo o governo federal; já a Secretaria de Articulação com 

os Sistemas de Ensino (Sase)120, vinculada ao MEC, tinha a função de fortalecer a 

coordenação federativa na educação e estimular a ampliação do regime de cooperação entre 

os entes federados, apoiando o desenvolvimento de ações para a criação de um sistema 

nacional de educação121; e a Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza 

(Sesep), no MDS, coordenava o Brasil Carinhoso.  

Na coordenação federativa devem ser criadas estruturas intergovernamentais 

como conselhos, comitês, comissões e conferências como espaços de negociação entre os 

envolvidos (AGRANOFF, 2007; WATTS, 2008; SEGATTO, 2015). Na área de educação, 

por exemplo, há conselhos122 nas três esferas (Educação, de Controle e Acompanhamento 

do Fundeb e de Alimentação Escolar); foram realizadas conferências, mas não existem os 

comitês intergestores, como há nas áreas de saúde e assistência social, que permitem a 

                                                           
119 Exemplos que preveem a coordenação são o SUS e o SUAS, que definem competências, formas de 

articulação e espaços de negociação.  
120 A Sase foi extinta em 2016.  
121 Para Abrucio, Segatto e Pereira (2016) a Sase é vista como um órgão de coordenação, mas os atores 

estaduais e da Undime entrevistados viam como um órgão de cooperação com as outras esferas de governo, 

em especial na elaboração dos PMEs. 
122 Os conselhos de educação não seguem a mesma lógica dos conselhos setoriais como os de saúde e 

assistência social.  
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negociação de forma mais sistêmica. Há a Comissão Intergovernamental para o 

Financiamento da Educação Básica de Qualidade123, com atuação vinculada aos recursos do 

Fundeb (ABRÚCIO, 2010). Apesar de a Undime e o Conselho Nacional dos Secretários 

Estaduais de Educação (Consed) não serem estruturas interfederativas de negociação, eles 

têm sido utilizados como espaços de negociação, mas não há a garantia de essas instituições 

serem ouvidas na implementação das políticas, como será apontado no Capítulo 10.  

A coordenação, similar à cooperação, pode ocorrer em diversos territórios 

(União, estados e municípios), com abrangências distintas (todo o governo, na política 

pública ou por programa), utilizando-se de diversas estratégias como as normatizações 

(leis, diretrizes, entre outros atos normativos) ou os mecanismos de indução (transferências 

obrigatórias legais – Fundeb, Pnae, Pnate, entre outros) podendo contar ainda com a 

assistência financeira e técnica (transferências voluntárias124 – PAR, BC, ProInfância etc. –, 

capacitações, distribuição de materiais, entre outras ações).  

Para sua efetivação, conforme a abrangência, pode ser necessário um órgão 

institucionalizado, bem como a criação de sistemas de acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento da educação (Censo Escolar, Sistemas Nacionais de Avaliação - Prova 

Brasil, Provinha Brasil, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, entre 

outros). No decorrer das últimas gestões, esses sistemas foram incrementados, e ações 

desenvolvidas para o cruzamento de informações de forma a poder realizar a coordenação a 

partir de informações sistematizadas.  

Para Segatto (2015), Araújo (2010) e Cury (2010), a criação do Sistema 

Nacional de Educação seria uma estratégia para permitir a coordenação dessa política, mas 

apesar de este sistema estar previsto na Constituição Federal e ter sido tema da Conferência 

Nacional de Educação (Conae) 2010, até o momento ele não foi regulamentado, 

dificultando a ação coordenada e cooperada na educação, especialmente na política de 

creches. Isso revela as muitas tensões existentes no federalismo brasileiro entre autonomia 

e interdependência, na busca da equidade frente às heterogeneidades regionais, nos 

processos de centralização e descentralização, assim como na própria dinâmica das relações 

                                                           
123 Formada por um representante do MEC, um do Consed e um da Undime, tem como atribuição 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; entre outras.  
124 Alguns programas têm mecanismos de incentivos. Um exemplo é o Brasil Carinhoso.  
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intergovernamentais (CAVALCANTI, 2016; ABRUCIO, 2005; ARAÚJO, 2010). Quando 

da implementação de mecanismos de coordenação federativa, nem sempre há consenso 

entre os entes federados125; algumas vezes estabelecem-se com espaços de consultas e, em 

outros, as decisões são unilaterais e impactam os outros entes. Um processo de coordenação 

não necessariamente envolve cooperação; as decisões podem ser tomadas de forma 

centralizada sem a participação dos envolvidos e muitas vezes não garantindo o acesso a 

determinado direito igualmente a todos os brasileiros (ARAÚJO, 2010).  

É importante observar que não há uniformidade de opiniões na literatura sobre a 

diferenciação entre coordenação e cooperação, apesar de ser reconhecida a importância 

coordenadora da União a partir de suas funções normativas, suplementares e redistributivas. 

Para Cavalcanti (2016), por exemplo, os programas federais que envolvem transferências 

voluntárias estão inseridos na coordenação federal, enquanto que Grin (2016) considera-os 

cooperação interfederativa.  

Estes limites nas relações interfederativas na área de educação126 poderiam estar 

estabelecidos com o regime de colaboração entre os entes. Tanto nos artigos 211 e 214 da 

Constituição, quanto na LDB (art. 8º), na Emenda Constitucional 59/2009 e no Plano 

Nacional de Educação (PNE 2014-2014) está previsto o regime de colaboração127, 

estabelecendo-se que os entes federados organizarão seus sistemas de ensino em regime de 

colaboração e definirão as formas em que esta ocorrerá. Essa organização consolidaria os 

conceitos de coordenação e cooperação entre as esferas de governo que expressam o 

“desejo” de colaboração entre si, mas sem mecanismos de indução ou de obrigatoriedade 

posto que, em princípio, estes são autônomos (OLIVEIRA; SOUZA, 2010, p. 21-22)128.  

O regime de colaboração deve delimitar com propriedade e clareza os limites e 

responsabilidades de cada ente federado (BRASIL, 2009d). Seu objetivo é manter a 

autonomia e a solidariedade entre os entes; reduzir as desigualdades na capacidade de 

                                                           
125 NOB – SUS, SUAS e o Pacto da Saúde foram pactuados entre as três esferas de governo. 
126 Inicialmente apenas a educação previa o regime de colaboração, mas este foi previsto posteriormente para 

as políticas de cultura e ciência e tecnologia. Na LDB consta duas vezes a menção de “coordenação”, quatro 

vezes “cooperação” e nove vezes “colaboração”.   
127 Oliveira e Souza (2010) apontam que a regulamentação do regime de colaboração enfrenta 

questionamentos sobre sua constitucionalidade.  
128 Araújo (2010) salienta que a CF utiliza-se de diversas nomenclaturas, como “normas de cooperação”, 

“regime de colaboração” e “formas de colaboração”, o que dificulta a compreensão de suas diferenças.  

Entretanto, nenhuma delas foi regulamentada até o momento, dificultando a articulação entre as três esferas 

de governo. 
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gestão e nos resultados da política; bem como coordenar a atuação dos entes federados, 

reduzindo sobreposições e garantindo qualidade similar (RAMOS; ABRUCIO, 2012). Em 

sua concepção, foi pensado como um instrumento que possibilita autonomia e 

interdependência entre os entes. O regime de colaboração prevê que as relações 

interfederativas “não se dão mais por processos hierárquicos e sim por meio do respeito aos 

campos próprios das competências assinaladas, mediadas e articuladas pelo princípio da 

colaboração recíproca e dialogal” (CURY, 2012).  

Para Dourado (2013, p. 767) o regime de colaboração visa garantir o direito à 

educação para todos, “ratificando o papel de coordenação nacional da União, bem como as 

competências dos demais entes federados”. Desta forma, este conceito poderia consolidar 

as interfaces entre coordenação e cooperação, mas até o momento não foi regulamentado e 

na literatura há diversas interpretações sobre o mesmo.  

Apesar de todos os mecanismos criados, alguns teóricos (CURY, 2012; 

ARAÚJO, 2010) avaliam que, por ainda não haver um sistema nacional e um regime de 

colaboração, o projeto educacional brasileiro é desarticulado e fragmentado; e a União, no 

decorrer dos anos, tem ampliado ações de coordenação para suprir vácuos de espaços de 

decisão. Observa-se nas relações intergovernamentais que a atuação federal não se restringe 

à distribuição de recursos públicos, mas tem “também caráter técnico-administrativo e 

político-institucional que lhes confere papel relevante” (BRASIL, 2008d, p. 11).  

Nesta tese, será adotado o conceito do regime de colaboração da educação 

envolvendo as interfaces de coordenação e cooperação nas relações interfederativas 

(Quadro 1). Tanto a coordenação como a colaboração podem ocorrer em diversos 

territórios, a partir do ente que a promove, com a abrangência de todo o governo, de uma 

política pública ou de um programa. Os mecanismos de indução e as normas orientadoras 

são estratégias de coordenação; já a assistência técnica e financeira será vista como um 

instrumento de cooperação, seguindo o conceito de Grin (2016). É importante observar que 

esses processos podem ou não ser institucionalizados (com órgãos responsáveis, equipes, 

tecnologia, sistemas). Entretanto, para que as relações interfederativas sejam cooperativas, 

é essencial que existam instâncias interfederativas de negociação, ainda que a sua presença 

não garanta a cooperação. No Quadro 1 é apresentada uma síntese das ações de 

coordenação e cooperação na política de educação.  
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Quadro 1 – Características do processo de coordenação e cooperação na educação  

Território União, estados e municípios 

Abrangência  • Todo o governo 

• Política pública 

• Programa 

Estratégias de 

coordenação  

Normas orientadoras • Definem responsabilidades ou competências 

dos entes) 

• Restringem a liberdade de gasto 

• Criam incentivos para que os governos 

subnacionais assumam suas responsabilidades 

• Estabelecem diretrizes de atuação da política 

  

Órgão executor Pode ou não ser 

institucionalizado  

• Órgão responsável no governo 

• Área em uma política específica 

• Equipe responsável por programa 

Sistemas de apoio da 

coordenação  

Exemplos no âmbito da União: 

• Censo Escolar 

• Sistemas Nacionais de Avaliação - Prova Brasil, Provinha Brasil e Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, etc. 

• Sistemas de acompanhamento de programas  

Assistência técnica e 

financeira  

Financeira  • Mecanismos de incentivos (financeiros ou 

não) 

• Transferências voluntárias (BC, ProInfância, 

ProInfantil, etc.) 

• Distribuição de materiais ou serviços 

Técnica • Capacitações  

• Assessorias 

• Produção de materiais norteadores 

Estruturas 

interfederativas de 

negociação 

• Conselhos 

• Conferências 

• Fóruns 

Fonte: RAMOS; ABRUCIO, 2012; ABRUCIO, 2010; GRIN, 2016; SEGATTO, 2015. 

Elaboração própria. 

 

A seguir serão apresentadas as diversas iniciativas que apoiam a política de 

creches. 
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3.2 As relações interfederativas e insterinstitucionais na política de creches  

 

Conforme visto no Capítulo 2, o direito à creche é garantido de forma desigual 

em diferentes regiões, estados e municípios, havendo diferenças no acesso à creche 

segundo diferentes grupos da população, tipos de território, raça, situação de pobreza e 

local de moradia – zona urbana ou rural. Havendo variação na oferta (pública ou privada, 

jornada parcial ou integral), reforça-se a necessidade de coordenação federativa e 

cooperação intergovernamental para superar as desigualdades existentes. A política de 

creches conta com diversos atores governamentais e não governamentais influindo sobre 

sua implementação – o que mostra a complexidade das relações intergovernamentais e 

interinstitucionais conforme visto no federalismo por Wright (1997).  

A União, a partir de sua função normativa, redistributiva e supletiva, criou 

diversas normas (LDB, PNE, Fundeb, entre outras), proporcionou assistência técnica e 

financeira, e criou mecanismos de indução, programas e outras ações para apoiar os 

municípios na implementação da política de creches. Este processo foi sendo construído de 

forma incremental (LINDBLOM, 1959), com leis nacionais e normas/diretrizes sendo 

criadas ou aprimoradas para este segmento da educação no decorrer dos anos, em especial 

pós-2000, como será apresentado no Capítulo 5. 

As atribuições de cada ente governamental, previstas na CF, foram 

regulamentadas na LDB, oito anos após a promulgação da Constituição, cabendo ao 

município a responsabilidade de manter programas de educação infantil. Apenas com a EC 

53/2006 fica expresso na CF que o município é responsável pelo segmento de creche e deve 

contar com a cooperação técnica e financeira da União bem como dos estados na 

implementação de programas de educação infantil:  

 

Art. 30. Compete aos municípios: [...] VI - manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do estado, programas de educação infantil e de ensino 

fundamental (BRASIL, 1988b, grifos da autora). 

  

Pela Constituição Federal e LDB, o Estado deve proporcionar ao educando 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação escolar e 

assistência à saúde em todas as etapas da educação básica. Mesmo sem definir a 

responsabilidade de cada esfera de governo neste quesito, a União e alguns estados criaram 
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programas suplementares para cooperar com os municípios na implementação da política 

de creches (Capítulos 5 e 7), mas ainda há uma divergência de entendimento pelos estados 

brasileiros se é sua responsabilidade apoiar os municípios neste segmento educacional – 

como será visto no Capítulo 7. A Carta Magna, no art. 211, estabeleceu que se deveria 

organizar um regime de colaboração entre os sistemas de ensino de cada esfera de governo, 

indicando a cooperação intergovernamental como um princípio da política de creche.  

Quanto ao direito da criança, apesar de questionamentos referentes à 

obrigatoriedade da oferta de vagas em creches pelo poder público e manifestações distintas 

por parte do Ministério Público (MP) e do Judiciário entre os estados129, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) já se manifestou no sentido da garantia do direito, conforme visto 

no Capítulo 2. Definiu-se que é uma opção da família matricular a criança, mas, se houver 

o interesse por parte desta, garantir o acesso à educação básica é obrigatório, 

caracterizando-se como dever do Estado. Mesmo com essa obrigatoriedade, Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC) têm sido firmados entre o MP e as prefeituras para 

acordarem a abertura de novas vagas de forma escalonada. 

Assim, as relações interfederativas no âmbito dessa política passam não apenas 

pela coordenação e cooperação entre os Executivos das três esferas, mas também por 

relações interinstitucionais com outros Poderes, notadamente o MP, a Defensoria Pública, o 

Judiciário, e outros atores da sociedade, com destaque às entidades que atendem a criança 

em creche. As relações interfederativas130 também são influenciadas por como cada um dos 

atores envolvidos entende a legislação federal referente às suas responsabilidades e 

obrigatoriedades vigentes.  

Apesar da garantia do direito à creche, sua materialização é outro ponto que 

gera conflitos nas relações interfederativas e interinstitucionais. Há entendimento de que 

sua oferta não é dever exclusivo dos municípios, mas inclui a sociedade – aqui também as 

                                                           
129 Silveira (2011) mostra as diferentes visões dos juízes paulistas quanto ao direito da criança à creche, mas a 

maioria pactua para a noção do direito da criança e o dever do Estado. Correa (2014) destaca as 

diferenciações de visões do Judiciário e do Ministério Público quando a ação é individual ou coletiva na 

garantia desse direito. 
130 Na política de creches, em especial, a Defensoria, o MP, o Judiciário, as entidades conveniadas, as 

empresas e as famílias fazem uma interface com esta política, e optou-se por essas relações serem 

denominadas como interinstitucionais. 
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empresas131 – e a família, com o apoio do estado e da União. Este entendimento será tratado 

nos Capítulos 7 e 10, mostrando a visão dos estados e municípios, respectivamente.  

A LDB reforça que as três esferas de governo devem organizar o regime de 

colaboração e estabelece que cabe à União assistir técnica e financeiramente os estados e 

municípios, mas não expressa o apoio dos estados aos municípios na educação infantil e 

sim no ensino fundamental, promovendo outras contradições de interpretação do apoio do 

estado aos municípios quanto à creche. Diferentemente do que ocorreu na Constituição, a 

LDB foi omissa na educação infantil e priorizou o atendimento dos municípios no ensino 

fundamental, promovendo assim disputas no financiamento da política no âmbito local: 

 

Art. 8º A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

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; 
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, 1996, grifos da autora). 
 

O próprio Conselho Nacional de Educação (CNE), em seu Parecer 1/99, aponta 

que a educação infantil, enquanto atribuição do município, é uma prioridade, apesar das 

dúvidas geradas pela LDB:  

 

[...] LDB/96, ao destacar a prioridade para o ensino fundamental, como 

responsabilidade dos municípios, embora cite a educação infantil, não o faz com 

a mesma ênfase, o que ocasiona problemas de interpretação sobre atribuição de 

recursos, junto aos prefeitos e secretários de educação (BRASIL, CNE/CEB 

1/1999, p. 4, grifos da autora). 

[...] a LDB, no art.11, inciso V, embora disponha que a oferta da educação 

infantil seja incumbência dos municípios, fixa como prioridade explícita para 

esta esfera administrativa o ensino fundamental, por este ser obrigatório, 

conforme a Constituição Federal, art. 212 e 213. Isto não significa, entretanto, 

que estaria em segundo plano a prioridade constitucional relativa à educação 

                                                           
131 Esse ator sem sido pouco destacado com relação à sua responsabilidade, conforme será apresentado no 

Capítulo 10.  
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infantil. Na verdade, a LDB enfatiza o ensino fundamental como prioridade 

em relação ao ensino médio e superior (Ibidem, p. 5). 

 

Algumas localidades, nesta mesma linha de argumentação avaliam que estão 

obrigadas a ofertar vagas no ensino fundamental e na pré-escola, seguindo a CF (art. 208, 

I), a LDB (art. 11, V) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil:  

 

Art. 5º- A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados 

que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em 

jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 

sistema de ensino e submetidos a controle social. 

[...] § 2° É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que 

completam 4 ou 5 anos [...] (BRASIL, MEC/CNE/CEB, 2009, grifo meu). 

 

Os gestores públicos municipais e estaduais, responsáveis diretos pela oferta da 

educação básica, passam a identificar “que a obrigatoriedade é para a faixa etária (antes, de 

sete a 14 anos, agora, de quatro a 17 anos); portanto, fora deste parâmetro não há prioridade 

na oferta, podendo, no máximo, ter alguma cobertura, que deve ser gratuita, mas nada de 

universalização” (MACHADO, 2010, p. 246-247).  

Apesar de a LDB e as Diretrizes hierarquizarem o atendimento municipal, 

dando prioridade ao ensino fundamental e à pré-escola em detrimento da educação infantil, 

esta questão não foi estabelecida pela Constituição, que define a cooperação técnica e 

financeira da União e do estado, por meio de programas de educação infantil e de ensino 

fundamental, não havendo a possibilidade de priorização do ensino fundamental e pré-

escola em relação à creche, e sendo o Estado responsabilizado se não prover 

adequadamente a educação infantil (SENA, 2004). Todas essas posições geram reflexos nas 

disputas quanto à aplicação dos recursos municipais e com relação à garantia do direito da 

criança à creche; e a União, apesar de criar diversos atos normatizadores, não conseguiu 

garanti-la àqueles que querem esse direito.  

Visando à cooperação e à coordenação intergovernamental, há normas, 

transferências constitucionais, mecanismos de indução (Fundeb e BC), programas e outras 

formas de apoio para que o município amplie a oferta de creches. A partir de  2000, 

diversas diretrizes nacionais (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – , 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica – DCNEB, Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Especial – DCNEE, BCN), legislações (PNE, Lei do 
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Piso, entre outras), programas federais (Pnate, ProInfantil, ProInfância, Pnae, PDE, PAR, 

PDDE, entre outros) e assessoria técnica (capacitações, distribuição de materiais, etc.) são 

criados ou adequados para atender a educação infantil e qualificar os profissionais que 

atuam nesta área, que serão apresentados no Capítulo 5. Alguns estados também promovem 

ações de cooperação técnica e financeira constantes do Capítulo 7. Os processos de 

concepção e implementação dessas ações afetam a adesão dos municípios (PRESSMAN, 

1975) e serão apresentados nos Capítulo 9 a 11.  

Conflitos e disputas em torno de alternativas de políticas para a criança 

pequena, envolvendo aspectos como a corresponsabilidade entre as esferas de governo e 

outros atores, inclusive a família e as empresas, permanecem até hoje e, para alguns 

especialistas, a não criação do regime de colaboração e de um Sistema Nacional de 

Educação dificultam a cooperação interfederativa prevista na Constituição (CURY, 2010).  

As legislações que tratam especificamente da educação infantil (Fundeb, PNE, 

Lei do Piso, entre outras) estabelecem a importância da cooperação intergovernamental e 

do regime de colaboração. O PNE 2014-2024 estabelece que os respectivos planos 

nacional, estaduais e municipais de educação devem promover a articulação interfederativa 

na implementação das políticas educacionais, e que o Sistema Nacional de Educação deve 

proporcionar a articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para 

efetivação das diretrizes, metas e estratégias do PNE (BRASIL, 2014b).  

É importante salientar que não há um fórum interfederativo de negociação na 

educação para discutir questões da educação como um todo, e mais especificamente da 

educação infantil, tornando as decisões na formulação assimétricas em relação aos 

municípios que são os implementadores. A Undime, com maior frequência, e o Movimento 

Interfóruns da Educação Infantil do Brasil (Mieib)132, até 2015, faziam a interface entre o 

MEC, os municípios e outros atores envolvidos na política. Entretanto, mesmo com a 

articulação intergovernamental e interinstitucional existente até 2015, ainda é um desafio a 

garantia do acesso à creche.   

                                                           
132 A coordenadora de educação infantil do MEC de 2007 a 2016 tinha uma forte ligação com o Mieib e com 

os fóruns estaduais de educação infantil, tendo sido uma das fundadoras do movimento.  
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Uma vez que a creche está também no sistema de garantia de direitos133, há que 

se considerar a importância não só desta articulação intergovernamental que se acaba de 

descrever, mas também uma articulação intersetorial. Este será o tema do próximo 

Capítulo, no qual será apresentada a intersetorialidade enquanto estratégia de atuação nas 

políticas públicas e como está presente na política de creches – especialmente com a 

entrada em cena do Brasil Carinhoso.  

 
 

                                                           
133 O Sistema de Garantia de Direitos está estabelecido no ECA e detalhado pela Resolução 113 de 19 de abril 

de 2006, expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).  
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4 INTERSETORIALIDADE134 COMO ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO135 

 

Dentro do campo das relações interfederativas, destaca-se, para esta tese, a ação 

intersetorial. A creche, ao atender crianças de zero a três anos, dialoga diretamente com o 

campo da atenção à primeira infância, como um espaço que pode promover o 

desenvolvimento integral da criança. Embora a creche seja compreendida como um 

segmento da educação, ela envolve ações de educação e cuidado para promoverem a 

atenção integral a esta faixa etária, o que, conforme já detalhado, requer interfaces com 

outras políticas (nutrição, assistência social, saúde, trabalho e gênero). Nos últimos anos, a 

creche também foi incorporada à agenda nacional de enfrentamento da pobreza, em uma 

perspectiva de articulação intersetorial que visa à superação da pobreza com atendimento 

integral à criança pequena.  

Neste capítulo, será abordado o percurso da intersetorialidade nas políticas 

públicas, especialmente no Brasil, com destaque para uma análise da ação intersetorial no 

debate sobre a primeira infância e o enfrentamento da pobreza, foco do BC. 

O debate sobre intersetorialidade chega ao Brasil influenciado por discussões 

internacionais (MOSER, 1995; OMS, 1978; CASTRO, 1990; OPAS, 1999; UNESCO, 

1998; BORGES, 2003) inicialmente na área de saúde, a partir do reconhecimento dos 

determinantes sociais da doença, da saúde e do bem-estar, acompanhado pela afirmação da 

necessidade de ações para além dos programas de saúde em si (MENICUCCI, 2014, 

INOJOSA, 2008; JUNQUEIRA, 1998, RANTALA; BORTZ; ARMADA, 2014; CUNILL-

GRAU, 2005, 2016).  

No cenário internacional, uma das primeiras referências ao tema pode ser 

encontrada em um relato da Organização Mundial de Saúde da década de 1950:  

 

WHO technical discussions in the early 1950s stressed the need for [Intersectoral 

Action for Health] IAH. Since then landmark conferences and technical 

discussions have re-emphasized its importance. The 1977 World Health 

Assembly identified intersectoral action for health as an important component in 

achieving the goal of “Health for All by the Year 2000” (WHO, 1997, p. 3). 

 

                                                           
134 Intersetorialidade tem interface com o conceito de transversalidade, mas este não será tratado aqui. Ver a 

respeito Papa (2012) e Serra (2005).  
135 Este texto foi apresentado em Cruz e Farah (2016) tendo sido adequado como um capítulo nesta tese.  
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Décadas depois, a Declaração de Alma-Ata, em 1978, já apresentava a saúde 

como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência 

de doença ou enfermidade (OMS, 1978), destacando, por conta disso, sua conexão e 

dependência em relação a outros setores sociais e econômicos.  

Na década de 1980, o debate foi incrementado com o movimento por cidades 

saudáveis, na medida em que ampliava o conceito de promoção da saúde para o de 

qualidade de vida, demandando ações intersetoriais e um amplo repensar das políticas 

públicas (MENICUCCI, 2014; WESTPHAL; MENDES, 2000; KEINERT, 1997). No 

âmbito do conceito de cidade sustentável, passaram a ser identificados como pré-requisitos 

da saúde o acesso a paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, 

recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Na América Latina este debate foi 

disseminado pela Organização Pan-americana de Saúde (Opas) e os acadêmicos da área de 

medicina preventiva e social (BRASIL, 2002; ANDRADE, 2006).  

O debate internacional amplia e é aprofundado na reunião técnica mundial de 

saúde para discussão sobre a ação intersetorial, em 1986, e nas conferências de saúde de 

Adelaide, em 1988; de Sudsvall, em 1991; de Jacarta, em 1997; e do México, em 1999; 

entre outras. Na Conferência Saúde para Todos no Século XXI, realizada no Canadá, em 

1997, a intersetorialidade foi o tema central (TEIXEIRA; PAIM, 2000) concebida como:  

 

a recognized relationship between part or parts of the health sector with part or 

parts of another sector which has been formed to take action on an issue to 

achieve health outcomes, (or intermediate health outcomes) in a way that is more 

effective, efficient or sustainable than could be achieved by the health sector 

acting (WHO, 1997, p. 3). 

 

Esse conceito foi sendo aperfeiçoado no decorrer do tempo: “[…] pasan a 

constituirse en pilares fundamentales de la promoción, la participación social y la 

intersectorialidad, sobre la base de los requerimientos de la descentralización y su 

orientación al desarrollo local (OPAS, 1999, p. 22).  

Um ponto destacado no debate, conforme Westphal e Mendes (2000), é o fato 

de a ação intersetorial envolver iniciativa e receptividade:  

 

Es necesario responder a convocatorias de otros sectores y/o contribuir a la 

creación de instancias de acción intersectorial, en los que se aborden los 

problemas de la población a través de acciones que se basen en un pensamiento 

intersectorial (ser capaz de ver los problemas desde diversos ángulos), se logre 

una coordinación intersectorial (intercambio efectivo de información, recursos, 
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propuestas, etc.), para concretar proyectos intersectoriales (intervenciones 

conjuntas para mejorar condiciones de vida de la población) (OPAS, 1999, p. 29).  

 

Já no campo da educação, em 1990, em Jontiem, a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos reconheceu a educação como um direito fundamental e essencial para 

o desenvolvimento das nações. A equidade e a universalização do atendimento, a 

construção de alianças intersetoriais, interinstitucionais e intergovernamentais estão entre 

os princípios acordados: 

 

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional, estadual e 

municipal têm a obrigação prioritária de proporcionar educação básica para 

todos. Não se pode, todavia, esperar que elas supram a totalidade dos requisitos 

humanos, financeiros e organizacionais necessários a esta tarefa. Novas e 

crescentes articulações e alianças serão necessárias em todos os níveis: entre 

todos os subsetores e formas de educação, reconhecendo o papel especial dos 

professores, dos administradores e do pessoal que trabalha em educação; entre os 

órgãos educacionais e demais órgãos de governo, incluindo os de 

planejamento, finanças, trabalho, comunicações, e outros setores sociais; entre 

as organizações governamentais e não-governamentais, com o setor privado, 

com as comunidades locais, com os grupos religiosos, com as famílias  

(UNESCO, 1998, p. 5-6, grifos da autora). 

 

A Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, da Rio-92, também identificou a importância da integração entre meio 

ambiente e desenvolvimento, com uma abordagem integrada entre planejamento e 

gerenciamento dos recursos. Essa estratégia de articulação das políticas sociais foi 

explicitada ainda pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), especialmente em função da crise econômica dos anos 1990 e do 

complexo debate sobre desenvolvimento da América Latina (CASTRO, 1990).  

 

Puede afirmarse que el supuesto básico de las Políticas Sociales integradas, lo 

constituye la articulación de la acción del Estado y sus agentes y recursos, 

frente a la pluralidad y complejidad del vasto campo de factores económicos, 

sociales, políticos y culturales de la realidad (CASTRO, 1990, p. 92, grifos da 

autora); 

[…] La integración de Políticas Sociales es una forma también de referirse a la 

intersectorialidad como premisa para la acción en función del Desarrollo, en dos 

sentidos que tocan la propia pertinencia de la acción de la Unesco (CASTRO, 

1990, p. 95, grifo da autora); […] Sólo una visión integradora, asociativa, 

intersectorial permite controlar las exigencias de una estrategia global para el 

desarrollo (CASTRO, 1990, p. 95, grifo da autora). 

 

Nesta mesma década, a discussão da articulação e da intersetorialidade 

alcançou as políticas públicas urbanas e econômicas, entre outras (CASTELLS; BORJA, 
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1996), ganhando destaque as discussões de desenvolvimento local e enfrentamento da 

pobreza especialmente após estudos realizados por Amartya Sen136. Instituições 

internacionais voltavam-se cada vez mais para a importância de uma ação intersetorial 

como estratégia para superar problemas complexos e interconectados (CASTRO, 1990; 

OMS, 1978; BORGES, 2003; PENN, 2002; CEPAL137, 1998). As políticas de 

desenvolvimento e redução da pobreza, do Banco Mundial, passaram a abordar esta 

estratégia (MOSER, 1995).  

A Declaração e o Programa de Ação da Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague em 1995, priorizaram o 

desenvolvimento social e o bem-estar da humanidade. Diante da necessidade de enfrentar a 

pobreza, o desemprego e a exclusão social, chamaram a atenção para a interdependência 

entre o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção do meio 

ambiente na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, bem como para a importância 

da equidade. 

Segundo Cunill-Grau (2016), o tema da intersetorialidade se firmou na agenda 

latino-americana em meados dos anos 2000, sobretudo como estratégia de gestão de 

políticas sociais voltadas para grupos vulneráveis e enfrentamento da pobreza, por 

influência de agências da Organização das Nações Unidas (ONU).  

No Brasil, ações intersetoriais já vinham sendo construídas desde os anos 1970 

especialmente pelo movimento sanitarista que, buscando o atendimento integral à saúde, 

fazia críticas ao modelo assistencial vigente no País. Experiências como o Programa de 

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), em 1976; de prefeituras 

progressistas (Campinas/SP, Lages/SC, Londrina/PR, Niterói/RJ, Piracicaba/SP, Boa 

Esperança/ES, Montes Claros/MG, entre outras) entre 1977 e 1982; do Prev-Saúde - 

Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, em 1980; das Ações Integradas de Saúde 

(AIS), de 1983 a 1987, adotaram novas políticas de saúde com práticas intersetoriais e 

contribuíram para o debate sobre a integralidade (MULLER NETO, 1991; CEDEC, 1996). 

O conceito foi consolidado na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986:  

                                                           
136 O Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud), de 1990, e a Declaração do Milênio das Nações Unidas, de 2000, refletem a visão intersetorial.  
137 Alguns exemplos de iniciativas de coordenação e gestão como comitês interministeriais ou intersetoriais, 

coordenação entre níveis administrativos, conselhos e gabinetes eram disseminados por agências 

internacionais (CEPAL, 1998). 
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As modificações necessárias ao setor saúde transcendem aos (sic) limites de uma 

reforma administrativa e financeira, exigindo-se uma reformulação mais 

profunda, [...] constituindo-se no que está convencionado chamar a Reforma 

Sanitária (BRASIL, 1988a, p. 2). 

[...] saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 

posse da terra e acesso a serviços de saúde (Ibidem, p. 4). 

[...] Há, simultaneamente, necessidade do (sic) Estado assumir explicitamente 

uma política de saúde consequente e integrada às demais políticas econômicas 

e sociais, assegurando os meios que permitam efetivá-las (Ibidem, p. 4, grifo da 

autora).  

 

A Conferência reforçou, por um lado, a importância do controle das políticas 

sociais e econômicas pela população e, por outro, que a consolidação de ações de direito a 

saúde dependia do acesso a outras políticas públicas. Explicitou ainda como um dos 

princípios da política a integração das ações de saúde, superando a dicotomia entre 

preventivo e curativo.  

A vivência do processo pré e pós-redemocratização, bem como a 

descentralização das políticas sociais (FARAH, 2001), ampliou o debate sobre o conceito e 

a importância da intersetorialidade em outras políticas públicas. Essa visão foi consolidada 

na Constituição Federal de 1988. A partir de 1990, no processo de descentralização de 

políticas sociais, o debate sobre intersetorialidade vai ganhando destaque ao se constatar 

que os municípios reproduziam a gestão fragmentada e compartimentada, característica das 

políticas centralizadas do período anterior (ARRETCHE, 1999, 2012; FARAH, 2007; 

JUNQUEIRA,1997, 1998; INOJOSA, 1998).  

Políticas de diversas áreas (saúde, políticas urbanas, de atendimento a crianças 

e adolescentes e enfrentamento da pobreza) eram ainda implementadas com viés setorial, e 

a atuação isolada não respondia à complexidade dos problemas. Além disso, especialistas 

destacavam que serviços destinados a um grupo social de um determinado território 

tendiam a ser ineficientes e ineficazes se não estivessem articulados entre si. Ampliou-se a 

discussão sobre novas práticas em políticas públicas e sobre a importância da 

intersetorialidade para que os problemas dos cidadãos fossem vistos em sua totalidade e 

interconectados (JUNQUEIRA, 1997, 1998; INOJOSA, 1998; SILVA; JUNQUEIRA, 

2016). A intersetorialidade poderia possibilitar a convergência entre diversos setores, evitar 

a duplicidade de ações e propiciar “a busca por intervenções orçamentárias para projetos 

prioritários, articular recursos, ideias e talentos” (AKERMAN et al., 2014, p. 4293). Esta 
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forma de abordar os problemas e situações sociais, incorporando a ideia de integração, 

também engloba os conceitos de equidade e de direitos sociais. 

As experiências intersetoriais de reformulação das prefeituras de Fortaleza/CE e 

Belo Horizonte/MG, assim como do governo do Maranhão no final das décadas de 1990 e 

início de 2000, ampliaram o debate a partir da prática empírica e trouxeram novos 

elementos, como a importância da coordenação e da desconcentração espacial para os 

territórios, entre outros (JUNQUEIRA; INOJOSA, 1997; JUNQUEIRA, 1998; CUNILL-

GRAU, 2005; 2016). 

Mais recentemente, a intersetorialidade voltou a ganhar força no debate 

enquanto estratégia para garantir a efetividade das políticas públicas, uma vez que supõe 

um arranjo organizacional que articule temáticas de diferentes setores e possibilite a 

coordenação e a cooperação entre entes federativos, bem como entre o Estado e a 

sociedade138 (LOTTA; FAVARETTO, 2016; CUNILL-GRAU, 2016), ainda que se 

reconheçam os inúmeros desafios para sua concretização.  

Sposati, ao identificar a intersetorialidade como um “caminho ou processo 

estruturador da construção de novas respostas, novas demandas para cada uma das políticas 

públicas” (SPOSATI, 2006, p. 140), reconhece que deve ser incorporada ao processo de 

gestão e ser revista permanentemente, não podendo ser “considerada antagônica ou 

substitutiva da setorialidade”, devendo ser combinada a ela (SPOSATI, 2006, p. 134). 

Além disso, Sposati aponta outros princípios de gestão que precisam “ser combinados para 

desenvolver uma estratégia da intersetorialidade democrática que consolide direitos”: 

gradualidade (atuar de forma gradual para se alcançar etapas ou metas); valorização da 

heterogeneidade; e convergência da ação (Ibidem, p. 139-140) como forma de 

racionalização interna.  

Draibe (2009, p. 126) corrobora esta visão e amplia o conceito:  

 

[a intersetorialidade] corresponde a uma estratégia deliberada de intervenção que, 

para além dos efeitos setoriais de cada política participante, pretende também a 

apropriação dos benefícios gerados pela oportunidade e sinergia das ações 

conjugadas. Em outras palavras, a intersetorialidade incorpora e sintetiza as 

virtudes atribuídas à coordenação e especialmente à complementariedade. 

 

                                                           
138 Há diferentes interpretações com relação à inserção da sociedade no conceito de intersetorialidade que será 

apresentado neste capítulo. 
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Gonçalves e Guará (2010, p. 14) reafirmam que: 

 

[a intersetorialidade] potencializa e amplia o desempenho de cada política pública 

de per se. Evita o isolamento e promove uma intervenção mais cooperativa e 

agregadora que permite uma visão e uma atuação mais efetiva sobre a realidade e 

a construção de uma teia de novos sentidos para a ação coletiva.  

 

Para Jaccoud (2016), é uma forma de racionalizar a ação governamental para 

alcançar um melhor nível de desenvolvimento social com compartilhamento de 

responsabilidades; é uma ferramenta no processo de materialização dos direitos 

fundamentais previstos na Constituição.  

Na medida em que se aprofunda a pesquisa na literatura, podem-se identificar 

dois sentidos quanto à abrangência do conceito de intersetorialidade: a) restrito, que se 

refere a relações internas ao setor público; e b) ampliado, que inclui relações entre o setor 

público e o setor privado e o não governamental.  

No sentido restrito, alguns analistas identificam a intersetorialidade como 

compartilhamento de ações e a soma de esforços entre diferentes setores e agências de uma 

mesma esfera de governo. Inicialmente, alguns trabalhos – como de Junqueira (1998)139, 

Farah e Jacobi (2000) – utilizavam o conceito em seu sentido restrito. Esses autores partiam 

do pressuposto de que a intersetorialidade é uma estratégia de atuação do Estado, que 

envolve a articulação entre órgãos e atores estatais140, tratando-se de uma forma de 

cooperação horizontal intragovernamental, podendo ocorrer intra e intersetores (CRUZ, 

FARAH, 2016). 

O segundo sentido, ampliado, inclui a participação de outros atores, além dos 

governamentais, incorporando na ação intersetorial o que outros teóricos denominam de 

articulação público-privada, interinstitucional ou parceria entre o poder público e a 

sociedade (FARAH, 2001). Inojosa (2001, 1998), Guará (2010), Fernandez e Mendes 

(2003), Azevedo, Pelicioni, e Westphal (2012), entre outros, adotam a concepção ampliada 

do conceito.  

O reconhecimento de que a conjunção de diferentes saberes e experiências pode 

levar à solução de forma cooperada dos problemas complexos (wicked problems), 

superando a exclusão social e promovendo o desenvolvimento social, é compartilhado por 

                                                           
139 O autor incorpora outros atores ao conceito em Silva e Junqueira (2016). 
140 Relações entre níveis de governo distintos costumam ser chamadas de relações intergovernamentais. 
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autores que adotam quer o sentido restrito quer o sentido ampliado de intersetorialidade. 

Nesta perspectiva, parte-se do pressuposto de que a proteção social, algumas temáticas 

(exclusão, pobreza, direitos humanos, meio ambiente, mobilidade) e determinados grupos 

sociais (mulheres, indígenas, pessoas com deficiência, idosos, crianças, jovens e negros) 

são fenômenos multidimensionais e multicausais, e seu enfrentamento exige novas 

estratégias com diversos olhares (VIANA, 1998; COSTA; BRONZO, 2012). Muitas vezes, 

segmentos vulneráveis da população, considerados prioritários para a ação pública, 

necessitam de “novas” políticas integradas, com conteúdos e programas distintos, sem que 

desapareçam as políticas setoriais tradicionais, como saúde, educação, assistência, 

previdência e habitação. Um exemplo são as crianças em situação de extrema pobreza, em 

que o enfrentamento da pobreza exige ações multidimensionais que não podem ser 

assumidas por um único setor – assistência social – e sim por diversos setores da 

administração pública (JACCOUD, 2016). Nesta tese, será observada a intersetorialidade 

entre os setores de saúde, educação e assistência social na política de creches, a partir do 

BC, e suas relações com outras instituições.  

Além da abrangência, há na literatura outras classificações da intersetorialidade. 

Uma entre elas parte da análise de beneficiários envolvidos e setores articulados, 

identificando dois tipos: a) restrita, quando se opta por atender menos pessoas em um 

conjunto ampliado de dimensões, ou b) ampla, quando os programas “atendam a muitos 

cidadãos em poucas de suas dimensões de vulnerabilidade”141 (MAGALHÃES, 2004, p. 

36).  

Magalhães (2004) também distingue três tipos de inserção da intersetorialidade 

no ciclo das políticas públicas: a) objetivos e metas estabelecidos entre os setores, mas de 

formulação e implementação setoriais e autônomas; b) formulação intersetorial com 

implementação setorial, com alguma coordenação e comunicação entre as áreas durante a 

implementação; c) formulação, implementação, acompanhamento e avaliação com 

colaboração inter e intrasetorial durante todo o ciclo.  

Já Santos (2011) propõe uma categorização a partir das formas de acesso às 

estruturas intersetoriais e identifica quatro canais/modelos: a) conferências e fóruns como 

                                                           
141 Os termos “restrita” e “ampla” utilizados por este autor têm sentido distinto do que foi mencionado 

anteriormente.  
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instrumentos periódicos de participação e contato com diversos atores; b) canais informais 

de comunicação entre os atores que dependem de trajetórias anteriores construídas; c) 

canais de comunicação e interação permanentes criados e implementados por um órgão de 

coordenação intersetorial; d) modelo interligado às formas anteriores e que pressupõe a 

“democratização das informações e recursos, assim como a maior ou menor participação na 

gestão frente a decisões incrementais na prestação dos serviços e no acompanhamento dos 

beneficiários da política pública” (SANTOS, 2011, p. 30). 

A partir da categorização de Bourgault (2002), podem-se destacar nove graus 

de intersetorialidade:  

 

a) sharing of information – partilha de informação; b) consultation – consulta; c) 

consensus – decisão consensual; d) coordination – coordenação; e) poling of 

material resources and expertise – com partilhamento de recursos materiais e 

expertise; f) partnerships of complementarity –  parcerias de 

complementariedade; g) joint actions – ações conjuntas; h) integrated 

intervention relating to vertical assignment –  intervenção integrada superando 

divisões setoriais; i) integrated intervention relating to situations of autonomy – 

intervenção integrada compartilhando autonomia (AMBRÓZIO; ANDRADE, 

2016, p. 136). 

 

Cunill-Grau (2016), por sua vez, identifica intensidades distintas de integração 

intersetorial como colaboração, convergência, consolidação e interação, sendo esta última a 

que tem maior colaboração. Em outra categorização, a autora parte dos níveis de integração 

dos mecanismos de gestão, da execução e das estruturas organizativas, caracterizando a 

intersetorialidade como de baixa ou alta intensidade.  

Para Costa e Bronzo (2012, p. 61), a “intersetorialidade situa-se em um 

contínuo que abrangeria desde a articulação e a coordenação de estruturas setoriais já 

existentes até uma gestão transversal142” em que há mudanças nas dinâmicas, nos processos 

institucionais, no desenho e no conteúdo das políticas. 

Apesar das diferenças conceituais de intersetorialidade e sua abrangência, 

parece haver relativo consenso entre os estudiosos do tema quanto à importância da atuação 

integrada das políticas, bem como da articulação entre poder público e sociedade civil, 

tanto no planejamento como na execução e na avaliação, para solucionar problemas 

públicos. Implementar ações intersetoriais é complexo e é influenciado por fatores políticos 

e institucionais, bem como pela interação entre atores, cada qual atuando a partir de 

                                                           
142 O conceito usado pelos autores diferencia-se de Papa (2012). 
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experiências, valores e visões de mundo próprios, exigindo alterações no modus operandi, 

com o desenvolvimento de novos saberes, mudança da cultura organizacional, das 

habilidades e dos processos necessários à condução do trabalho social.  

Ao atuar, é necessário “olhar para outros, somando e integrando competências e 

intervenções” (GUARÁ, 2010, p. 9), pois “a realidade se apresenta como uma teia de 

relacionamentos diversos” (MENICUCCI, 2014). Para alcançar a intersetorialidade são 

necessárias priorização e “vontade política, em que o poder do chefe do Executivo e de sua 

liderança devem ser exercidos, além de conceder papel de destaque às burocracias” 

(AMBRÓZIO; ANDRADE, 2016, p. 129).   

Há ainda um debate na literatura se as políticas nacionais intersetoriais podem 

promover a cooperação no âmbito local; Spiegel et. al. (2012) apontam limites nesse 

processo e sinalizam que é no município, com os atores se relacionando, que pode ocorrer a 

interface entre as áreas.  

 

4.1 A intersetorialidade na política de creches  

 

As crianças têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária (BRASIL, 1988b). E a efetivação destes direitos se dá de maneira 

interconectada, demandando, pois, ações intersetoriais, interinstitucionais e 

intergovernamentais.  

A creche, como um segmento da educação infantil que garante o direito à 

educação, é um serviço que deveria promover o desenvolvimento integral da criança em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade (BRASIL, 1996). Para tal, está previsto que desenvolva ações de educação 

e cuidado143 de forma indissociável, estabelecendo interface com as demais políticas 

                                                           
143As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), aprovadas em 1998, já 

preconizavam a integração entre o educar e o cuidar. Esta é prevista na reformulação dessas diretrizes em 

2010: “Para efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil 

deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que 

assegurem: a) A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo 

educativo; b) A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 

estética e sociocultural da criança [...]” (BRASIL, 2010k, p. 19).  
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públicas. Ao desenvolvimento infantil está fortemente vinculado o conceito de 

incompletude institucional, que rompe com a ideia de que um órgão ou um programa 

deva atender todas as necessidades do cidadão. Para a garantia da proteção integral à 

criança, são necessárias ações de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, 

entre outras. Cada órgão deve exercer suas competências de forma articulada para 

promover o desenvolvimento integral da criança. Sposati e Souza (2016, p. 193) trabalham 

o conceito de incompletude de presença, incompatibilidade de área de abrangência e 

insuficiência de capacidade de cobertura, destacando a importância da “interdependência 

das atenções sociais de modo a criar um fluxo de complementaridade entre as ações desses 

serviços que atuem no mesmo território”. 

Toda a legislação brasileira que trata da criança (ECA, LDB, LOS, Loas) prevê 

a articulação entre políticas, e sua operacionalização exige um pacto entre as áreas 

envolvidas, estabelecendo as responsabilidades de cada uma para promover o 

desenvolvimento integral da criança. Para essa articulação, deve-se pactuar tanto uma 

“visão comum” sobre a criança pequena (de zero a três anos de idade) quanto o que cada 

política pode contribuir para o desenvolvimento em cada fase, de forma a garantir: 

 

[...] à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, 

à convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010k, p. 18).  

 

A creche é o único serviço público com interface diária com a criança, e 

poderia assim desempenhar o estratégico papel de promoção, articulação e animação dessa 

cooperação intersetorial. A equipe desta instituição, quando bem capacitada, poderia 

identificar se algum direito da criança pequena ou de sua família está sendo violado e 

acionar outros setores, com destaque à assistência social ou à saúde, para buscar estratégias 

de reparação e reposição dos direitos violados. Com o desenho de estratégias intersetoriais 

e insterinstitucionais por parte da equipe da educação, a creche pode assumir este papel de 

promotora do desenvolvimento infantil em conjunto com a família.  

Para garantir os direitos fundamentais das crianças, tanto na elaboração da 

proposta pedagógica do município quanto na elaboração o projeto político-pedagógico 

                                                                                                                                                                                 
Marcondes (2013a) mostra a indissociabilidade entre o cuidar e o educar na Política Nacional de Educação 

Infantil. Freitas e Shelton (2005) apontam que esta dicotomia entre cuidar e educar está associada à diferença 

da qualidade dos serviços oferecidos às crianças mais pobres e às mais ricas. 
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(PPP) da creche, deve-se prever a inserção da escola na comunidade e a articulação com 

outros setores. 

Por exemplo, para assegurar os direitos à vida e à saúde, a creche, enquanto 

equipamento ligado à educação, articula-se com a saúde para promover esta e prevenir 

agravos (realizar avaliação antropométrica, atualização do calendário vacinal, avaliação 

nutricional, avaliação da saúde bucal, entre outras). Segundo Mohr e Schall (1992) a 

relação da educação com a saúde é antiga e passa a ser obrigatória na educação com a Lei 

5.692/1971, que fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, mas não especifica 

a relação com a educação infantil. A LDB na sua promulgação também previa a assistência 

à saúde no ensino fundamental, e apenas com a Lei 12.796/2013 é inserida a educação 

infantil; entretanto, muitas creches já desenvolvem ações de saúde anteriormente a esta lei 

e, após 2012, o PSE é expandido às creches com concentração de crianças do PBF, por 

meio do BC, passando a ser o único programa claramente ligado à saúde pública. 

Para garantir o direito à alimentação, as creches fornecem refeições diárias, que 

buscam ser saudáveis, como preconiza a área de saúde. Inicia-se uma articulação entre as 

áreas de nutrição (responsável pela alimentação escolar) e saúde para disseminar a 

alimentação saudável nas creches e nas famílias.  

As creches podem ainda promover cuidados especiais à criança em situação de 

vulnerabilidade, tornando-a prioritária para a ação das várias políticas públicas: por 

exemplo, ao identificar situações que comprometem o desenvolvimento e a aprendizagem, 

a equipe da creche deveria, para atender o preconizado no ECA e na Loas, acionar a área de 

assistência para incluir as famílias em programas de transferência ou geração de renda, de 

fortalecimento dos vínculos familiares, ou de benefícios de prestação continuada.  

No PNE 2014-2024 está prevista, entre outras ações, a ampliação do acesso das 

famílias mais pobres à creche; e o alcance desta meta exige uma melhor articulação entre as 

políticas de educação e assistência social.  

Embora a intersetorialidade na creche quase sempre seja reduzida a uma 

interface com a saúde ou a assistência social, poderia envolver outras áreas estratégicas ao 

desenvolvimento infantil, como cultura, esportes, meio ambiente, conforme estabelecido no 

PNE 2014-2024, no Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, e no 
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Plano Nacional da Primeira Infância144. O apoio de áreas-meio da prefeitura (finanças, 

administração, jurídico) pode contribuir para garantir à criança pequena seu direito à 

educação, por meio de correta alocação dos recursos. Também deveria ser fortalecida a 

articulação intrasetorial (pré-escola, ensino fundamental e área de alimentação escolar) e 

com outros atores do Sistema de Garantia de Direitos (Conselho Tutelar e de Direitos da 

Criança e do Adolescente, Ministério Público, Defensoria, entre outros). 

Observa-se, no entanto, que a articulação das diversas políticas públicas não 

tem sido frequente e muitas vezes os serviços de creche, apesar de subordinados à 

educação, não necessariamente proporcionam um “ambiente de desenvolvimento integral” 

(FURTADO, 2015). Muitos dirigentes e servidores da educação ainda identificam a creche 

como um espaço de “guarda e proteção” da criança enquanto os pais trabalham, e não como 

um espaço educativo e de desenvolvimento integral que todas as crianças têm direito de 

frequentar se os pais assim o desejarem. Por isso, muitas vezes a creche é vista como um 

serviço para as crianças vulneráveis, estando a vulnerabilidade associada à situação de 

pobreza; sob este ponto de vista, as crianças necessitam apenas de cuidado, o que reforça a 

concepção anterior de creches vinculadas à área de assistência social. Por outro lado, 

embora ainda não constitua uma tendência hegemônica, há também creches nas quais o 

cuidar e o educar são vistos como indissociáveis para o desenvolvimento integral de todas 

as crianças.  

O governo federal, ao buscar uma nova abordagem para as políticas de 

enfrentamento da pobreza, focou sua atenção também na primeira infância, uma vez que as 

crianças pequenas são as que mais estão expostas à situação de pobreza, concentram as 

carências nutricionais e também os menores índices de acesso à educação. A partir deste 

foco, com uma ação intersetorial (que será descrita nos Capítulos 8 e 11 desta tese) buscou, 

por meio da cooperação interfederativa e intersetorial, ampliar o acesso dessas crianças à 

creche. A seguir, será apresentado um panorama geral deste processo de construção que 

envolve primeira infância, enfrentamento da pobreza e intersetorialidade, especialmente no 

âmbito do governo federal. 

                                                           
144 O Plano Nacional da Primeira Infância (PNPI), apesar de ter sido aprovado pelo Conanda, não é 

considerado por este conselho como um pré-requisito para a obtenção de recursos do Fundo Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. O Conanda também orienta os municípios a elaborarem o Plano 

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, mas também não o exige nos seus editais.  
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4.2 Primeira infância, programas de enfrentamento da pobreza e intersetorialidade 

como estratégia de atuação 

 

A primeira infância é uma perspectiva ainda em construção, especialmente no 

campo das políticas públicas de enfrentamento da pobreza; e as creches entram como um 

serviço que compõe o atendimento à primeira infância, sendo um espaço que pode 

promover a articulação com outros setores vitais para a promoção do desenvolvimento 

infantil.  

A infância é uma categoria social que tem ganhado destaque no discurso e na 

base legal brasileira. O conceito é um termo em construção, polissêmico, com muitas 

dimensões, campos de atuação e com especificidades próprias; um período em que a 

criança necessita de proteção especial. Conforme Faria (2005, p. 1014), a infância, “como 

toda fase da vida, é provisória, construída, e fica incorporada nas próximas fases”. As 

concepções sobre a infância variam historicamente e as crianças145 também sofrem 

mudanças. Diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a 

neurociência, a educação, a economia, entre outras, têm se dedicado a entender essa faixa 

etária e suas peculiaridades. O lugar da infância no mundo contemporâneo está em 

mutação. Aqui as crianças serão tratadas como cidadãs e agentes ativas que constroem suas 

próprias culturas, são seres únicos e têm uma condição peculiar como pessoas em 

desenvolvimento. 

As transformações nos conceitos de infância e criança geram transformações 

nas políticas públicas e nos serviços ofertados pelo poder público e a sociedade civil, 

incluindo a política de creches, de saúde, de assistência social, entre outras. A primeira 

infância, por sua vez, enquanto subdivisão da infância, é uma categoria nova na legislação 

brasileira. Engloba o período entre a gestação e os seis anos146, sendo considerada uma 

etapa fundamental para o desenvolvimento infantil (BRASIL, 2016d).  

Ainda que a área de saúde já chamasse a atenção desde a década de 1970 para a 

relevância da primeira infância, esta fase ganhou destaque nas agendas societal e 

                                                           
145 O Brasil pactuou no ECA que a criança é a pessoa até doze anos de idade incompletos.  
146 Esse período varia de país para país e, entre pesquisadores da infância, não há ainda consenso em relação a 

essa delimitação (SILVA; MÜLLER, 2015).  



 
 

144 
 

governamental a partir de estudos da neurociência que mostraram a importância desse 

período para o desenvolvimento das conexões neurais do cérebro e para o impacto das 

condições do ambiente, bem como das experiências pessoais, no desenvolvimento infantil 

(SHONKOFF, 2010, 2011). Estudos de diversas áreas reafirmam a importância dos 

primeiros anos de vida para o desempenho escolar futuro, a saúde, a produtividade 

econômica, o acesso à cidadania, o comportamento e o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e não cognitivas (VELOSO, 2011; FUNDACAO MARIA CECÍLIA SOUTO 

VIDIGAL, [201-]; MUSTARD, 2010).  

Heckman (2005), ao ganhar o Prêmio Nobel da Economia, apresentou a 

importância dos primeiros anos ao desenvolvimento intelectual, destacando que após os dez 

anos são necessárias ações para compensar os déficits de formação inicial, e estas têm um 

custo maior e são menos efetivas; aponta que recuperar tardiamente as habilidades não 

cognitivas é possível, mas desenvolver as habilidades cognitivas após este período é mais 

difícil. O autor destaca a importância das relações parentais, do afeto e das interações entre 

pais e filhos.147 

Há também os “economicistas” que salientam que investimentos nessa fase 

representam redução de custos e ganhos de eficiência nos setores de saúde e educação e, 

além disso, que “as habilidades desenvolvidas na infância formam a base para o 

aprendizado futuro e o sucesso no mercado de trabalho” (WORLD BANK, 2011, p. 15). 

Estudos longitudinais como o do National Institute for Early Education Research (s.d) 

estimaram que cada dólar investido em programas de qualidade para a criança pequena 

vulnerável gera a economia de cerca de sete dólares em função da redução do número de 

crianças em educação especial, da economia de programas de assistência social e da 

diminuição das taxas de criminalidade nas populações marginalizadas.  

Nos últimos anos, organismos multilaterais passaram a atribuir ao 

desenvolvimento infantil um papel central para o desenvolvimento de países pobres, em 

                                                           
147 Outros estudos indicam que os investimentos na infância são importantes para o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e não cognitivas, e influenciam no comportamento e nos traços de personalidade como 

sociabilidade, autoestima, persistência e motivação, bem como reduzem a probabilidade de envolvimento com 

drogas e de participação em atividades criminosas (VELOSO, 2011). Frequentar uma escola infantil de 

qualidade reduz as desigualdades (CAMPOS, 1997; SOUZA, 2011; BARROS et al., 2011; SANTOS, 2015) e 

impacta no desenvolvimento infantil, em especial, das crianças mais vulneráveis. Curi e Menezes-Filho 

(2009) destacam a importância da pré-escola à conclusão do ensino fundamental, médio e superior; a creche 

tem relação positiva e significante na conclusão do ensino médio e do ensino universitário. 
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especial pós-2000, disseminando modelos de atendimento que articulam ações de saúde, 

educação e assistência social (PENN, 2002; ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 

2002; MOSER, 1995). O determinismo previsto nesses modelos é questionado por outros 

autores, que defendem a garantia do desenvolvimento infantil como um direito da criança e 

que, se não houver o estímulo inicial, há a resiliência das crianças (informação verbal)148. 

Desde 2000, há no Brasil um novo movimento de disseminação de experiências 

que buscam promover o desenvolvimento integral na primeira infância149. Algumas 

consistem em visitas domiciliares e comunitárias, orientando as famílias, com destaque às 

mulheres, em situação de risco e vulnerabilidade social, no que se refere ao cuidado, à 

educação e à estimulação das crianças150. Muitas iniciativas baseiam-se nos programas 

Nuestros Niños do Uruguai (1990), Crece Contigo do Chile (2006), Educa tu Hijo de Cuba 

(1985), Programa Infância Melhor (PIM), do Rio Grande do Sul (2003), entre outras. 

Dentro do universo de políticas públicas voltadas para a infância, Jonsson (apud 

ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002) identifica duas perspectivas: uma é a 

perspectiva de necessidade e a outra, a perspectiva de direitos. Na primeira, as 

necessidades podem ser classificadas numa hierarquia, nem sempre implicando obrigações, 

sendo associadas a promessas, podendo variar conforme a cultura e o ambiente, e ser 

atendidas mediante caridade. As crianças são vistas como passivas, entre outras 

características151 e, nesta lógica, parafraseando Kramer (2006), são vistas como carentes, 

defasadas, imaturas e deficientes, defendendo-se a educação compensatória às mais pobres. 

Segundo este autor, as políticas públicas para a infância na “perspectiva de direitos” 

                                                           
148 Entrevistado, 29, mai. 2016. 
149 A experiência do Head Start, criada em 1965 pelo governo americano, trabalha com destaque a 

importância da escolarização e do desenvolvimento infantil oferecendo serviços educacionais, sociais, 

nutricionais e de saúde para crianças de três a cinco anos e suas famílias de baixa renda. Este modelo foi 

disseminado para outras faixas etárias nos Estados Unidos como Early Head Start, que disponibiliza serviços 

às crianças com até três anos. O Head Start tem sido a base de diversos estudos sobre a primeira infância, em 

especial tratando das mais pobres. Freitas e Shelton (2005) e Hustedt e Barnett (2009) apresentam resultados 

de pesquisas com beneficiários dessa iniciativa indicando diferentes resultados, mas todos reforçam a sua 

importância para o estudo da primeira infância. 
150 A partir da década de 2000, surgem críticas às políticas públicas que trazem encargos às mulheres 

(MEYER; KLEIN; FERNANDES, 2012). 
151 Nessa lógica pode ser identificada a atuação governamental em creche, desenvolvida a partir de 1974 no 

Brasil por meio do Projeto Casulo da LBA, que fornecia alimentação, material didático e de consumo, 

equipamentos, bem como material de construção aos municípios, estados e entidades que ofertassem creche 

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. Realizava atividades paralelas de orientação familiar e buscava atender às crianças pobres de 

forma menos custosa, como pode ser visto no Capítulo 2 e no Apêndice 2. 
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reconhecem que os direitos são universais, não podem ser organizados hierarquicamente, 

envolvem obrigações e devem ser atendidos com sustentabilidade e qualidade.  

Inseridos nesta perspectiva, há autores que defendem o desenvolvimento 

integral infantil a partir da articulação entre as políticas sociais básicas (saúde, educação, 

alimentação, esportes etc.), de assistência social, os serviços especiais de prevenção e 

atendimento à violência, entre outros (SPOSATI, 2006; NASCIMENTO, 2010; REDE 

NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 2015), de forma a efetivar os direitos de todas 

as crianças, transformando-as em sujeitos de direitos. Baseiam-se em uma visão holística da 

criança como ser integral e ativo, segundo a qual cada área deve disponibilizar os serviços 

de sua competência, atuando para prevenir problemas e evitar superposições, agindo 

integradamente com os demais setores na atenção à primeira infância. Foi esta a concepção 

que norteou a elaboração da CF e as leis que a regulamentam. 

A importância do desenvolvimento infantil nos aspectos “físico, mental, moral, 

espiritual e social” já estava preconizada no ECA, desde 1990, e atualmente vem ganhando 

importância entre gestores e especialistas. Não há ainda, no entanto, entre a população, um 

reconhecimento da relevância desta etapa da vida, como mostrou a pesquisa Percepções e 

Práticas da Sociedade em Relação à Primeira Infância152. Os dados revelam que os 

entrevistados avaliam que a criança só começa a aprender depois de seis meses (53%), 

indicam a casa como o lugar mais propício para o desenvolvimento da criança de zero a três 

anos (57%) e identificam os pais como os principais responsáveis por “atender a todas as 

necessidades das crianças de zero a três anos” (65%). A creche não é tida como relevante 

nesse processo (MARINO; PLUCIENNIK, 2013), visão também identificada em alguns 

entrevistados de municípios visitados, como será apresentado nesta tese. Assim, a política 

de creches vai buscando abrir um espaço que reconheça sua importância para a promoção 

do desenvolvimento na primeira infância, articulando-se com outras áreas.  

No Brasil, no que se refere à implementação de políticas públicas, já no 

governo FHC se considerava o período da gestação aos seis anos como primeira infância, 

                                                           
152 As principais atividades identificadas como importantes para o desenvolvimento: visitar o pediatra e dar 

vacinas (51%), amamentação (45%), cuidar da alimentação (31%), brincar/passear e conversar com as 

crianças (19%), entre outras. O frequentar a creche ou escolinha aparece na última posição (6%). 
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ainda que a delimitação então dominante nos estudos de desenvolvimento infantil 

reforçasse a importância do período que vai da gestação até os três anos153:  

 

[...] encontramo-nos fora dos parâmetros das ciências que, ao estudarem o 

desenvolvimento infantil, indicam a primeira infância como o período que vai da 

gestação aos três anos, o que, aliás, foi levado em consideração pelo Comitê, no 

momento de sua criação. No entanto, o aprofundamento da reflexão sobre a 

situação das crianças no País induziu-nos a ampliar a ação do Comitê para as 

crianças com idade de até seis anos, ou seja, o período anterior à entrada 

obrigatória da criança brasileira no ensino fundamental (BRASIL, 2002, p. 11). 
 

Essa definição – da gestação aos seis anos – está no Marco Regulatório da 

Primeira Infância, aprovado pela Lei Federal 13.257/2016154. A lei em seu art. 5º prevê 

como áreas prioritárias para as políticas públicas para essa faixa etária: saúde, alimentação 

e nutrição, educação infantil, convivência familiar e comunitária, assistência social à 

família da criança, cultura, brincar e lazer, espaço e meio ambiente, prevenção de acidentes, 

bem como proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, e adoção de 

medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. A legislação 

estabelece que a política nacional será elaborada com abordagem e coordenação 

intersetoriais, articulando as diversas políticas com uma visão abrangente de todos os 

direitos da criança na primeira infância.155 O Plano Nacional da Primeira Infância também 

pactua a intersetorialidade como estratégia de ação para esses beneficiários.  

O conceito de intersetorialidade na atenção à primeira infância envolve a 

articulação e a conexão de políticas de diferentes áreas e atores governamentais e não 

governamentais, inclusive a família. Sua efetivação supõe relações de colaboração não 

hierárquicas, baseadas no reconhecimento das especificidades de cada área e articuladas 

num projeto conjunto em que os envolvidos participam do processo de planejamento, 

implementação e avaliação (INOJOSA, 2001; WINKWORTH; WHITE, 2011; MAGDA 

LHAES, 2004). Entretanto, nesta tese buscou-se compreender mais especificamente como 

ocorre o processo de intersetorialidade na política de creches nas estruturas administrativas 

                                                           
153 A Pastoral da Criança utiliza a Campanha dos 1.000 dias e o Ministério da Saúde tem ações para incentivar 

a amamentação e a alimentação saudável até os dois anos (e não três).  Essas posições são convergentes com 

os estudos apoiados pela OMS, que define como fundamental o período que vai da gestação aos dois anos.  
154 Especialistas também utilizam o termo Primeiríssima Infância para o período até os três anos, ou os 

primeiros mil dias, mas não há este recorte na legislação brasileira. 
155 O Marco Regulatório não será aprofundado nesta tese, mas em diversos municípios verificou-se a 

preocupação com esta articulação e está citado aqui.  
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do governo municipal a partir do apoio da União, especialmente por meio do BC, que 

envolve as ações de saúde, educação/nutrição e assistência social.  

É importante salientar que a proposta de atendimento intersetorial à primeira 

infância, apesar de ter surgido na saúde, foi institucionalizada numa coordenação no 

governo federal, por meio do Comitê para Desenvolvimento Integral da Primeira Infância 

(Codipi), desenvolvido de 2000 a 2002, e aprimorada no Brasil Carinhoso, criado em 2012 

(CRUZ; FARAH, 2016).  

A intersetorialidade como uma estratégia de atuação para promover o 

desenvolvimento integral da criança está presente nos discursos dos diversos entes 

federativos, agências internacionais e outros atores, mas é preciso ainda compreender como 

os processos de cooperação intersetorial assim como os de cooperação intergovernamental 

ocorrem, mostrando que, para sua efetivação, cooperação intergovernamental e intersetorial 

são indissociáveis para garantir os direitos das crianças.  
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5 A UNIÃO, A POLÍTICA DE CRECHES E A PRIORIZAÇÃO DAS CRIANÇAS: 

1988 A 2015 

 

A inserção das creches na Constituição como um direito da criança, um dever 

do Estado e um segmento da política educacional foi um grande avanço. Sua consolidação, 

no entanto, exige diversas estratégias para viabilizar o acesso à creche de qualidade para 

todos. Após a promulgação da CF, houve um caminho trilhado pela União para auxiliar os 

municípios na implementação dessa política. O presente Capítulo foi estruturado de forma a 

mostrar a evolução ocorrida, a partir da análise: da base legal (também chamada de atos 

normativos) que norteia a política de creches, de 1988 a 2015; b) de programas federais 

criados ou reformulados a partir de 2003; e c) de outras ações de assistência técnica criadas 

pela União para cooperar com as municipalidades. Ainda que o foco seja a política de 

creches, serão tratados alguns atos normativos ou programas de outras áreas que têm 

interface com a política estudada para a promoção do desenvolvimento infantil. Observa-se 

que a base legal e as outras formas de apoio foram incrementadas no decorrer dos anos. Um 

detalhamento destes materiais está nos Apêndices 3 e 4. 

 

5.1 Base legal156 

 

A CF de 1988 incorpora a lógica dos direitos e da proteção a diversos 

segmentos, inclusive à criança pequena, e é a base para a política de creches e a priorização 

da criança. Nas competências dos entes federados, a educação é uma competência comum, 

e as três esferas de governo são corresponsáveis pela oferta da educação (SOUZA, 2005; 

ALMEIDA, 2005).  

A União, os estados e os municípios dispõem também de competências 

legislativas, de forma concorrente. A União legisla sobre normas gerais e os estados, de 

forma suplementar. A Constituição não trata, explicitamente, da competência municipal em 

legislar, mas entende-se como sua atribuição legislar sobre assuntos de interesse local e 

                                                           
156 Essa parte da tese baseia-se em Cruz, Farah, Sugiyama (2014) e Marcondes, Cruz e Silva (2015). 

Ambos foram produzidos para o doutorado, revistos e ampliados para este capítulo na tese. 
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suplementar a legislação federal e estadual. Assim, há o entendimento que está inserida esta 

competência no art. 30, incisos I e II, de também legislar sobre educação no âmbito local, 

inclusive sobre a política de creches, sem confrontar as normatizações da União e dos 

estados (SILVA, 2014; GASPARINI, 1995). 

A educação infantil, apesar de ser entendida como um direito e dever do Estado 

(art. 208, inciso IV), passou a receber atenção dos atores governamentais em especial pós 

2000. Na promulgação da Constituição, não estavam claras as atribuições do município em 

relação à creche; este responsabilizava-se apenas pelos programas de pré-escola, além da 

oferta do ensino fundamental (art. 211, § 2º). No momento de proposição e homologação 

da CF, houve uma priorização da universalização do ensino fundamental, então ainda um 

grande desafio (FARAH, 1994)157.  

Com a CF de 1988, reforçou-se a importância da colaboração interfederativa, 

estabelecendo-se que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizariam 

seus sistemas de ensino em regime de colaboração (art. 211), com suas respectivas redes, 

sem, no entanto, criar um sistema único como ocorreu na política de saúde ou, 

posteriormente, na assistência social. Também se explicitou a função redistributiva e 

supletiva da União, por meio de assistências técnica e financeira aos entes subnacionais, de 

forma a garantir a equidade e a qualidade do ensino (art. 211, § 1º). Para se efetivar a 

cooperação interfederativa, a União assumiria o processo de coordenação, buscando reduzir 

as heterogeneidades socioeconômicas e institucionais existentes. A Constituição define, 

ainda, que a União deve empregar no mínimo 18% das receitas resultantes de impostos e 

transferências constitucionais na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Os estados, 

o Distrito Federal e os municípios, por sua vez, haveriam de aplicar no mínimo 25% (art. 

212) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino158.  

A União passou a formular e implementar a política educacional nacional, a 

elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE) e a articular os diferentes níveis e sistemas 

(municipais e estaduais), exercendo funções normativa, redistributiva e supletiva em 

                                                           
157 Apenas com a EC 14/1996 e com a LDB ficou explicita a creche como competência municipal.  
158 À época, pelo menos 60% dos recursos estabelecidos para a educação deveriam ser utilizados para 

assegurar a universalização do atendimento e a remuneração do magistério no ensino fundamental (art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 
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relação às demais instâncias educacionais159. Os estados passaram a formular e 

implementar políticas e planos educacionais próprios, em consonância com as diretrizes 

nacionais, e a coordenar suas ações e as de seus municípios. Os municípios passaram a ser 

responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental, com a cooperação técnica e 

financeira dos estados e da União.  

A Constituição valoriza os profissionais da educação e garante, por meio de lei, 

planos de carreira aos das redes públicas, com ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos. A Carta Magna também prevê, em seu art. 208, inciso VII, o 

dever do Estado no atendimento ao educando com programas suplementares (material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde) que inicialmente era voltado 

apenas aos alunos do ensino fundamental. Com a EC 59/2009 os programas suplementares 

foram ampliados para toda a educação básica (da creche ao ensino médio). Assim, as três 

esferas de governo devem se responsabilizar pelo atendimento ao educando.                                                                                                           

A criança, vista como prioridade absoluta, passa a ser vista como ser integral e 

a Constituição, em consonância com esta visão, procura garantir as interfaces desse 

beneficiário em diversas políticas públicas afins; estabelece, ainda, que a assistência social 

é um direito social e será prestada àqueles que o necessitarem, além de colocar como 

objetivos dessa política a proteção à infância e também o amparo às crianças carentes. 

Quanto à saúde, além da previsão de direito e dever do Estado, estão previstas ações que 

busquem a redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesta linha, a 

Constituição explicita a disponibilização de programas de assistência integral à saúde da 

criança no art. 227, § 1º, e também de programas suplementares de assistência à saúde aos 

educandos no art. 208, VII.  

Na etapa seguinte à promulgação da Constituição Federal, foram se desenhando 

as várias leis que regulamentaram as políticas sociais (Lei Orgânica da Saúde – LOS, Lei 

Orgânica da Assistência Social – Loas, entre outras). Na educação, por exemplo, foi 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, que 

estabeleceu a educação infantil como atribuição municipal, a primeira etapa da educação 

                                                           
159 Conforme Araújo (2010) as formas de colaboração da União com os entes subnacionais são explicitadas de 

diversas formas na CF: normas de cooperação (art. 23, par. único), regime de colaboração (art. 211) e formas 

de colaboração (art. 211, § 4).  
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básica, ou seja, o ensino infantil até seis anos160 (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 educação. 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. Outro aspecto que vale 

ser destacado é que a LDB determina que a prioridade de atuação municipal deve ser o 

ensino fundamental (art. 11, V), diferentemente da CF que não estabelece priorização do 

atendimento entre a educação infantil e o ensino fundamental (art. 30, VI).  

Após a LDB, para induzir os governos locais a desenvolverem ações que 

ampliem a oferta de vagas em creches e apoiá-los nessas ações, a União vem criando ao 

longo dos anos diversos atos normativos e mecanismos de financiamento que estão 

detalhados no Apêndice 3. No Quadro 2, a seguir, são apresentadas as principais 

normatizações legais e suas interpretações sobre a operacionalização da política de creches, 

por década.  

 

 

                                                           
160 Posteriormente, a faixa etária de abrangência da educação infantil foi modificada, envolvendo crianças até 

cinco anos.  
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Quadro 2 – Principais atos normativos e programas que influenciaram a política de 

educação infantil, por década 

Período Base legal Interpretações sobre a operacionalização da política 

1988  Constituição Federal - Educação infantil integra o sistema de ensino brasileiro 

- Criança é considerada prioridade absoluta 

- Creche é direito da criança e do trabalhador 
- Prioridade da competência municipal para a pré-escola e 

o ensino fundamental 

- Regras de financiamento – recursos vinculados: 18%, 
dos recursos orçamentários federais, 25% dos estados, 

25% dos municípios e contribuição compulsória das 

empresas (salário educação) 

1990 a 

1999 

- ECA 

- LOS 

- LDB  

- Loas 

- Ratificação da Convenção dos Direitos da Criança (Decreto 

99.170/1990) 
- Criação do Fundeb (EC 14/1996) 

- Lei de Licitação (Lei 8.666/93) 

- Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS)  
- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução 

CNE 1/1999) 

- Diretrizes dos Planos do Magistério 

- Prioridade da competência municipal para educação 

infantil (creche e pré-escola) e ensino fundamental na CF e 

para o ensino fundamental na LDB 

- Educação infantil envolve creche (até três anos) e pré-

escola (até seis anos)  

- Fundef não financia a educação infantil 

2000 a 
2009 

-  Lei 10.172/2001  (PNE 2001 – 2010) 
- Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (EC 31/2000 e LC 

111/2001) 

- EC 53/2006 
- Política Nacional de Assistência Social (Resolução 145/2004) 

- NOB-Suas (Resolução CNAS 130/2005) 

 - EC 59/2009 
 -Lei 11.738/2008  (Lei do Piso Salarial) 

- Política Nacional de Educação Infantil 

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – revisão 
(Parecer CNE 20/2009)  

- Diretrizes Operacionais da Educação Infantil (Parecer CNE 4/2000) 

- Diretrizes Operacionais da Escola do Campo (Parecer CNE 36/2001, 
Parecer CNE/CEB 3/2008 e Resolução MEC/CNE/CEB 2/2008) 

- Diretrizes da Educação Especial da Educação Básica (Resolução CNE 
2/2001 e Parecer 17/2001) 

- Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 

Funcionários da Educação Básica Pública (Parecer CNE/CEB 3/2009) 
- Elaboração dos parâmetros nacionais de qualidade (MEC, 2006) 

- Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres de 2005-2007 e 2008-

2011 
- Leis 11.114/2005 e 11.274/2006 

- Lei 11.700/2008 

- Lei 11.947/2009 
- LRF (LC 101/1000) 

- Educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 
anos  

-Ampliação do atendimento ao educando na creche 

(material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde)  

- Piso salarial nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica 
- Fundeb financia a educação infantil, os ensinos 

fundamental e médio (EC 53/2006), limita os gastos de 

custeio para manutenção e desenvolvimento da educação 
infantil e amplia a complementação de 1% para 10% dos 

recursos da União 

- Estabelecimento de metas de atendimento da educação 
infantil pelo PNE 2001-2010: 50% das crianças em creche 

até 2010 
- Ensino fundamental de nove anos e entrada aos seis anos 

- Escola deve ser próxima da residência 

- 30% de compra da alimentação escolar deve vir da 
agricultura familiar 

- Despesa total com pessoal não pode exceder 60% da 

receita corrente líquida nos municípios  

2010 a 

2015 

- Lei 12.499/2011 

- Lei 12.722/2012 

- Lei 12.722/2012 
- Lei 12.796/2013  

- Lei 13.005/2014 

- Plano Nacional da Primeira Infância (PNPI) 
- Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes 

- Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015 
- Alimentação como direito social (EC 54/2010) 

- MP 705/2015 e Decreto 8.619/2015 (altera apoio financeiro da União aos 

municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da educação 
infantil) 

- Fundeb implementado financia educação infantil 

(pública e conveniada) e ensinos fundamental e médio 

- Apoio financeiro da União aos novos estabelecimentos 
públicos de educação infantil  

- Recursos de custeio podem ser aplicados com cuidado 

integral e segurança alimentar e nutricional 
- Creches podem ser licitadas pelo RDC 

- Educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 

anos de idade 
- Estabelecimento de metas de atendimento da educação 

infantil pelo PNE 2014-2024: 50% das crianças em creche 

até 2025 
 

Fonte: Ampliado de Cruz; Farah; Sugiyama (2014), de Almeida (2000, 2005) e de Arretche (2012).  

Nota: Elaboração própria
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Além das diversas emendas constitucionais, leis e decretos apresentados pela 

União, o Conselho Nacional de Educação (CNE) também promulgou pareceres e 

resoluções referentes à educação infantil ou temáticas que afetam esta etapa de ensino entre 

1997 e 2014161 (Apêndice 3).  Enquanto alguns definem diretrizes para a política (diretrizes 

para os Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI, Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RCNEI etc.), outros são manifestações buscando esclarecer o funcionamento da política 

(forma de contratação e habilitação dos profissionais das creches, fechamento das creches 

em período de férias e recesso, entre outros).  

Ampliando a complexidade da política de creches e suas interfaces com outras 

políticas, ao longo destes anos, foram aprovados diversos planos nacionais (Plano Nacional 

de Educação – PNE, Plano Nacional da Primeira Infância - PNPI, Plano Decenal dos 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - PDDHCA e Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres) estabelecendo diferentes metas para o atendimento nesse segmento da 

educação. No PNE, por exemplo, a meta é atender 50% das crianças até três anos em 

creche até 2024; no PNPI está alcançar a meta de 70% das crianças em creche em 2022; e 

no PDDHCA figura atender, até 2015, toda a demanda manifesta para até três anos incluída 

em creche de período integral, diferentemente da lógica do PNE que trabalha a partir da 

cobertura162. Esta variação entre as metas referentes ao atendimento em creche de 

diferentes Planos, assim como a complexidade dos atos normativos gera entendimentos 

diferenciados por parte dos municípios assim como diferentes tipos de “resposta” estadual e 

local para o atendimento das metas relativas à creche como será visto no Capítulos 7 a 9.  

 

5.2 A União na coordenação e na cooperação federal 

 

A ação da União foi se transformando de 1988 a 2015, com iniciativas de 

coordenação da política e de cooperação com os governos subnacionais. Foram utilizadas 

estratégias diferenciadas pela União para promover a coordenação de ações dos governos 

                                                           
161 Até 1997 e pós 2014 não houve manifestação do CNE referente à educação infantil. 
162 A cobertura considera o número de vagas existentes em relação à população na faixa etária de até três 

anos.  
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subnacionais por meio de normas que: a) definem responsabilidades ou competências dos 

entes da federação com relação à provisão e à gestão da política de creches; b) restringem a 

liberdade de gasto dos governos subnacionais; c) criam incentivos para que os governos 

subnacionais passem a assumir a responsabilidade de prover os serviços de creche 

(GOMES, 2009); d) estabelecem diretrizes da política163 . Estas estão retratadas no Quadro 

3 e Apêndice 3.  

                                                           
163 Conforme apresentado na introdução, o conceito de Gomes (2009) foi ampliado, incluindo as diretrizes da 

política de creches promulgadas pelo CNE bem como os seus pareceres e resoluções.  
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Quadro 3 – Classificação das principais normas federais utilizadas para a coordenação da política de creches, segundo conceito 

ampliado de Gomes (2009), por década (Continua) 

 

Período 

Normas 

Definem responsabilidades 

ou competências 

Restringem a liberdade de 

gasto 

Criam incentivos para que os 

municípios assumam a sua 

responsabilidade 

Estabelecem diretrizes da política 

1990 a 

1999 

. Decreto 99.710/1990 (ratifica 
a Convenção dos Direitos da 

Criança) 

. EC 14/96 (Fundef) 

. Lei 8.666/93 (Licitação) 

. ECA 

. LOS 

. LDB 

. Loas 

. NOB SUS 

 

EC 14/96 (Fundef) 
NOB SUS 

EC 14/96 (Fundef)  
[Regulamentada pela Lei 

9.424/1996 e pelo Decreto 

2.264/1997]. 

LOS 
ECA 

LDB 

Parecer 1/97 (orientações sobre à LDB). 

Resolução 3/97 (Diretrizes, Carreira e Remuneração do Magistério) 

Parecer CNE/CEB 10/1997 (Diretrizes Planos de Carreira do Magistério) 

Parecer CNE/CEB 5/1997 (esclarecimentos da LDB) 

Parecer CNE/CEB 12/1997 (esclarecimentos da LDB) 

Parecer CNE/CEB 22/1998 (DCNEI) 
Parecer CEB 1/1999 (DCNEI) 

Parecer CEB 2/1999 (RCNEI) 

NOB-SUS 

Resolução CNE/CEB 2/1999 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação 

Infantil, em Nível Médio, na Modalidade Normal) 

2000 a 

2009 

Lei federal 10.172 (PNE 2001-

2010) 

Pnas 

Lei 11.114/2005 (seis anos) 
Lei 11.274/2006 (ensino 

fundamental de nove anos) 

Lei federal 11.494/2007 

(Fundeb) 

Lei 11.700/2008 (escola 

próxima residência) 

Lei 11.738/2008 (piso salarial) 
Lei 11.947/2009 (alimentação 

escolar e PPDE) 

EC 59/2009 (educação 

obrigatória de quatro a 17 

anos,e ampliação dos 

programas suplementares à 

creche) 

NOB Suas 

LRF 

EC 53/2006 (Fundeb e 

obrigatoriedade de quatro a 

17 anos) 
Lei 11.738/2008 (piso 

salarial para os profissionais 

do magistério público da 

educação básica) 

Lei 11.947/2009 (Programa 

Nacional de Alimentação 

Escolar e Programa Dinheiro 
Direto na Escola) 

EC 53/2006 (Fundeb) 

Lei federal 11.494/2007 

(Fundeb) 

 

Parecer CNE/CEB 17/2001 e (Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica - DNEEEB) 

EC 31/2000 (Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza) – e  Lei Complementar (LC) 111/2001. 

Parecer CNE/CEB 32/2001 (Consulta sobre o Estatuto do Magistério Público) 

Parecer CNE/CEB 34/2001 (Consulta sobre autorização de funcionamento e supervisão de instituições 
privadas de Educação Infantil) 

Parecer CNE 36/2001 e Resolução CNE/CEB 1/2002 (DOEBEC) 

Parecer CNE/CEB 2/2002 (formação profissionais de educação infantil) 

Parecer CNE/CEB 4/2002 (educação inclusiva) 

Parecer CNE/CEB 39/2002 (creche domiciliares) 

Parecer CNE/CEB 3/2003 (formação de professores) 

Parecer CNE/CEB 39/2003 (habilitação de professores) 
Parecer CNE/CEB 3/2004 (estatuto do Magistério) 

Parecer CNE/CEB 4/2004 (profissionais da educação infantil) 

Parecer CNE/CEB 25/2004 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério) 

Parecer CEB/CNE 35/2004 (creche noturna) 

Parecer CEE/CNE 18/2005 (seis anos no ensino fundamental) 

Parecer CEE/CNE 24/2005 (processo de aprendizagem) 

Parecer CEE/CNE 25/2005 (agrupamento da educação infantil) 

NOB Suas/2005 
Pareceres CNE/CEB 40/2006 (autorização de funcionamento e supervisão de instituições privadas de educação 

infantil) 

Pareceres CNE/CEB 41/2006 (sistema municipal de ensino) 

Pareceres CNE/CEB 44/2006 (direito do trabalhador e jornada) 

Parecer CNE/CEB 45/2006 (professor de educação física) 

Política Nacional de Educação Infantil (2006) 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) 
Decreto 6094//2007 (obrigatoriedade de formulação de Planos de Ações Articuladas - PARs). 

Parecer CNE/CEB 6/2007 (atendimento educacional especializado) 

Parecer CNE/CEB 15/2007 (dias letivos) 
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Parecer CNE/CEB 23/2007 (educação do campo) 

Parecer CNE/CEB 24/2007 (60% do Fundeb para e magistério da educação básica) 

Parecer CNE/CEB 3/2008 e Resolução MEC/CNE/CEB 2/2008 (diretrizes complementares educação básica do 
campo) 

Parecer CNE/CEB 6 /2008 (autorização de funcionamento) 

Parecer CNE/CEB 7/2008 e 8/2008 (contabilidade e o Fundeb) 

Parecer CNE/CEB 21/2008 (profissionais de educação infantil) 

Parecer CNE/CEB 26/2008 (formação de profissionais de educação infantil) 

Parecer CNE/CEB 3/2009 (elaboração de Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 

Funcionários da Educação Básica Pública) 
Parecer CNE/CEB 9/2009 (novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios) 

Parecer CNE/CEB 13/2009 (atendimento educacional especializado na educação básica e educação especial) 

Parecer CNE/CEB 20/2009 (revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil) 

Parecer CNE/CEB 21/2009 (formulação ou adequação dos planos de carreira para o pessoal docente) 

2010 a 

2015 

Política Nacional da Primeira 

Infância 

Política Nacional dos Direitos 

Humanos de Crianças e 

Adolescentes Plano Decenal 

dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes 

(2011-2020) 

EC 64/2010 (alimentação 

como um direito social) 

Decreto 7.488/2011 (inclui 

creche no PAC) 

Lei 12.499/2011 (apoio 

financeiro da União aos 
municípios que criem novos 

estabelecimentos públicos de 

educação infantil construídos 

com recursos de programas 

federais) 

Decreto 7.352 (educação no 

campo) 

Projeto de Lei (PL) 6.998/2013 
(propõe alteração sobre o 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente) 

Lei 12.796/2013 

(obrigatoriedade de quatro a 17 

anos) 

Lei 12.982/2014 (alimentação 
escolar especial) 

Lei 13.005/2014 (PNE) 

Lei federal 12.722/2012 

(apoio financeiro da União 

aos Municípios e ao Distrito 

Federal para ampliação da 

oferta da educação infantil 

2015) 
MP 705/2015 e  Decreto 

8.619/2015(Brasil Carinhoso) 

Lei 12.499/2011 

Lei 12.722/2012 

Parecer CNE/CEB 3/2010 (Piso Salarial Profissional Nacional) 

Parecer CNE/CEB 7/2010 (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica) 

Parecer CNE/CEB 8/2010 (padrões mínimos de qualidade de ensino para a educação básica pública) 

Parecer CNE/CEB 9/2010 (Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica Pública) 

Parecer CNE/CEB 12/2010 (matrícula no ensino fundamental e na educação infantil) 

Parecer CNE/CEB 17/2010 (normas de funcionamento das unidades de educação infantil) 
Parecer CNE/CBE 2/2011 (consulta referente às Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Funcionários da Educação Básica pública) 

Parecer CNE/CBE 3/2011 (acúmulo de cargos de professores) 

Parecer CNE/CBE 6/2011 (educação antirracista) 

Parecer CNE/CBE 7/2011 (profissionais da educação infantil: possibilidades de sua inclusão na carreira do 

magistério e consequente remuneração com recursos do Fundeb) 

Parecer CNE/CBE 8/2011 (períodos destinados a férias e a recesso em instituições de educação infantil) 

Parecer CNE/CBE 9/2011 (regime de colaboração) 
Parecer CNE/CBE 14/2011 (situação de itinerância) 

Parecer CNE/CEB 6/2012 (reconhecimento dos direitos previdenciários pelos professores) 

Parecer CNE/CEB 9/2012 (piso salarial profissional nacional) 

Parecer CNE/CEB 13/2012 (educação escolar indígena) 

Parecer CNE/CEB 16/2012 (educação escolar quilombola) 

Parecer CNE/CEB 17/2012 (organização e o funcionamento da educação infantil) 

Parecer CNE/CEB 18/2012 (piso salarial profissional nacional) 

Parecer CNE/CEB 23/2012 (reexame da admissibilidade de períodos destinados a férias e a recesso em 
instituições de educação infantil) 

Parecer CNE/CEB 12/2013 (operacionalização do ensino de música na educação básica) 

Lei Federal 13.005/2014 (PNE) 

Fonte: BRASIL. Portal da legislação – governo federal, 1988/2015; CNE, 1997/2015 

Elaboração própria.  
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Conforme apresentado no Quadro 3, a partir da década de 1990 a União utiliza-

se de estratégias diferenciadas para coordenar as ações municipais na política de creches. 

Nesse período teve início o processo de coordenação das ações dos governos subnacionais, 

por meio de normas que definem responsabilidades entre os entes da federação em diversas 

políticas sociais – ECA, LOS, Loas e LDB (GOMES, 2009) – o que era esperado após a 

promulgação da CF. Os atos normativos desse período regulamentaram a garantia do 

direito à educação infantil (incluindo a creche) e o dever do Estado, com a coparticipação 

da família e da sociedade (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 1995). 

Essa coordenação federal foi ampliada no governo FHC, em especial pós 1995, 

com novas normas para os governos subnacionais, restringindo sua liberdade de gastos e 

criando incentivos para que assumissem sua responsabilidade. Na educação, destaca-se a 

promulgação do Fundef no ensino fundamental (EC 14/1996), que limita a autonomia 

financeira dos entes federados (ABRUCIO, 2001; ARRETCHE, 2010, 2012) com o 

estabelecimento de limites e parâmetros de atuação (determinação de vinculação do gasto 

de receitas orçamentárias próprias a determinada área, limite de gastos com pessoal e limite 

de endividamento, entre outros). Nessa mesma década, o CNE estabeleceu diretrizes de 

atuação da política com impacto na creche (Diretrizes para os Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RCNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – DCNEI, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil, em nível médio, 

na modalidade Normal) bem como inúmeros pareceres para esclarecimentos quanto à 

operacionalidade da política educacional. Apesar destas iniciativas referentes à educação 

infantil, o foco da normatização federal estava no ensino fundamental.  

Na década de 2000, especialmente a partir do governo Lula, a coordenação 

federal foi ampliada por meio de normas que definiam responsabilidades, muitas delas 

tratando da educação básica e impactando a educação infantil (PNE, inclusão da criança 

com seis anos no ensino fundamental, ampliação do ensino fundamental para nove anos, 

escola próxima à residência, piso salarial do magistério). Neste período destacam-se 

normas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Fundeb, a Lei do Piso Salarial para os 

profissionais do magistério e o estabelecimento de 30% do Pnae ser comprado da 

agricultura familiar, que passam a restringir a liberdade de gasto dos governos locais e a 
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induzir determinadas despesas. A União cria, ainda, mecanismos de coordenação 

interfederativa que forçam os municípios a cumprirem suas competências, destacando-se 

nesse período o próprio Fundeb, que cofinancia e incentiva os municípios a investirem na 

política de creches. É importante observar que a normatização, em especial de 

financiamento da educação, incorpora a creche pública e a conveniada, identificando um 

estímulo à ampliação de vagas nas duas redes, a partir da oferta anteriormente existente em 

entidades. 

Também na década de 2000, o CNE emitiu um amplo número de pareceres 

dando diretrizes (reformulação das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, 

educação especial e do campo) ou orientando a implementação da política com questões 

referentes ao Magistério; ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério; à 

formação e habilitação dos professores e profissionais da educação infantil; e específicas da 

operacionalização das creches (como agrupamento das crianças, creche noturna, direito do 

trabalhador e jornada, dias letivos, autorização de funcionamento, entre outras). Desta 

forma, é possível verificar uma incidência mais presente desse segmento educacional nos 

posicionamentos do CNE em relação à década de 1990. 

Na década de 2010, é reforçada a importância de estruturação e planejamento 

de outras políticas, que têm interface com a educação infantil, como a Política Nacional da 

Primeira Infância, a Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e 

a Política Nacional para as Mulheres. Nos respectivos planos dessas políticas, nota-se que 

as metas referentes à cobertura de crianças de até três anos divergem (com exceção do 

PNPM 2013-2015) das estabelecidas pelo PNE 2014-2024, apesar de apontarem para uma 

estratégia de atuação intersetorial, conforme apresentado na Seção 5.1. 

As diretrizes estabelecidas no CNE e políticas específicas de educação também 

passaram a incluir o reconhecimento de segmentos específicos como indígenas, 

quilombolas e população do campo, apontando para uma busca de qualidade e equidade no 

acesso à educação. Assim, a função normativa e equalizadora cresceu a partir de 2000, 

intensificando-se na década de 2010. 

Ao mesmo tempo em que assumia sua função normatizadora, o governo federal 

também passou a disponibilizar assistência técnica e financeira aos municípios, cooperando 

com eles e induzindo a ação municipal de acordo com a política formulada no âmbito 
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federal. Para tal, reorganizou e criou diversos programas federais de apoio às creches, 

produziu materiais e documentos orientadores e estruturou assessoria in loco aos governos 

locais que estão apresentados no Quadro 4 e Apêndice 4.  

 

Quadro 4 – Programas criados ou reformulados para atender creche, por década 

Período  Programas 

1980 a 1989 Não há 

1990 a 1999 Não há 

2000 a 2009 a) Reformulação de programas para incluir a creche no custeio 

• Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)  

• Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  

• Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) 

• Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate)  

b) Criação de novos programas  

b1) Específicos para educação infantil (surgem a partir de demandas concretas) 

• ProInfantil (para formação de profissionais sem habilitação para trabalhar com educação 

infantil) 

• ProInfância (para construção – primeiro programa de construção de educação infantil pelo 

MEC) 

 

 b2) Para a educação básica que atende educação infantil 

• Formação na Escola 

• Plano de Ações Articuladas (PAR) 

• Caminho da Escola 

2010 a 2015 a) Inserção de programas na agenda prioritária do governo 

• ProInfância no PAC-2 (agilização de convênios e contratação) 

b) Criação de ações intersetoriais de enfrentamento da pobreza que impactam a creche 

• Brasil Carinhoso 

c) Criação de programa para a educação básica que atende educação infantil 

• Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública164 

Fonte: FNDE e informações obtidas pela LAI.  

Elaboração própria.  

 

Nas décadas de 1980 e 1990 não há programas federais para atender a política 

de creches. A partir de 2000, no Governo Lula, alguns programas federais são reformulados 

                                                           
164 É criado em 2005, de forma experimental, e em 2013, em parceria com universidades federais, atendeu 

gestores de unidades de educação infantil. 
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para beneficiar também as crianças de creche, e novos são criados. Alguns programas já 

existentes no MEC foram readequados para inserir a creche (Pnae, PDDE, Pnate e PNBE) e 

outros foram criados voltados especificamente para esse segmento (ProInfantil e 

ProInfância) ou para atender a educação como um todo, incluindo a creche (Formação na 

Escola e Caminho da Escola). São programas com uma diversificação de formatos que 

visam auxiliar os municípios no custeio (Pnae, PDDE, Pnate e PNBE), no apoio à 

construção (ProInfância) e também no apoio à capacitação de profissionais com as 

habilidades e formações preconizadas pela LDB (ProInfantil). Alguns têm normas 

orientadoras flexíveis, podendo o município optar por definir o gasto, e outros oferecem 

“modelos fechados”, como no caso do ProInfância, que estabelece projetos prontos 

(modelos arquitetônicos) para auxiliar aqueles municípios que tenham dificuldade de 

construir, não permitindo qualquer alteração por parte das prefeituras.  

Neste período, com o PAR (Plano de Ações Articuladas), a União inovou 

participando diretamente, por meio de assessoria, ou ainda fornecendo apoio financeiro à 

implementação de ações promotoras de melhoria da qualidade da educação dos entes 

subnacionais. O PAR é um plano e incorpora o planejamento das ações, inclusive para as 

creches. Essa iniciativa de planejamento, segundo Farenzena e Marchand (2013) possibilita 

aos municípios o acesso a diversos programas do MEC, sem que tenham que submeter 

projetos ao MEC/FNDE, e aqueles que não têm capacidade técnica para elaborar projetos 

podem acessá-los no PAR. Desta forma, o governo federal busca facilitar o acesso aos 

programas e agilizar as ações locais.  

Na década de 2000 houve um crescimento significativo de programas federais, 

por meio de transferências voluntárias, a maioria mantendo uma relação direta entre a 

União e os municípios sem a participação dos estados (CAVALCANTI, 2016). No PDDE 

esta relação é direta, entre a União e as escolas. Os municípios consolidam-se como os 

implementadores (policy makers) de programas formulados pela União (policy decison 

maker), seguindo tendência já apontada pela literatura em outras políticas sociais ou 

programas federais (ABRUCIO; FRANZESE, 2007; BICHIR, 2011, 2012; ALMEIDA, 

2005; OLIVEIRA; LOTTA, 2012; ARRETCHE, 2012). Os objetivos dos programas são 

estabelecidos pelo governo federal e o acesso aos recursos pelos municípios está vinculado 
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ao cumprimento de regras definidas centralmente, condicionando assim a ação local 

(FARAH, 2013)165. 

Na década de 2010, houve uma reformulação dos programas. Buscou-se 

agilizar a adesão dos municípios com destaque aos programas de construção de unidades 

escolares. A parceria da União com os municípios deixa de se dar apenas por convênios, 

passando a ser firmados também Termos de Compromisso. Para acelerar as construções de 

unidades de educação infantil e compra de equipamentos por meio do ProInfância 

(REZENDE, 2013) os municípios escolhem entre três modalidades de construção, podendo 

ser um projeto padronizado ou não e com tecnologia inovadora. Ao escolher o projeto 

padronizado, o município adere: 

 

[...] a uma ata de registro de preços já realizada pelo FNDE, de forma que a 

licitação já está previamente elaborada (estão especificados: valor a ser pago em 

cada ação contratada, empresa que ganhou a licitação e a minuta do contrato a ser 

feito com a empresa) (OLIVEIRA; LOTTA, 2012, p. 20, grifo da autora). 

 

Este modelo centralizado de aquisição de equipamentos e obras já era realizado 

por outros programas (como tecnologia da informação, aquisição de ônibus escolar e 

construção de unidade básica de saúde), e foi adequado à educação infantil (Ibidem). 

Assim, no ProInfância e também no Caminho da Escola, a União não apenas assume o 

processo de formulação do programa, como cria as regras de adesão dos municípios e 

realiza o processo licitatório. Na década de 2010 há ainda a disponibilização de programas 

de melhoria da gestão das unidades escolares – atendendo também a educação infantil – 

entendendo que este aspecto é importante para a melhoria da educação.  

Paralelamente a este processo, um novo modelo de cooperação interfederativa 

ocorre a partir de 2012 com o Brasil Carinhoso. Com o objetivo de erradicação da pobreza, 

o governo federal reconhece a vulnerabilidade das crianças e a falta de acesso dessa parcela 

da população aos serviços públicos. Desta forma, induz os municípios a ampliarem as 

matrículas em educação infantil, na rede pública e conveniada, e promove a articulação de 

ações de saúde, educação e assistência para fomentar o desenvolvimento infantil. A União, 

para reduzir as desigualdades de acesso à educação infantil, cria mecanismos de incentivos 

financeiros focalizando a criança do PBF, de forma a promover a equidade na política de 

                                                           
165 O Pnae e o Pnate são transferências obrigatórias; os demais são transferências voluntárias, e dependem da 

discricionariedade do governo federal que estabelece regras e padrões.  
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creches. Ao mesmo tempo em que assume sua função equalizadora, busca promover a 

articulação intersetorial na implementação local, como será visto no Capítulo 11. 

Além da implementação dos programas de apoio à política de creches, a União 

ainda promove assistência técnica aos municípios. Foram produzidas 38 publicações de 

orientação para a implementação da política de creches, desde a década de 1980. A 

quantidade de documentos produzidos por década (Gráfico 4) permite visualizar um 

crescimento da produção de materiais no decorrer ao longo do tempo, seguindo a tendência 

dos programas e das resoluções e pareceres do CNE.  

 

Gráfico 4 – Quantidade de publicações produzidas pelo governo federal para apoiar 

implementação da política de creches, por década (1980/2015) 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Publicações, 1980/2015; MEC; NUNES; CORSINO; DIDONET, 

2011. 

Elaboração própria. 

 

Observa-se que até 1988 havia apenas uma publicação orientadora da ação 

municipal na educação infantil no segmento creche. De 1990 a 2009 foram produzidos 14 

materiais, e no período de 2010 até 2015 – metade da década –, já foi produzido mais que 

nas décadas anteriores (23 publicações). Há uma evolução na temática da produção do 
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governo federal: a) na década de 1980, a única publicação buscava sensibilizar os leitores 

quanto à importância da creche; b) na década de 1990, os materiais tratavam da 

operacionalização da política (estruturação, formação dos profissionais, propostas 

pedagógicas e currículo, credenciamento e funcionamento das entidades, bem como 

diretrizes curriculares); c) na década de 2000, reforçavam a importância da implementação 

da política (noção de direito, formação para professores, parâmetros de infraestrutura e 

orientação sobre convênios com entidades), mas já aparecem estudos e materiais que 

reconhecem as diferenças entre segmentos na educação infantil; d) na década de 2010, o 

debate ampliou-se para a qualidade, diversidade, o desafio da igualdade racial, a 

diferenciação da educação do campo, a importância do brincar, do monitoramento e da 

avaliação, e também são apresentados resultados de pesquisas, colocando luz sobre esse 

segmento166.  Amplia o incentivo à produção e divulgação dos trabalhos nesta política. 

Além da assessoria técnica via produção de materiais, o MEC iniciou, em 2012, 

um processo de visitas técnicas de assessoramento aos municípios que estavam construindo 

unidades de educação infantil por meio do ProInfância (Tabela 10). Em parceria com as 

universidades federais e profissionais dos Fóruns Estaduais de Educação Infantil167, os 

municípios eram orientados sobre a organização dos equipamentos bem como sobre a 

proposta pedagógica. Foram visitados 257 municípios de dez estados em 2012; 971 

municípios de 13 estados, em 2013; e 957 de 12 estados em 2014. Em 2015, em função da 

crise, este tipo de assessoria não foi ofertado. As assessorias in loco apontam para outro 

movimento do MEC no sentido do estabelecimento de uma articulação direta da União com 

os municípios, por meio de assessoria técnica sem a participação dos estados. 

Também houve ampliação da participação da equipe do MEC em eventos da 

Undime, da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar – Omep, dos fóruns 

estaduais e regionais de educação infantil e de outras instituições conectadas com o tema. O 

                                                           
166 As universidades federais e especialistas em educação infantil participaram de diversas pesquisas. Já na 

década de 2000, produções do MEC passavam, antes de sua publicação, por leituras de especialistas que 

propunham melhorias (informação verbal). 
167 A coordenadora geral da Educação Infantil (Coedi) do MEC de 2007 a 2016, e conseguiu articular-se com 

o Mieib, fóruns estaduais de educação infantil e Undime no apoio aos municípios. Com a sua competência 

técnica, relações interpessoais existentes anteriores  e compromisso com a educação infantil, a coordenadora 

criou uma rede de apoio à política de educação infantil (informação verbal). Esta rede também dava 

sustentação política às ações da coordenadoria e proporcionou a permanência da coordenadora, mesmo com a 

mudança de sete ministros da educação no período.  
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MEC, por meio da Coordenação Geral de Educação Infantil – Coedi, enviava orientações 

às equipes municipais por meio eletrônico e respondia a correspondência por esta via.  

 

Tabela 10 – Visitas técnicas do MEC de assessoramento aos municípios 

 Quantidade de municípios Total de municípios do estado 

UF 2012 2013 2014 

AL 39 - - 102 

AM 13 - - 62 

AP 

 

3 3 16 

CE 21 - - 184 

ES - 57 57 78 

GO - 144 144 246 

MA 10 90 90 217 

MS - 27 27 79 

PA 26 103 103 144 

PB - 14 - 223 

PE 100 69 69 185 

PI 10 72 72 224 

PR 16 - - 399 

RJ 11 30 30 92 

RN 11 96 96 167 

RS - - - 497 

SC - 161 161 295 

TO - 105 105 139 

TOTAL 257 971 957                3.349 

Fonte: BRASIL. MEC, 2016i. 

Elaboração própria. 
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O MEC também apoiou visitas a municípios para a elaboração de estudos, 

tendo realizado 28 em 2013, 179 em 2014 e 41 em 2015 (Tabela 11). Nesta ação, também 

houve a opção do Ministério por contratar especialistas de universidades e do Mieib para 

realizar essa atividade, obtendo um reconhecimento da comunidade existente e da RNPI168.  

 

Tabela 11 – Visitas realizadas por avaliadores educacionais aos municípios 

Estados 

Quantidade de municípios 

2013 2014 2015 

AC - - 5 

BA - - 5 

CE 3 19 - 

GO 4 21 4 

MG 4 34 3 

MS 4 7 - 

MT 5 7 - 

PA - - 5 

PB 2 18 - 

PI - 14 4 

PR - 19 4 

RO 6 11 - 

RS - 16 - 

SC - 13 5 

SP - - 1 

TO - - 5 

Total  28 179 41 

Fonte: BRASIL. MEC, 2016i. 

Elaboração própria. 

 

É possível, portanto, observar que a coordenação federal teve início na década 

de 1990 por meio de normas que alcançavam todo o território nacional. Num primeiro 

                                                           
168 Este material suscita novas pesquisas, para entender a distribuição por estado, por partido no governo, por 

existência de rede de atores ativa em cada localidade ou no estado. 
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momento, o foco esteve no ensino fundamental. Foram redefinidas as competências 

próprias e obrigações dos governos municipais em relação à educação infantil, sendo sua 

responsabilidade na política de creches ampliada progressivamente. Também foram 

promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil.  

A coordenação federal se ampliou e se diversificou a partir de 2000, na medida 

em que se adotaram várias estratégias reguladoras e formuladoras da política de creches. A 

participação das entidades conveniadas também foi estabelecida no processo, havendo um 

estímulo à sua participação por meio da permissão de utilização de recursos do Fundeb e do 

BC para esse segmento da rede, mesmo com as deliberações nas Conae 2010 e 2014 de 

priorização da rede pública própria, mostrando disputas entre atores.  

Conforme mencionado neste capítulo, ampliaram-se as normas que restringem 

a liberdade de gasto dos governos locais e induzem determinadas despesas. A União criou, 

ainda, mecanismos de equalização e apoio financeiro (investimentos e custeio) à ação local, 

para que os municípios possam cumprir suas competências e priorizar beneficiários de 

programas federais. No início, as normas orientadoras abordavam a operacionalização da 

política (estruturação, formação dos profissionais, propostas pedagógicas e currículo, 

credenciamento e funcionamento das entidades, bem como diretrizes curriculares), 

avançando na discussão da implementação, e da qualidade e equidade. 

O governo federal intensifica seu papel de coordenação e cooperação com a 

readequação ou a criação de programas e mecanismos de indução financeira, com o 

estabelecimento de diretrizes, regulamentação e sistemas de monitoramento, avaliação e 

informação nacionais (SEGATTO, ABRUCIO, 2016), produção de materiais e assessoria 

técnica. Essas modificações tornaram mais complexas as relações intergovernamentais na 

educação infantil, com maior protagonismo da União e aumento da participação municipal 

na oferta de matrículas.  

A cooperação da União com os municípios não é, no entanto, sempre igual. Em 

alguns programas, como o ProInfância, a União assume o processo decisório e de execução 

dos processos licitatórios, oferecendo pouca autonomia para adequações locais e podendo 

ser chamado de um processo centralizado. Em outros, ainda que a formulação esteja sob a 

responsabilidade da União, fica a cargo dos municípios a sua implementação, com a 

realização de adequações locais em função da atuação dos estados e dos municípios. A 



 
 

168 
 

implementação local pode ser mais ou menos “amarrada” por regras federais como será 

vista no Capítulos 8 a 11.  

As ações de assessorias técnicas diretas aos municípios identificadas a partir da 

década de 2010 apontam para um novo movimento de cooperação que visa colaborar com a 

implementação da política in loco: “nós avançamos apoiando a construção de unidades, 

mas muitas vezes só depois que a obra ficava pronta o município pensava na equipe, na 

proposta pedagógica [...] a equipe precisa de orientações” (dirigente federal de médio 

escalão, jul. 2017). Assim, pode-se dizer que na política de creches há componentes 

cooperativos e centralizadores, com variações em cada programa ou assessoria técnica 

(MACHADO; PALOTTI, 2015; ALMEIDA, 2005).   
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6 ENFRENTAMENTO DA POBREZA E POLÍTICA DE CRECHES: A AÇÃO 

BRASIL CARINHOSO169  

 

Desde a Constituição Federal, conforme visto no Capítulo 5, a União vem 

criando atos normativos, mecanismos de financiamento como Fundeb, programas ou 

fornecendo assistência técnica para apoiar a política de creches. Paralelamente a essas 

iniciativas, foram desenvolvidas algumas experiências intersetoriais como o Programa de 

Saúde da Família, criado ainda no governo Itamar Franco, o Programa da Saúde da 

Criança, o Programa Bolsa Família (PBF) e o Território da Cidadania, com destaque às de 

enfrentamento da pobreza, criadas em especial no governo Lula. Em algumas destas, as 

crianças eram o público beneficiário e, em outras, as crianças estavam incluídas como um 

dos grupos considerados no desenho do programa, sem haver um programa específico que 

integrasse as ações voltadas para a primeira infância.  

Dilma Roussef, em sua campanha eleitoral à presidência da República ainda em 

2010, dando continuidade às ações de redução da desigualdade, da fome e da pobreza, 

propôs acabar com a pobreza extrema. Em seu discurso de posse ressalta que, juntamente 

com a erradicação da pobreza, priorizaria educação, saúde e segurança; destaca a 

cooperação interfederativa da União com os municípios, afirmando que apoiaria os 

governos locais na implementação da educação infantil, apontando para a cooperação 

interfederativa: “Para isto, vamos ajudar decididamente os municípios a ampliar a 

oferta de creches e de pré-escolas” (ROUSSEF, 2010, grifo da autora).  

Em 2011, no início do seu primeiro mandato, foi elaborado o Plano Brasil sem 

Miséria (PBSM)170, cujo objetivo era superar a extrema pobreza no País até 2014, 

atribuindo importância à primeira infância171. Foram articuladas ações em três eixos 

                                                           
169 Parte desse artigo consta de Cruz e Farah (2016) desenvolvido no decorrer do doutorado. 
170 No PBSM, a importância à primeira infância foi expressa na ampliação do benefício variável do PBF para 

famílias que tivessem entre seus membros até cinco crianças, gestantes e nutrizes. O Plano foi pactuado com 

os estados e as ações implementadas, prioritariamente, nos municípios (PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, 

2012).  
171 O Censo de 2010 mostrava 14,5% das famílias com crianças até seis anos extremamente pobres (IBGE, 

2010). 
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(transferência de renda, acesso a serviços e inclusão produtiva) com ações de busca ativa172 

para identificar as pessoas mais pobres que não acessavam os serviços públicos de proteção 

social. A intersetorialidade passou a ser uma diretriz política do seu mandato (NATALINO, 

2009).  

Havia, nessa época, no MDS, uma discussão sobre equidade, e a importância de 

revisar os programas e projetos federais que tivessem barreiras ou desestímulos para a 

inclusão de famílias pobres ou extremamente pobres com crianças. A equipe do MDS, a 

partir da experiência do PBF, identificava a necessidade de criar incentivos para a adesão 

das prefeituras aos programas e projetos que inserissem essas famílias. Essas ideias foram 

amadurecendo até que o MDS conseguiu estruturar o desenho definitivo do PBSM e, 

posteriormente, do Brasil Carinhoso (informação verbal)173.   

O Brasil Carinhoso (BC)174, criado em 2012, foi concebido posteriormente ao 

PBSM e nele inserido com a perspectiva de enfrentamento da pobreza e de oferecer atenção 

integral à criança de até seis anos. O BC reconhece a vulnerabilidade dessa faixa etária e a 

importância do desenvolvimento infantil (CAMPELLO, 2012). Articula três eixos de ação: 

transferência de renda/assistência social, saúde e educação, que são as bases para as 

crianças saírem da pobreza a partir da atenção à primeira infância, desde seu nascimento. 

Prevê relações intersetoriais tanto no âmbito da União, por meio dos Ministérios da Saúde 

(MS), da Educação (MEC) e do Desenvolvimento Social (MDS) e seus respectivos órgãos 

(intra e intersetorial), quanto no âmbito dos municípios, que são os agentes 

implementadores.  

O governo federal centraliza a formulação das estratégias do BC e os 

municípios são responsáveis pela sua operacionalização, seguindo a tendência já 

identificada em outros programas federais. O papel dos estados é residual, sendo estes 

responsáveis por apoiar, juntamente com a União, os levantamentos periódicos da demanda 

por educação infantil em creches e pré-escolas, que orientarão a expansão das redes 

escolares. Assim, o BC está centrado na relação entre União e municípios. No BC, a União 

                                                           
172 A busca ativa era realizada pelos municípios, com apoio financeiro da União. Envolvia a localização de 

famílias extremamente pobres, sua inclusão no Cadastro Único e seu direcionamento aos serviços públicos.  
173 Entrevistado 15, jul. 2016. 
174 É criado pela MP 570/2012. A base legal inicial do BC é a Lei 12.722/2012, a Portaria Interministerial 

MDS/MEC 1/2012, as Resoluções CD/FNDE 29/2012 e 17/2013. 
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exerce seu papel de coordenação propondo mecanismos de incentivo para reduzir a 

desigualdade de acesso, em especial na educação infantil. 

O BC reforçou a importância da ação governamental na promoção da equidade 

e de ações intersetoriais para a criança pequena em creche, em especial àquelas em situação 

de vulnerabilidade, alertando que as diversas políticas públicas devem atuar de forma 

articulada para o desenvolvimento integral da criança e para o enfrentamento da pobreza. 

Os programas participantes do BC foram selecionados a partir de reuniões com as equipes 

dos ministérios envolvidos. Cada ministério propunha um “cardápio” de ações e essas eram 

discutidas coletivamente em salas de situação na formulação do BC175.  

Essa iniciativa agregou e aprimorou programas e projetos existentes, assim 

como criou novas ações “a partir da identificação de gargalos e de públicos não atendidos” 

(COSTA; MAFRA; BACHTOLD, 2014, p. 285). A diretriz para a escolha dos programas e 

ações do BC era que fossem direcionados ao público extremamente pobre, possibilitassem 

grande adesão dos municípios, pudessem ser implementados em larga escala, com 

execução ágil, e promovessem resultados até o período final do PBSM, em 2014. Outra 

variável considerada era que as ações fossem inovadoras e fáceis de serem comunicadas à 

população e aos dirigentes municipais (informação verbal)176.  

Segundo entrevistas com integrantes das equipes dos ministérios envolvidos, as 

reuniões para a escolha do que seria incluído no BC permitiam a pactuação de 

compromissos com metas de atendimento setorizadas, estratégias de atuação e engajamento 

da equipe. Embora o processo de formulação tenha sido restrito aos órgãos federais, foram 

realizadas consultas pontuais junto a atores-chave como a União dos Dirigentes Municipais 

de Educação (Undime), o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems) e o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social 

(Congemas). Essas discussões não ocorreram de forma simultânea e coletiva, e as propostas 

de melhoria foram incorporadas no decorrer da formulação e implementação177.  

                                                           
175 As salas de situação do PBSM foram “influenciadas pelo aprendizado adquirido com experiências do 

Bolsa Família e do [Programa de Aceleração do Crescimento] PAC” (MELLO, 2016, p. 224). 
176 Entrevistado 14, ago. 2016. 

177 Camini (2010) identificou processo de escuta similar na elaboração do PDE e do PAR, e denominou esse 

processo de democracia induzida e consentida, onde há uma estratégia de envolver os municípios em uma 

ação do governo federal, mas com as normas já definidas pela União.  
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O BC destaca a importância da creche, e desta forma passa a ser uma 

alternativa para reduzir a desigualdade de gênero no mundo do trabalho e promover a 

autonomia econômica das mulheres, em especial das beneficiárias do PBF (informação 

verbal)178.  Na concepção do BC, segundo documentos que explicitam seus objetivos, o 

Estado se corresponsabiliza pelos cuidados com as crianças, conforme está preconizado nos 

Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres (PNPMs) criando alternativas para a 

inserção da mulher no mercado de trabalho e também permitindo tempo livre para que as 

mulheres realizem outras atividades (MARCONDES; CRUZ, 2016)179. Foram pensadas 

outras alternativas para o atendimento à criança pequena e optou-se pela creche para 

garantir a qualidade da atenção realizada:   

 

[...] uma discussão de quais são as alternativas que a gente teria de cuidado das 

crianças [...], teria alguma alternativa fora da educação formal? Fora da creche 

com o mesmo padrão MEC?  

[...] a discussão na época foi não, não tem, a gente já fez essa discussão e a 

conclusão é de que não vale a pena perder o padrão de qualidade, as crianças vão 

ficar em qualquer lugar e não vai dar certo (dirigente federal, 2016). 

 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) não participou da formulação 

do BC, mas acompanhava semestralmente as reuniões do PBSM. O MDS participava do 

comitê de monitoramento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que tem como 

meta a ampliação da oferta de creches de qualidade em tempo integral nas zonas urbana e 

rural, com destaque ao acesso da criança do PBF a esse serviço (SPM, 2013). Essas 

participações geraram uma simbiose de trabalho entre a SPM e o MDS, com uma grande 

interação entre os gestores e técnicos dos dois órgãos (informação verbal)180.  

Os conselhos nacionais setoriais com interface com o BC (Saúde – CNS, 

Educação – CNE, Assistência Social – CNAS e dos Direitos das Mulheres – CNDM)181 

tomaram conhecimento do BC, mas não participaram da sua definição e esta ação foi pouco 

debatida nesses conselhos (Tabela 12)182. Em 2012, ano de criação do BC, esta iniciativa 

                                                           
178 Entrevistado, 20 ago. 2016. 
179 Informações complementares em Marcondes, Cruz e Silva (2015); Itaboraí e Ricoldi (2016). 
180 Entrevistado 20, ago. 2016. 
181 Não foi possível obter os dados do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Conanda), mesmo sendo solicitados pela LAI. 
182 Foram analisadas 342 atas desses conselhos de 2012 a 2015, e em cada uma foram pesquisados os 

componentes do BC que serão apresentados neste capítulo: "Plano Brasil sem Miséria", "Brasil sem Miséria", 

“Brasil Carinhoso”, “creche”, “educação infantil”, “primeira infância”, "Programa Saúde na Escola", "PSE", 
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foi discutida apenas CNAS em cinco reuniões. De 2012 a 2015, o BC foi tratado em 13 

reuniões nos conselhos afins, sendo o CNAS o conselho que mais debateu o tema, tratando-

o em 10 reuniões (22% das reuniões do período), apontando para sua correlação com o 

enfrentamento da pobreza. Entretanto, a maioria das citações não abrangem a articulação 

entre os setores (MERCHÁN; CRUZ; FARAH, 2017). Outros programas e ações que 

compõem o BC (PSE, alimentação, medicamentos para asma, entre outros) foram tratados 

nos conselhos dos setores ou áreas a que estas ações estavam subordinadas. As únicas 

temáticas tratadas em todos os conselhos foram creche e alimentação saudável. Ambas 

foram discutidas, com pouca articulação intersetorial, mas apontando para sua incorporação 

na agenda governamental de diversos ministérios. Assim, a formulação intersetorial do BC 

não promoveu debates entre os conselhos (Ibidem) e o estabelecimento de alianças entre as 

essas estruturas. 

 

Tabela 12 – Reuniões dos Conselhos Nacionais de Saúde, Assistência Social, Educação e 

Mulheres que trataram do BC e creches (2012 a 2015) 

 Saúde Assistência Social   

Reuniões 2012 2013 2014 2015 Total  2012 2013 2014 2015 Total    

Total 15 12 12 13 52  11 13 10 11 45    

Com o tema 

"BC" (a) 

0 0 2 0 2  5 2 3 0 10    

Com o tema 

"creche" ou 

"educação 

infantil"(b) 

1 0 1 4 6  4 3 2 1 10    

 Educação Mulheres Total  

Reuniões 2012 2013 2014 2015 Total  2012 2013 2014 2015 Total  

Total 64 61 51 53 229  5 3 4 4 16  342 100 

Com o tema 

"BC" (a) 

- 

 

- - - 0  0 1 0 0 1  13 11 

Com o tema 

“creche" ou 

"educação 

infantil"(b) 

22 23 

 

 

22 17 84  3 2 1 1 7  107 22 

Fontes: CNS, CNAS, CNE e CNDM. 

Nota: Elaboração própria. 

 

O governo federal divulgou diretamente o BC aos municípios e contou com o 

apoio da Undime, do Conasems e do Congemas para divulgar e orientar os municípios em 

relação aos procedimentos a serem adotados (informação verbal)183. O MDS preparou 

                                                                                                                                                                                 
“alimentação”, “alimentação saudável”, “nutrição”, “vitamina A”, “sulfato ferroso”, “Nutrisus”, “asma” e 

“medicamentos para asma”. 
183 Entrevistado 15, jul. 2016. 
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materiais explicativos sobre o acesso às suas ações e, no site Brasil sem Miséria, organizou 

ferramentas com informações relevantes e os resultados do PBSM, customizados a todos os 

5.570 municípios brasileiros, 26 estados e Distrito Federal. A adesão municipal era 

voluntária em cada eixo – transferência de renda/assistência social, saúde, educação – e, 

para permitir certa celeridade ao repasse de recursos, não foi exigida a formalização de 

convênio.  

No eixo de transferência de renda/assistência social, o BC alterou o PBF, 

ampliando o benefício de transferência de renda às famílias com crianças de até seis anos184 

para que se alcance um mínimo de R$ 70,00 de renda per capita. Assim, famílias maiores 

já não são penalizadas185 e o benefício pode variar para que cada membro da família receba 

pelo menos R$ 70,00 por mês, valor referencial da linha de pobreza (COSTA; MAFRA; 

BACHTOLD, 2014).  

No eixo de saúde, o BC expandiu as ações já existentes no planejamento 

estratégico do MS que influem no desenvolvimento infantil das crianças de até seis anos, 

como o fornecimento das doses de vitamina A, sulfato ferroso e medicamentos para asma, 

além de estender o Programa Saúde na Escola (PSE)186 para creches e pré-escolas. Em 

2014, visando prevenir e controlar deficiências nutricionais, passou a distribuir o NutriSUS 

(sachê contendo uma mistura de vitaminas e minerais em pó)187. As ações no eixo de saúde 

são universais, com exceção do PSE e do NutriSUS que priorizam o atendimento às 

creches com concentração de crianças do PBF. O MDS buscou uma ampliação de ações, 

                                                           
184 Em novembro de 2012, redefiniu-se a faixa etária de atendimento para até 15 anos, ultrapassando o limite 

etário da primeira infância. Em 2014 o benefício foi ampliado para R$ 77,00 (COSTA; MAFRA; 

BACHTOLD, 2014). 
185 Famílias maiores eram penalizadas, pois havia o limite de três crianças por família para receber o 

benefício.  Com esta mudança, há a garantia de renda de R$ 70,00 a todos os membros das famílias 

(OSÓRIO; SOUZA, 2012).  
186 O PSE, criado em 2007, prevê ações intersetoriais entre saúde e educação, e não atendia educação infantil 

até o BC. A adesão do município ao programa é voluntária; a creche para participar deveria estar em território 

com equipe de Saúde da Família. O MS priorizou unidades a serem atendidas. 
187 Inicialmente houve questionamento por parte do MEC e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional sobre a distribuição do sachê, pois as escolas estavam sendo estimuladas a desenvolver uma 

alimentação saudável e essa oferta contrariava as ações desenvolvidas. Outra indagação sobre a inclusão do 

NutriSUS nas creches era se este não representaria uma medicamentalização no espaço escolar. O NutriSUS 

foi inserido no BC após a decisão de que a fortificação alimentar com micronutrientes em pó era opcional, 

dependendo de adesão do município, e que seria fornecido em creches com concentração de crianças do PBF 

e com equipes da saúde da família. A sua administração envolve dois ciclos de intervenção: no primeiro há a 

administração de um sachê/dia até completar 60 sachês. Em seguida há uma pausa de administração de três a 

quatro meses e posteriormente é feito o seu reforço por mais 60 dias (BRASIL. Ministério da Saúde, 2015e).  
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mas o Ministério da Saúde optou por não mudar a agenda setorial e reforçar as ações já 

realizadas. 

Na educação, o BC privilegiou a educação infantil, etapa educacional com 

menor cobertura, que contribui para o desenvolvimento infantil e é considerada central para 

romper o ciclo da pobreza. A União, a partir de suas atribuições constitucionais, criou 

mecanismos de indução para ampliar a oferta de vagas com qualidade e reduzir o acesso 

desigual, apoiando o custeio das creches e complementando a ação do Proinfância de 

cooperação com a construção de unidades. 

Para estimular a oferta de vagas, o BC definiu três estratégias: a) antecipação 

do repasse do Fundeb para novas turmas de educação infantil; b) apoio financeiro 

suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil de novas vagas às 

crianças do PBF por meio de suplementação de 50% do menor valor de referência do 

Fundeb; e c) ampliação do valor repassado para alimentação escolar, por meio do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), de R$ 0,60 para R$ 1,00 por 

criança/dia, em 2012, para cinco refeições diárias188 (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 

2015; CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014; CRUZ; FARAH, 2016).  

A antecipação do repasse do Fundeb para novas turmas é um incentivo 

financeiro federal aos municípios, e atende a uma reivindicação dos secretários municipais 

de educação de reduzir o tempo entre a inauguração de uma nova creche ou a abertura de 

novas turmas e o recebimento dos recursos do Fundeb189. Essa ação prevê que todas as 

crianças (e não apenas as extremamente pobres) de novas turmas de educação infantil 

(creche e pré-escola) sejam cadastradas, pelos municípios ou Distrito Federal, no Sistema 

Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec). A Coordenadoria de Educação 

Infantil do MEC, após análise dos dados (data de início do funcionamento, fotos, jornada, 

entre outras informações), autoriza o pagamento, que é realizado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). As novas turmas devem ser cadastradas por 

ocasião da realização do Censo Escolar imediatamente após ao início das atividades 

                                                           
188 O valor é baixo, se considerados os custos. O Município de São Paulo repassava, em média, R$ 6,00 por 

criança/dia às creches conveniadas; neste valor não estão inclusos pessoal, luz e água da unidade escolar, que 

são arcados pela prefeitura (SÃO PAULO, 2013). 
189 O Fundeb financia apenas as matrículas inseridas no Censo Escolar. Após a inauguração de uma creche, o 

cadastramento das crianças matriculadas é feito pelo Censo Escolar no primeiro semestre do ano e apenas no 

ano seguinte o município recebe os recursos. Nesse período, os municípios têm que arcar com os recursos do 

Tesouro Municipal esse atendimento.  

http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
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escolares. O valor da antecipação tem como base o valor anual mínimo por aluno definido 

nacionalmente para a educação infantil (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015). 

O apoio financeiro suplementar de 50% do valor anual mínimo por aluno (piso 

do Fundeb) definido nacionalmente, aqui chamado de suplementação de 50% do 

Fundeb190, também era uma reivindicação dos municípios que buscavam apoio financeiro 

para a manutenção da educação infantil. É uma transferência da União, de caráter não 

universal (CRUZ, 2012), que toma como base o quantitativo de crianças de 0 a 48 meses 

cadastradas no Censo Escolar, do ano anterior, provenientes de famílias beneficiárias do 

PBF, portanto para crianças pobres. Para receber os recursos, os municípios devem oferecer 

vagas aos beneficiários do PBF, sendo, portanto, um apoio “focalizado”. Os valores podem 

ser utilizados com manutenção e desenvolvimento da educação infantil (custeio e 

investimento) e não especificamente para as crianças do PBF (informação verbal)191. Esse 

recurso pode ser utilizado com segurança alimentar e cuidados192, promovendo a integração 

entre o cuidar e o educar, o que é um avanço na política de creches (MARCONDES; 

CRUZ; SILVA, 2015) que veio responder a uma demanda da Undime no sentido de que o 

recurso pudesse ser utilizado com atividades de cuidado que não são permitidas pelo 

Fundeb. O BC baseia-se no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com 

procedimentos simplificados de adesão e prestação de contas, bem como liberdade de 

utilização do recurso (informação verbal)193. O apoio financeiro suplementar à manutenção 

e ao desenvolvimento da educação infantil tem como base o “valor do Fundeb”, mas não se 

trata de recursos da educação. Desta forma, agiliza e desburocratiza o repasse, além de 

permitir o gasto com o cuidado. 

Em 2012 e 2013 foi necessário que os municípios inserissem no Simec, dados 

de cada criança do PBF matriculadas em creche do ano anterior. Esta inserção exigiu 

articulação entre as áreas de assistência social e educação194. Com a busca ativa de crianças 

                                                           
 

 
191 Entrevistado 13, nov. 2016.  
192 Resolução FNDE/MEC 19/2014. 
193 Entrevistado 15, 2016.  
194 A partir de 2014, com a parceria do MDS com o Inep foi possível, automaticamente, cruzar os dados do 

Censo Escolar com a identificação do Número de Identificação Social (NIS) do Cadastro Único e a Folha de 
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do PBF que estivessem fora da escola e sua matrícula, os gestores federais, responsáveis 

pela formulação do BC, esperavam promover uma articulação local das áreas de assistência 

e educação, bem como outras áreas, ao ampliar o acesso aos serviços, buscando reproduzir 

em âmbito municipal a articulação intersetorial existente em âmbito federal. 

O BC, com suas duas estratégias de indução na educação, utiliza-se do 

mecanismo do “Fundeb”, atendendo creches públicas e de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público, em 

jornada parcial e integral, não havendo distinção em relação à área urbana ou rural, ou porte 

populacional (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015; CRUZ; FARAH, 2016). O desenho 

concebido do BC, ao usar o Fundeb como valor de referência, tentou abranger todas as 

formas de disponibilização de vagas para ampliar a cobertura em creches. A partir da 

autonomia dos governos municipais, eles podem optar por ofertar vagas na zona urbana 

que, em função da escala, têm gastos menores do que em creches rurais; vagas em jornada 

parcial por atender mais crianças e proporcionalmente receber mais recursos; ou eleger o 

atendimento das crianças maiores do que os bebês, que exigem menos cuidados, com 

infraestrutura e pessoal, envolvendo gastos menores (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 

2015; MARCONDES; CRUZ, 2016). 

As estratégias de antecipação do Fundeb e de apoio financeiro suplementar de 

50% do valor do Fundeb, conforme Gomes (2009), são instrumentos que o Executivo 

Federal tem para coordenar as ações dos governos subnacionais de provisão de serviços. A 

União cria incentivos para que os municípios assumam a sua responsabilidade de prover a 

política de creches. Esses mecanismos de indução (BICHIR, 2011, 2012) atuam a partir de 

incentivos financeiros e não a partir da punição, buscando sensibilizar o dirigente municipal 

a implementar o que é de sua competência, e têm um efeito multiplicador entre os 

envolvidos (MAJONE, 2004). No governo federal havia experiência anterior de outros 

incentivos financeiros aos municípios na saúde e na assistência social195, os quais teriam 

sido aprimorados e inseridos no BC segundo entrevistados que participaram do processo de 

                                                                                                                                                                                 
Pagamento do PBF, e detectar as crianças do PBF matriculadas – não sendo mais necessária a inserção 

manual por parte dos gestores municipais. 
195 Exemplos: Piso da Atenção Básica – PAB e Índice de Gestão Descentralizada – IGD do PBF e do SUAS 

(MARQUES; MENDES, 2002; BICHIR, 2015, 2012).  
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formulação (informação verbal)196. A União buscou a construção de consensos e coalizões 

de apoio, em especial com os dirigentes municipais de educação. Também no eixo da 

educação, houve o reajuste do repasse federal para a alimentação escolar por meio do Pnae. 

A antecipação do Fundeb para novas turmas e o apoio à alimentação escolar são 

custeados pelo MEC e repassados aos municípios pelo FNDE. A suplementação financeira 

de 50% se dá com recursos do orçamento do MDS197, por ser ação ligada à política de 

enfrentamento da pobreza que transfere o recurso ao FNDE, que por sua vez o repassa aos 

municípios (CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014; MARCONDES; CRUZ; SILVA, 

2015)198. Os recursos para os eixos de transferência de renda/assistência social e saúde 

eram do orçamento de cada ministério. Há um redesenho do conteúdo das políticas setoriais 

com a criação de um novo arranjo de financiamento da educação infantil, com recursos do 

MDS e MEC e gestão pelo MEC/FNDE, o que elimina a competição pelos recursos da 

educação infantil, que já são escassos.  

O BC, por ser uma ação intersetorial e intergovernamental, exigiu um processo 

de coordenação, assumido pelo MDS199
 por meio da Secretaria Extraordinária para 

Superação da Extrema Pobreza (Sesep), que é responsável por ações de negociação, 

redução de conflitos, monitoramento e realinhamento permanente. O MDS não tem, no 

entanto, um mecanismo formal de autoridade frente aos demais ministérios. Essa 

coordenação no MDS busca a integração intersetorial e o enfrentamento da pobreza, 

acordando, conjuntamente, como trabalhar para alcançar uma mudança social a partir da 

situação inicial do BC. Desta forma, o MDS coordena as ações sem criar um novo arranjo 

                                                           
196 Entrevistado 30, abr. 2015 e entrevistados 13 e 15, jul. 2016. 
197 Houve, inicialmente, por parte dos municípios, dúvidas se esses recursos poderiam ser gastos com o 

cuidado integral e a segurança alimentar e nutricional. O FNDE indicou a necessidade de aprimorar a Portaria 

Interministerial MDS/MEC 1/2012, definindo o rol de despesas que poderiam ser utilizadas com os recursos 

de 50% de suplementação repassados (BRASIL, 2014j). Foi promulgada a Resolução SEB/MEC 1/2014, dois 

anos após o lançamento do BC, que define os gastos permitidos e esclarece que podem ser utilizados com o 

cuidado e a alimentação.  
198 Inicialmente houve resistência da equipe do MDS (área de da assistência social) em utilizar os recursos da 

assistência (função 8) para expansão de vagas em creche para o público do PBF, destacavam que as creches 

migraram da assistência para a educação. Esses atores defendiam que o recurso fosse assumido pelo MEC e 

não pelo MDS (informação verbal). 
199 Houve uma disputa inicial pela coordenação do BC entre a Secretaria Especial de Direitos Humanos 

(SEDH), o MS e o MDS. A SEDH tinha em sua estrutura o Conanda e a Secretaria Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, e o MS o projeto Cegonha, a Carteira da Criança e a Coordenação-Geral de Saúde 

da Criança e Aleitamento Materno, que trabalham com a primeira infância e com ações intersetoriais. A 

coordenação, a articulação com outros ministérios e a estrutura de acompanhamento do PBSM já realizadas 

pelo MDS e a liderança da ministra Tereza Campello levaram a coordenação dessa ação a ficar nesse 

ministério.  
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organizacional suprassetorial de governança comum (CUNILL-GRAU, 2016)200, mas visa 

a cooperação intersetorial para metas e objetivos que gerem qualidade e eficácia do serviço 

prestado ao usuário final (MORO; REPETTO, 2005), neste caso, a criança pequena.  

O MDS faz a coordenação horizontal intra e interministerial, sendo que cada 

ministério é responsável pela coordenação interfederativa (ministério e municípios)201.  

Muitas vezes, para a promoção da integração, são necessárias intermediações políticas para 

alterar as regras de uma determinada política e colocar na agenda prioritária determinada ação, e 

o MDS desempenha essa tarefa política. O MDS enquanto gestor do programa tinha um papel 

facilitador dos diálogos nos outros ministérios, com “prontidão” buscava apoiar ou acelerar 

ações (informação verbal)202, contribuía na obtenção dos recursos operacionais para a 

viabilização das ações setoriais e, quando necessário, promovia reuniões com os 

ministérios.  

Em cada ministério ou órgão há um responsável pela operacionalização, 

havendo reuniões bilaterais entre o MDS e cada órgão, sem periodicidade fixa203. Sistemas 

informatizados setoriais já existentes (como Cadastro Único, Censo Escolar, Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan, Simec, entre outros) e planilhas organizadas 

para este fim permitem o acompanhamento do BC. Utiliza-se o cruzamento de dados entre 

os sistemas, de forma a observar periodicamente se os objetivos esperados estão sendo 

alcançados.  

O acompanhamento sistemático das ações e programas do BC varia conforme a 

iniciativa; alguns, como a distribuição de vitamina A, são incorporados às rotinas do 

Ministério da Saúde e este periodicamente disponibiliza os dados. Outros são 

acompanhados de forma conjunta entre os ministérios envolvidos, como a suplementação 

de 50% do Fundeb para crianças do PBF. São realizadas reuniões “mais flexíveis” com os 

envolvidos e o MDS, que não demandam a institucionalização prevista nas salas de 

                                                           
200 Cunill-Grau (2016) trata dessa visão, mas não especificamente sobre o BC. Alerta que a coordenação não 

significa integração das ações, compartilhando com a visão de Repetto (2009). 
201 Diferentemente do PBF, não foi institucionalizada comissão intersetorial nas três esferas de governo. 

Buscava-se a solução a partir do surgimento das demandas.  
202 Entrevistado 14, ago. 2016. 
203 Ambrozio (2013) trata a diferença entre a intersetorialidade bilateral e em rede. Mostra que a bilateral pode 

ser inicialmente positiva, pois a participação de um ator envolvido não afeta a relação com os demais, mas a 

longo prazo pode ser uma barreira quando envolver ações mais complexas. Salienta que a intersetorialidade 

em rede apresenta baixa capacidade de implementação, mas é importante enquanto instância decisória onde 

são firmados os consensos.   
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situação (MELLO, 2016). Ajustes podem ser feitos a partir de problemas apresentados na 

implementação, mostrando que esta influencia constantemente a formulação: 

 

Não era monitoramento, era formulação e implementação simultâneas [...] a gente 

foi fazendo simultaneamente com o Ministério Y quando necessário, então não 

tinha esta mesma lógica de reunir toda semana.  

[...] o Brasil Carinhoso tinha a parte de renda que também não tinha o que 

monitorar, só fazer o pagamento das famílias, quando entra a parte de creche o 

que a gente monitorava [...] a gente ficava verificando a implementação era 

naquele começo, vendo quem estava entrando no Simec para fazer ações de 

divulgação, para que mais municípios entrassem [...]; e depois que passou ao 

Censo Escolar nem este movimento é mais necessário, então a gente passou a 

fazer mais um avaliação com base nos resultados (dirigente federal, 2015). 

 

Por meio da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) do MDS, 

são monitorados, trimestralmente, os resultados do PBSM, incluindo os do BC. As 

informações são socializadas entre as equipes e periodicamente são prestadas contas à 

população, por meio da mídia, do site do MDS e em reuniões com prefeitos ou secretários.  

O MDS também realiza pesquisas para aprimoramento do programa. São 

exemplos: a) pesquisa com grupos focais e questionários com gestores de educação, em 

2014, para levantar hipóteses de como os municípios estão usando os recursos e identificar 

dificuldades e demandas; b) pesquisa qualitativa para diagnóstico sobre a primeira infância 

em famílias pobres, realizada em Fortaleza, com o objetivo de identificar arranjos de 

cuidado das crianças menores de 48 meses com o perfil do Cadastro Único; e c) inclusão de 

um módulo suplementar da Pnad 2015, juntamente com o IBGE, com questões referentes à 

demanda por creche e as necessidades das famílias nessa faixa etária (BRASIL, 2016f). 

Essas pesquisas permitem ao MDS captar as necessidades dos municípios e das famílias 

que são incorporadas no BC, e são vistas como positivas por entrevistados da Undime. Esse 

processo possibilita o que Camini (2010, p. 540) denominou de “permeabilidade político-

administrativa de uma instância política sobre a outra”, onde a União redireciona os 

projetos com o consentimento dos municípios e isso não é visto como uma ingerência.  

Os mecanismos de troca de informação e comunicação entre os setores federais 

envolvidos são informais, muitas vezes realizados por meio de correspondência eletrônica 

para agilizar as ações. Não há fóruns ou espaços de negociação que reúnam todos os 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj899HM4afOAhVFEpAKHSOlAVcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mds.gov.br%2Fsagi&usg=AFQjCNEeTlI4aVdrgueziMw_QO6bZT9mhA&sig2=YuXBCLUmEv3dh6ZfxT3MTQ&bvm=bv.128617741,d.Y2I
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responsáveis federais e os municípios204, e para alguns entrevistados isto era um problema. 

Entrevistados de três ministérios apontam que a formulação do BC foi realizada de forma 

intersetorial, com o estabelecimento de uma agenda comum com metas e responsabilidades 

compartilhadas, mas a implementação é setorial, com coordenação do MDS e comunicação 

entre as áreas (MAGALHÃES, 2004), sem a estruturação de uma equipe intersetorial e a 

participação periódica de outros atores que são influenciados pelo BC. Em função do prazo 

de execução do BC, entrevistados do MDS apontam que, algumas vezes, não era possível 

pactuar com todos os atores envolvidos todas as ações na implementação da iniciativa, o 

que aponta para um centralismo decisório. Entrevistados de outros ministérios apontam que 

a articulação entre setores reduziu-se na implementação. 

Em entrevistas identificou-se, por exemplo, que a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres acompanha o BC apenas em eventos de prestação de contas, e não em um 

processo contínuo, demostrando que há avanços na ação intersetorial, mas que ela ainda é 

limitada e falta a integração de outras áreas com conexão ao BC (CUNILL-GRAU, 2005).  

A seguir é apresentado um quadro do síntese BC (Quadro 5).  

                                                           
204 A integração interfederativa pode ser vista como “centralmente dirigida”, mas com espaços de escuta aos 

municípios, em especial de entidades representativas dos gestores municipais (Undime, Cosems, Congemas).  
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Quadro 5 – Síntese do Brasil Carinhoso 

Item  Brasil Carinhoso 

Objetivos  
Desenvolver ações para superar a extrema pobreza entre as crianças de zero a seis anos 

e ampliar o acesso à creche e à saúde 

Processo decisório 

na formulação 

Centralizado no MDS, como órgão de articulação das políticas de desenvolvimento 

social e coordenador do PBSM, com discussões entre MS, MEC, MDS, Ipea e FNDE 

Coordenação 
MDS, por meio da Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza 

(Sesep) 

Participantes da 

formulação 

Internos ao governo (MS, MDS, MEC, Inep, FNDE) 

Operadores da ação 

no âmbito federal 

Educação: MEC (Coordenadoria de Educação Infantil), FNDE e Inep 

Saúde: MS (PSE e alimentação e nutrição) 

Assistência: MDS (PBF, Sesep e Sagi) 

Agentes 

implementadores 

Municípios  

Público 

beneficiário 

 

As suas atividades têm públicos diferenciados: 

- Transferência de renda: nutriz, gestante, criança e adolescente até 15 anos com renda 

familiar per capita mínima de R$ 77,00 

- Saúde: Sulfato ferroso (até 24 meses), vitamina A (6 a 59 meses), remédio de asma 

(toda criança que necessite), PSE (crianças de creche e pré-escola, priorizando unidades 

com concentração de crianças do PBF e equipes do PSF), NutriSUS (crianças de 

creches com concentração de beneficiários do PBF) 

- Educação: alimentação (todas as crianças de creche e pré-escola), suplementação de 

50% do Fundeb (crianças do PBF) e antecipação do Fundeb (todas as crianças 

matriculadas em novas turmas e estabelecimentos) 

Programas e ações 

disponibilizados 

para os municípios 

MDS: PBF (garantia de benefício mínimo de R$77,00 pc) e apoio suplementar de 50% 

do Fundeb aos municípios que inserirem crianças do PBF em creche  

MS: fornecimento de doses de vitamina A, sulfato ferroso e medicamentos de asma; 

PSE; e NutriSUS  

MEC: antecipação do repasse do Fundeb para novas turmas de educação infantil e Pnae 

Espaços 

institucionalizados 

de negociação  

Reuniões bilaterais do MDS com os ministérios envolvidos. Inexistem espaços de 

negociação com os municípios  

Instâncias 

interfederativas 

Não há. O estado tem atuação residual 

Articulação 

intersetorial  

Reuniões bilaterais, coordenadas pelo MDS sem periodicidade estabelecida entre os 

ministérios. Nos municípios havia a previsão de articulação da saúde, educação e 

assistência social  

Mecanismos de 

monitoramento e 

avaliação 

Utilização de planilhas e sistemas informatizados setoriais (CadÚnico, Censo Escolar, 

Datasus, Simec, entre outros), monitoramento pela Sagi e reuniões bilaterais do MDS 

com o MS e MEC 

Capilaridade do 

programa 

Aberta aos 5.570 municípios, mas a opção de adesão é voluntária para cada eixo. Em 

2012, eram 2.246 municípios e, em 2015, 5.418 no eixo da educação 

Recursos 

destinados 

Existência de arranjo interinstitucional para pagamento da suplementação do Fundeb 

para crianças em creche do PBF (MEC, MDS e FNDE) e um setorizado nos aspectos 

específicos (MS, MDS e MEC) 

Estratégia de 

indução 

Estímulo financeiro para a educação infantil (novas turmas e inserção de crianças do 

PBF) 

Fonte: Elaboração própria.  

 



 
 

183 
 

6.1 Mudanças na implementação do BC 

 

No decorrer da implementação do BC, o MDS identificou uma intensa adesão 

municipal no eixo da educação. As metas físicas de atendimento do BC previstas no 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento foram superadas de 2012 a 2014 

(BRASIL, 2015g). Em 2014 iniciou-se um monitoramento sistemático com o cruzamento 

de banco de dados dos diversos ministérios e, a partir dos dados do Censo Escolar e do 

CadÚnico de 2014, foi identificada uma ampliação da cobertura entre as crianças mais 

pobres, mas mesmo com os incentivos, em 2013, a Pnad mostrava que a cobertura das 

crianças de 0 a 48 meses em creches do quintil superior de renda (43%) permanecia bem 

maior do que para os mais pobres.205 

A equipe do MDS identificou, de 2012 a 2014, que em 2.756 municípios houve 

aumento da quantidade de crianças do PBF matriculadas, mas 2.357 localidades que 

receberam os recursos do BC não ampliaram essas matrículas206 (BRASIL, 2015g).  Dos 

recursos transferidos de 2012 a 2014, um terço não havia sido gasto pelas prefeituras 

(BRASIL, 2015g).  

Segundo entrevistados do MDS, fatores como a existência de municípios que 

não ampliaram o acesso à creche de crianças do PBF e receberam recursos; recursos 

parados em conta; e a rápida ampliação do BC, além do seu alto custo, num contexto de 

crise financeira, levaram à reformulação do BC. Em 2015, os recursos da ação foram 

contingenciados e reduzidos a menos da metade. Assim, o MDS, que já vinha discutindo 

propostas de melhoria do BC, optou por modificar os critérios de elegibilidade, ajustando 

as mudanças à sua disponibilidade financeira (BRASIL, 2016f) sem negociar essas 

mudanças com os municípios.  

Em dezembro de 2015, foram promulgados a MP 705/2015207 e o Decreto 

8.619/2015, que alteram as normas do apoio financeiro do BC.  Desta forma, a suplementação 

                                                           
205 O PNE estabelece em suas estratégias que a diferença de acesso entre os quartis de renda mais elevado e o 

mais baixo seja inferior a 10% no acesso à creche até 2024. 
206 Essas prefeituras podem ter mantido o mesmo número de crianças do PBF, pois uma criança pode ficar até 

três anos em creche. Segundo entrevistados do MDS, o objetivo era ampliar permanentemente as matrículas 

para esses beneficiários (informação verbal).  
207 Apesar de não estar no horizonte temporal da pesquisa, é importante salientar que, em 2016, o então 

presidente interino Michel Temer editou a MP 729/2016 que altera, novamente, o repasse de apoio financeiro 

da União aos municípios do BC. Na MP são incluídos como requisitos ao apoio financeiro a ampliação da 
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de 50% do Fundeb passou a beneficiar as localidades que: a) ampliassem, quantitativamente, as 

matrículas em creches de crianças cujas famílias sejam beneficiárias do PBF; ou b) ampliassem 

a cobertura de crianças do Bolsa Família em creches.  

O valor repassado como apoio financeiro suplementar, inicialmente, foi utilizado 

pelos municípios com custeio ou investimento. A partir dessa nova normatização só pode ser 

utilizado em custeio e constitui, segundo membros do MDS entrevistados, um apoio, pois o 

gasto nesse segmento é maior do que o valor recebido do Fundeb. Outra mudança 

introduzida no decreto, em seu art. 2º, é que o valor da transferência passou a ser 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. Desta forma, aqueles municípios que ampliaram o 

acesso das crianças do PBF e se planejaram para receber a suplementação de 50% do Fundeb 

ficam com o ônus do valor não recebido no final do exercício, o que compromete as finanças 

municipais e será apresentado no Capítulo 11. 

Há ainda a dedução do saldo em conta do valor a ser repassado se tiver saldo do 

exercício anterior208. Entrevistados avaliam que esta é uma forma de induzir uma boa gestão dos 

recursos. Segundo a Undime (2016), reduzir o montante em conta não consta das regras dos 

últimos repasses e deve ser estabelecido um regramento para planejamento, recebimento e 

aplicação do recurso. Identificam diversos fatores que geraram esse saldo (lentidão dos 

processos licitatórios, espera para a utilização dos recursos em função da queda nas receitas, 

dificuldade de compreensão das regras e procedimentos do BC, entre outros), que são típicos 

problemas de implementação: 

 

Faltou orientação por parte do Ministério [...] Os municípios se sentiram alguns 

deles inseguros em como utilizar apesar de ter uma Resolução que diz isso, mas é 

uma Resolução que fica mudando todo ano e aí gera uma situação de muita 

instabilidade e incerteza [...]  na operacionalização por parte do MEC a questão 

dos repasses dos recursos do MDS feitos para os municípios não seguiu um 

cronograma certinho [...] Os municípios não foram alertados para o tempo 

máximo de um ano pra utilização do recurso (representante da Undime 

Nacional, 2017, grifos da autora).  

                                                                                                                                                                                 
cobertura de crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além das beneficiárias do 

PBF, tornando o processo de implementação do BC mais complexo.  
208 O governo federal tem adotado em outros programas que o saldo existente em conta seja dedutível da 

parcela a ser paga (informação verbal, 2016). 
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O Decreto 8.619/2015, em seu art. 4º, aborda que, excepcionalmente em 2015 e 

2016, os municípios podem receber até 50% se tiverem aumentado o número de matrículas de 

crianças do PBF ou tiverem cobertura de crianças do PBF em creches maior ou igual a 35% dos 

dados da edição do Censo Escolar do ano anterior ao da transferência209. Desta forma, a 

suplementação terá como teto 50% e não um valor fixo, e as especificações e forma de 

pagamento serão definidas em regulamento, promulgado posteriormente.  

A Undime nacional questiona a promulgação da medida provisória e do decreto que 

alteraram a regra de repasse do BC em dezembro de 2015, referente ao valor de 2015 

(UNDIME, 2016). Avalia que seu efeito retroage para o repasse de 2015, sem qualquer 

negociação. Manifesta, ainda, que não foi pactuada com o MEC, na época da elaboração dos 

planos municipais de educação (PMEs), uma previsão de quantitativo anual de vagas para 

crianças com até 48 meses em creche. Aponta que esta medida compromete a sustentabilidade 

das ações municipais a médio prazo, pois os municípios matricularam crianças do PBF, e as 

alterações prejudicam principalmente os pequenos municípios que têm crescimento negativo 

na faixa etária das crianças e terão dificuldade de ampliar o atendimento se já o fizeram:  

 

A gente vê esta lei como uma punição [...] ela gera uma situação de 

instabilidade muito grande para quem é gestor municipal porque antes eu tinha 

como referência que o valor que o município receberia para cada aluno – ele seria 

equivalente a 50% do valor do aluno da educação infantil no Fundeb –, agora este 

valor [...] não terá mais como referência o valor do Fundeb, será um valor 

arbitrado pelo Ministro do Desenvolvimento Social e o Ministro da 

Educação[....]  num ano o valor pode ser X e no outro eles podem baixar uma 

Portaria que o valor ser a metade daquilo então você não gera uma situação de 

planejamento futuro [...] Outro ponto negativo na lei é quando ele (sic) coloca 

que aquele município que não ampliar a sua matrícula de alunos atendidos 

com o Bolsa Família ele perde [...] antes a proposta da medida provisória era 

perder 50%, receberia só 25%, agora ele perde total [...]  quem será mais 

prejudicado são aqueles municípios menores com menos capacidade de 

ampliação da sua oferta porque já estão condicionados a sua baixa capacidade de 

investimento [...] não receber nenhum centavo a mais do Brasil Carinhoso, 

porque ele não vai conseguir aumentar a matrícula dele do Bolsa Família, 

então ele vai ser penalizado (representante da Undime Nacional, nov. 2016, 

grifos da autora). 

 

Desta forma, é possível observar que o modo de operação é “fechado” pelo governo 

federal (FARAH, 2012, 2013), sem espaços de negociação e adaptação, o que pode ser 

                                                           
209 Para fazer o pagamento do BC, as transferências não foram realizadas no exercício de 2015 em função da 

insuficiência de recursos (BRASIL, 2016d). Foram pagas em duas parcelas em 2016, referente a 2015, 

diferente do realizado de 2012 a 2014, em que se pagou no mesmo exercício. 
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prejudicial aos próprios objetivos do BC, conforme sugerem as observações sobre os impactos 

das mudanças efetuadas sobre municípios pequenos. Apesar destes desafios identificados, a 

seguir serão apresentados alguns resultados do BC referentes ao Brasil como um todo, que 

apontam avanços, em especial na ampliação do acesso da criança do PBF. 

 

6.2 Resultados do BC  

 

Os resultados do BC podem ser vistos sob dois aspectos: a) adoção pela União 

da estratégia de intersetorialidade na política de enfrentamento da pobreza, com ênfase na 

primeira infância; e b) avanços na atenção à primeira infância, com destaque à política de 

creche.  

As crianças pequenas, em especial aquelas em situação vulnerável, foram 

consideradas prioritárias para diversas iniciativas do BC. A ação pública concebida busca 

otimizar o uso dos recursos dos diversos ministérios envolvidos, apropriando-se das 

oportunidades e da sinergia das ações conjugadas com a participação ativa de servidores de 

diversos órgãos (DRAIBE, 2009). A implementação de ações articuladas e suas 

(re)formulações mostram a consolidação incremental de um arranjo intersetorial do BC, 

com a busca de legitimação de consensos quanto à importância de ações integradas para a 

criança pequena; e visão  de intersetorialidade, vinculada, em especial, aos órgãos 

executivos governamentais – MDS, MEC e MS. Esta intersetorialidade na formulação do BC 

pode ser classificada como de alta intensidade com ações conjuntas, caminhando para um 

processo de intervenção integrada superando divisões setoriais (BOURGAULT, 2002), mas sem 

a pactuação dos respectivos conselhos setoriais. 

Conforme apresentado, a União, a quem cabe realizar assistência técnica e 

financeira aos municípios, cria mecanismos de indução para que os municípios assumam a 

sua responsabilidade de ofertar vagas em creches. A União direciona, com a suplementação 

de 50% do Fundeb, a ampliação de vagas em creches para crianças do PBF, processo com 

alta adesão municipal. A equipe federal busca agilizar a implementação do BC e, para isso, 

utiliza-se de tecnologias já existentes em outros programas federais para promover as 

iniciativas que o BC exigia. Um exemplo é a utilização do modelo de aplicação dos 
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recursos e de prestação de contas existente no PDDE para facilitar o repasse dos recursos 

referentes à suplementação de 50% do Fundeb.  

O BC inova ao criar novos arranjos organizacionais e formas de cofinanciamento 

das ações, como na política de creches, por exemplo, com uso dos recursos do MEC e do MDS 

e operacionalização pelo FNDE. A modificação no regramento permite que os valores do apoio 

suplementar de 50% do Fundeb possam ser utilizados com segurança alimentar e cuidado, o 

que era demandado pelos municípios (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015). O 

rompimento da visão setorizada no financiamento da creche para crianças do PBF merece 

destaque, bem como as ações pactuadas coletivamente que resultaram em inúmeras portarias e 

resoluções coletivas.  

Há avanços também no acompanhamento contínuo das ações, por meio de reuniões 

bilaterais entre os envolvidos e articulação de sistemas informatizados setoriais. O cruzamento 

dos bancos de dados setoriais do governo federal possibilita uma visão ampliada da atuação, e 

permitiu a realização de adequações no decorrer da implementação do BC. Observaram-se 

avanços na estratégia de articulação intersetorial, com legitimação e pactuação de consensos, e 

início da criação de uma cultura de diálogo que estava em construção no PBSM (BICHIR; 

OLIVEIRA; CANATO, 2016).  

A coordenação do BC pelo MDS, que já fazia a gestão do PBSM, favorece o 

processo de articulação entre os ministérios. Com a priorização política do Plano, além da 

articulação dos agentes políticos, foi dado destaque aos burocratas federais na concepção, 

implementação e acompanhamento do BC. A existência de servidores da carreira de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental na formulação, na 

implementação e no acompanhamento do BC e no PBSM possibilitou a coordenação 

intraburocrática formal e informal existente entre esses técnicos e a agilização das ações. 

Diversos especialistas assumiram cargos em comissão. Esse processo converge com o que 

foi identificado por Ambrózio (2013) no PBF. Foram observados alta qualificação, 

alinhamento de visões, valores e projetos e alto comprometimento desses técnicos, bem 

como redes informais de relacionamento entre esses burocratas. 

O desenho de coordenação propiciou a integração e minimizou conflitos entre 

os ministérios, pois o MDS fazia a coordenação horizontal – intra e interministérios – e 

cada ministério permanecia com a coordenação intergovernamental de seus programas. 
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Esse modelo envolve um arranjo complexo de interconexões e articulações. A coordenação 

horizontal, com o acompanhamento sistemático do MDS, foi importante para o alcance de 

resultados em curto prazo, mas o tempo político do PBSM muitas vezes exige um ritmo que não 

é o mesmo da mudança da cultura organizacional necessária para empreender uma ação 

intersetorial. Assim, na implementação, o processo de intersetorialidade não foi com a mesma 

intensidade identificada na formulação. 

Deve-se salientar que os estudos de intersetorialidade mostram que sua 

operacionalidade não é uma experiência fácil, e há diversos estágios para que haja 

alterações nas dinâmicas, nos processos institucionais, no desenho e no conteúdo das 

políticas. Ainda são necessários aprimoramentos na implementação do BC para que os 

implementadores tenham voz ativa. Um dos pontos que mereceria atenção está na falta de uma 

instância de negociação com os municípios que são os operadores do BC, na inserção dos 

estados nesse processo e também entre todos os participantes dos ministérios que permitam a 

pactuação de consensos, criando uma “rede de implementação” (AMBROZIO, 2013).  A 

autoridade decisória ainda está com a União e a de implementação com os municípios 

(ARRETCHE, 2012), com desenho e modo de operação estabelecidos pelo governo federal 

(FARAH, 2013; CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014; CRUZ; FARAH, 2016).  Um exemplo 

está na alteração dos critérios de elegibilidade para o recebimento do apoio de 50% do 

Fundeb, em dezembro de 2015, sem a prévia negociação com os municípios. Apesar de 

adequações serem necessárias, a crise financeira foi a principal indutora das mudanças. No 

âmbito institucional federal, ocorreram mudanças na estrutura, nos mecanismos e processos 

existentes, mas ainda se faz necessário aprimorar a intersetorialidade no âmbito operativo 

(COSTA; BRONZO, 2012).  

O segundo aspecto dos resultados do BC a se considerar são os avanços na 

atenção à primeira infância, com destaque à política de creche. No eixo transferência de 

renda/assistência social, constata-se a redução do número de crianças em situação de 

extrema pobreza. O pagamento do PBF teve início em junho de 2012, para 2 milhões de 

famílias e em 2015, o MDS afirma que, com isso, 8,1 milhões crianças e adolescentes 

saíram da extrema pobreza (BRASIL, MDS, 2016i).  

No eixo da saúde, com relação à vitamina A, de 2012 a 2014 atende 9,1 

milhões de crianças, (PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, 2016). A adesão a essa atividade é 
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desigual e há estados em que houve redução nesse atendimento, como em Alagoas, Amapá, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. O estado de São Paulo não 

participou da ação e não foi possível no desenvolvimento da tese descobrir as causas.  

Com relação à distribuição de sulfato ferroso nas UBSs, em 2013 atendeu 402 

mil crianças em 1.595 municípios, com a distribuição de 1,2 milhão de frascos (PLANO 

BRASIL SEM MISÉRIA, 2016). Esta ação, no decorrer da implementação, foi 

descentralizada aos municípios com recursos repassados pela União, e será apresentada no 

Capítulo 11 a dificuldade de implementação nos municípios.  

A quantidade de creches pactuadas no PSE amplia-se de 17.748 para 19.999 de 

2013/2014 para 2014/2015, e a quantidade de educandos, passou de 964.078 para 

1.127.837 no período (BRASIL, 2016e). Entretanto, há estados em que houve, neste 

período, redução da quantidade de educandos de creche atendidos (Distrito Federal, Goiás, 

Maranhão, Paraíba, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e 

Tocantins). Observa-se que a adesão ao PSE cresceu no período nas creches, mas caiu nas 

outras etapas de ensino seguindo a evolução das matrículas apresentadas no Capítulo 8. 

Com relação à distribuição dos sachês do NutriSUS, 6.864 creches210 

pactuaram para participar da primeira fase de implantação, abrangendo 330,4 mil 

educandos de creches (12% das matrículas de 2014)211, em 1.717 municípios (31% dos 

municípios brasileiros). Deve ser ressalvado que o NutriSUS foi distribuído às creches com 

concentração de crianças do PBF. Não foram disponibilizados dados da aplicação dos 

sachês, que envolvia ministrar 60 dias seguidos em dois períodos. No Capítulo 11 serão 

desenvolvidos os desafios de sua implementação. 

Nesta parte será destacado o BC na extensão do acesso das crianças do PBF à 

creche. O apoio suplementar de 50% do Fundeb à inserção de crianças do PBF em creches 

(Tabela 13) trouxe resultados expressivos, acima do esperado pelo próprio MDS (BRASIL, 

2016f).   

 

                                                           
210 No Brasil há 62,5 mil creches (INEP, 2016c).  
211 Fonte: Censo Escolar, 2014.  
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Tabela 13 – Quantidade de municípios brasileiros inscritos no BC e que receberam 

suplementação de 50% do Fundeb; de crianças do PBF atendidas no BC; e 

valor da suplementação no período (2012 a 2015 e variações) 

Ano 

Qtd. 

municípios 

inscritos para 

suplementação 

do Fundeb  

Qtd. 

munícipios 

que 

receberam 

suplementação  

Total de 

crianças PBF 

inscritas no 

BC  

Variação 

anual total de 

municípios 

atendidos 

Valor da 

suplementação 

Fundeb (R$) 

Variação 

da 

Suplemen

tação 

Fundeb  

2012 2.246 2.246 261.890 

 

151.074.200,27 

 2013 3.450 3.450 466.977 54% 567.604.481,29 276% 

2014 4.939 4.939 580.981 43% 764.504.181,21 35% 

2015 5.419 2.650 636.711 10% 405.749.012,69 -47% 

Variação 

2012 -

2015  141% 18% 142% 18% 406% 

 Fonte: BRASIL, 2014j, 2016g; CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014, p. 228.   

Nota: A tabela foi ampliada de Cruz, Farah e Sugiyama (2014). 

Elaboração própria. 

 

Em 2012, 2.246 municípios aderiram a essa iniciativa (40% dos municípios 

brasileiros212) com 261.890 crianças atendidas, com o recebimento de R$ 151.074.200,27 

referentes à suplementação de 50% do Fundeb. Em 2015, havia 5.419 municípios (97%), 

com 636.711 crianças e o repasse foi de R$ 405.749.012,69. As matrículas de crianças do 

BC representam 10%, 17%, 20% e 21% do total de matrículas do Censo Escolar no Brasil, 

em 2012 a 2015, respectivamente, indicando um aumento do acesso das crianças pobres 

também identificado por Silveira e Pereira (2015).  

A adesão dos municípios ao BC é diferenciada nos estados. O Ceará, o Espírito 

Santo e o Rio de Janeiro têm todos os municípios inseridos no BC em 2015, e, em outros 

estados, como Tocantins, 74% dos municípios participam. Dados do BC mostram que a 

quantidade de crianças atendida também é desigual entre os estados e seus respectivos 

municípios (Tabela 14). O Piauí foi o estado onde os municípios, proporcionalmente, mais 

ampliaram a quantidade de crianças inscritas no BC de 2012 a 2015 (409%) e Tocantins 

teve o menor crescimento (27%) no período.  

 

                                                           
212 São 5.570 municípios brasileiros.  
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Tabela 14 – Quantidade de crianças do PBF inscritas no BC e valores recebidos da 

suplementação de 50% do Fundeb e variação no período (2012 a 2014), por 

estado 

Estado 

Qtd. crianças do PBF inscritas em creche 

no BC  
Valores recebidos do BC 

2012 2013 2014 2015 

Var. 

(2012 

– 

2015)   

2.012 2013 2014 2015 

Var. 

(2012 – 

2015)   

AC 610 610 1.492 1.965 222% 276.187,24 2.041.896,75 1.844.917,32 2.490.471 802% 

AL 3.424 8066 9.728 12.020 251% 1.987.289,02 9.928.204,40 13.036.566,28 7.081.310 256% 

AP 272 632 562 696 156% 121.922,88 581.797,60 670.245,69 436.990,19 258% 

AM 1.403 4.063 5.730 6.476 362% 614.279,94 3.736.249,07 6.777.882,11 4.804.862,18 682% 

BA 17.694 34.634 42.932 45.057 155% 10.732.284,88 44.695.623,42 58.359.240,58 20.453.744,97 91% 

CE 21.216 44.889 55.868 57.502 171% 9.304.514,10 44.085.193,34 66.399.236,44 29.812.576,46 220% 

DF 0 1.976 1.639 2.308 - 0,00 2.310.911,26 2.030.966,28 0,00 - 

ES 9.147 13.057 15.487 15.329 68% 4.690.084,08 14.205.309,29 19.569.326,65 5.425.518,49 16% 

GO 5.369 10.957 11.912 12.402 131% 3.313.543,36 14.646.600,42 16.511.432,26 6.091.882,53 84% 

MA 11.136 23.086 30.473 33.311 199% 5.199.644,13 22.270.506,89 35.296.880,13 18.974.149,65 265% 

MT 7.248 10.341 9.642 10.808 49% 4.476.099,22 13.314.743,27 13.307.171,96 7.137.850,16 59% 

MS 4.611 9.192 9.507 11.097 141% 3.009.362,94 12.905.924,56 13.532.523,27 13.426.427,68 346% 

MG 26.970 47.499 54.704 58.042 115% 16.429.820,84 60.941.650,12 73.650.674,28 32.797.620,32 100% 

PA 4.028 8.398 13.981 15.555 286% 1.872.819,60 8.582.675,90 16.848.363,51 10.508.977,77 461% 

PB 5.730 9.249 14.251 16.531 188% 3.379.747,70 11.857.566,43 19.591.353,25 11.686.159,23 246% 

PR 16.180 27.035 27.873 28.700 77% 10.654.850,27 38.124.195,98 39.951.662,77 21.723.299,42 104% 

PE 8.169 14.859 20.181 24.918 205% 4.541.369,50 16.993.784,49 25.785.632,48 10.956.610,70 141% 

PI 2.590 13.167 13.270 13.171 409% 1.088.711,40 11.956.358,99 15.182.649,04 5.432.465,77 399% 

RJ 11.241 29.351 46.921 49.330 339% 7.085.940,83 40.422.550,25 66.157.591,47 38.224.002,80 439% 

RN 10.502 16.458 17.324 17.374 65% 4.989.814,78 15.823.625,00 20.531.120,31 7.313.929,58 47% 

RS 13.263 19.141 20.207 23.282 76% 8.474.626,72 25.742.974,35 28.030.723,39 14.135.109,22 67% 

RO 1.420 1.791 2.330 1.929 36% 787.200,74 2.269.963,10 3.039.242,17 269.167,22 -66% 

RR 216 498 960 1064 393% 98.177,76 467.143,14 1.165.529,30 481.737,55 391% 

SC 7.444 11.525 13.878 14.990 101% 4.772.619,69 15.607.020,02 19.703.681,12 12.673.343,88 166% 

SP 65.165 93.241 129.468 150.821 131% 39.288.761,29 120.047.485,04 175.113.496,93 116.560.577,09 197% 

SE 2.126 3.152 5.159 6.058 185% 1.138.029,43 3.727.257,73 6.675.820,38 2.362.898,59 108% 

TO 4.716 8.733 5.502 5.975 27% 2.746.497,93 10.317.270,48 5.740.251,84 4.487.330,53 63% 

Brasil 261.890 466.977 580.981 636.711 143% 151.074.200 567.604.481,29 764.504.181 405.749.013 169% 

Fonte: BRASIL, 2014h, 2014i, 2015e, 2016b, 2016g; CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014, p. 228.   

Nota: A tabela foi ampliada de Cruz, Farah e Sugiyama (2014). 

Os dados foram fornecidos pela Lei de Acesso à Informação – LAI.  

Elaboração própria. 
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Na Tabela 14 é possível identificar a queda de 47% no repasse do BC de 2014 a 

2015, em função da mudança de critérios do BC em 2015. A maioria dos estados teve 

redução no valor recebido do apoio suplementar de 50% do Fundeb, mas ampliou o número 

de crianças do PBF atendidas nesse período, com exceção do Espírito Santo, Piauí, Rio de 

Janeiro e Rondônia.  Apenas o estado do Acre teve um repasse maior em 2015 frente a 

2014. Esses dados apontam que o ônus de manter as crianças inseridas do PBF, em 2015, 

acabou sendo arcado pelos municípios. Essas diferenciações entre os estados corroboram 

estudos que mostram a existência de outros fatores influenciando a implementação de 

programas federais (BICHIR, 2011; ARRETCHE, 2012; ALMEIDA, 2000; ABRUCIO, 

2005). 

Os recursos de apoio suplementar de 50% do Fundeb foram transferidos aos 

municípios, de 2012 a 2014, no próprio ano de exercício, em uma única parcela, após 

articulação do MDS com o MEC, FNDE, Inep e Secretaria do Tesouro Nacional. Os 

valores de 2015 foram transferidos em 2016, em duas parcelas, mostrando o impacto do 

contingenciamento do orçamento da educação em função da crise financeira de 2015 e a 

mudança nos critérios do BC. Como será visto no Capítulo 11, essa alteração no BC 

impactou as municipalidades e gerou tensões sobre as alterações não pactuadas. 

Outras diferenciações identificadas na implementação do BC estão na rede de 

ensino em que as vagas foram criadas (pública e conveniada) e na jornada de atendimento 

(parcial e integral). A maioria das vagas criadas para o BC foi na rede pública (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Quantidade de crianças do PBF atendidas pelo BC em creche, por rede de 

ensino e jornada (parcial ou integral) através da suplementação de 50% do 

Fundeb no Brasil (2012 a 2015) 

Rede de 

ensino 
Jornada 2012 2013 2014 2015 Total  

% 

(2015) 

Variação 

(2012-

2015) 

Pública 

Parcial 85.654 173.168 211.682 213.551 684.055 35% 149% 

Integral 135.349 232.843 280.684 295.725 944.601 49% 118% 

Total  221.003 406.011 492.366 509.276 1.628.656 84% 130% 

Privada 

conveniada 

(filantrópica, 

comunitária 

ou 

confessional) 

Parcial 4.124 7.806 12.102 35.153 59.185 3% 752% 

Integral 36.763 53.160 76.513 92.282 258.718 13% 151% 

Total 40.887 60.966 88.615 127.435 317.903 16% 212% 

Total 261.890 466.977 580.981 636.711 1.946.559 100% 143% 

Fonte: BRASIL, 2014j, 2014i, 2015e, 2016b; MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015, p. 15. 

Nota: Dados fornecidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI).  

Elaboração própria. 

 

As vagas em creches públicas que contaram com a suplementação de 50% do 

Fundeb cresceram 130%, no período, enquanto as conveniadas, 212%. Assim, apesar de as 

Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014 terem deliberado a ampliação da 

oferta direta de vagas em creches pelo poder público e a extinção progressiva do 

atendimento por instituições conveniadas (BRASIL, 2010b, 2014f), observa-se que o BC, 

uma ação federal, apoiou as duas alternativas – pública e conveniada – entendendo que 

ambas contribuem para a materialização da política de creches. Esta ação não está alinhada 

com as diretrizes de ampliação das vagas públicas e em jornada integral previstas na Conae 

e no PNE. 

O regramento do BC também permite a oferta de vagas em creches com jornada 

parcial e integral. Em 2015, o BC apoiou 248.704 vagas parciais nas duas redes (municipal 

e privada conveniada), representando 39% das matrículas com suplementação de 50% do 

Fundeb, mesmo tratando de atendimento às crianças do PBF. Em 2012, essas vagas parciais 

representavam 34% do total das matrículas do BC.  

Os dados obtidos na pesquisa apontam uma tendência de ampliação do 

atendimento em jornada parcial, o que pode ser explicado, entre outras razões, pelo menor 
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custo proporcional do atendimento em jornada parcial, pela pressão para dobrar o 

atendimento frente às metas preconizadas no PNE, pela pressão das famílias ou de órgãos 

como Ministério Público, pela Lei de Responsabilidade Fiscal que limita os gastos com 

pessoal ou pela oferta, em alguns estados, ser prioritariamente em jornada parcial. A 

Sinopse Estatística mostra um crescimento das matrículas parciais no Brasil como um todo 

cresceu 27%, de 2012 a 2015, enquanto as integrais, 20% (INEP, 2013, 2016c).  

Entrevistados do MDS avaliam que o BC tem como objetivo promover o 

desenvolvimento infantil, e são necessários novos estudos para ampliar esse debate, 

verificar as interfaces com outras políticas e pensar outras alternativas de cuidado: 

 

[...] a discussão que precisa fazer é se isso (jornada parcial) é suficiente para o 

desenvolvimento da criança [...] não é uma discussão se isso é suficiente para 

mãe poder trabalhar, para o pai poder trabalhar [...] A criança passa um período 

na creche, ela já tem os estímulos necessários? É possível que sim (dirigente 

federal de nível médio). 

[...] Acho que esta discussão é muito misturada, uma coisa é o interesse da 

criança e outra coisa é o mercado de trabalho, a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a inserção do pai [...] a gente precisa ampliar licença-

maternidade, [...] criar e fazer o que os outros países estão fazendo como o 

Uruguai, pensar políticas de cuidados mais amplas para dar conta desta questão 

(burocrata federal de médio escalão, grifo da autora).  

[...] (BC) está procurando cobrir desenvolvimento infantil, vamos discutir 

desenvolvimento infantil seja parcial ou integral, agora se a gente está discutindo 

inserção laboral aí vão (sic) ter outras discussões sobre parcial ou integral, quem 

financia [...] (dirigente federal de nível médio). 

 

Outros entrevistados destacam que o BC avançou na política de creches e não 

no debate de primeira infância; este requer outras articulações e ações integradas entre os 

ministérios, estados e municípios:  

 

[...] o Brasil Carinhoso quando ele entra, não entra em tudo da primeira infância, 

ele não entra nesta discussão de cuidado mais ampla [...]  ele entra em soluções 

ligadas a creche, para manutenção das crianças na creche, como vai garantir as 

crianças do Bolsa para ter mais acesso, mas não entra na discussão da primeira 

infância como um todo  [...]  

[...] o problema de creche que é um dos grandes gargalos quando você olha a 

pobreza [...] você não tem onde deixa a criança, então precisamos resolver este 

problema por isso que foi pensado para este público específico não 

necessariamente uma política de cuidado como um todo (dirigente federal, 2016). 

 

Entrevistados apontam que o BC é limitado ao pensar estratégias de cuidado e 

educação para a primeira infância. Destacam avanços no acesso à creche de crianças do 

PBF, mas necessitaria outras ações para consolidar uma política de primeira  
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Do ponto de vista de gênero, a ampliação das vagas ofertadas em regime parcial 

pelo BC, entre 2012 e 2015, representa um desafio para a viabilização da autonomia das 

mulheres, em especial as do PBF. A oferta de vagas em jornada parcial pelo Estado coloca 

para as mulheres a responsabilidade pela busca de alternativas para o cuidado das crianças 

no horário que elas não vão à creche, “o que contraria o seu compromisso com as políticas 

para as mulheres e igualdade de gênero” previstas pelos Planos Nacionais de Políticas para 

as Mulheres (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015, p. 42). Sob a perspectiva da política 

de assistência social, as crianças em situação de vulnerabilidade necessitam de atendimento 

de educação e cuidado muitas vezes em jornada integral. Assim, a iniciativa teve um efeito 

diferenciado do almejado pela política de gênero, trabalho e assistência social, e requer 

novos estudos nesta linha e discussões entre as diversas áreas com interface com a política 

de creches.  

No Gráfico 5 é possível visualizar o impacto financeiro da mudança de critérios 

do BC, realizada em 2015, como uma “ruptura” nas pactuações, mesmo sendo uma 

transferência voluntária. Houve aumento das crianças do BC de 2012 a 2015213, mas como 

os municípios não atenderam aos novos critérios (ampliar a cobertura ou o número de 

crianças do PBF em creche e/ou não ter recursos em conta) foram reduzidos os valores 

recebidos em 2015. Desta forma a sustentabilidade dos programas a médio prazo, 

preconizada nos pactos interfederativos, fica comprometida.  

 

                                                           
213 Não é possível identificar se as matrículas representam “novas” crianças incluídas, pois são utilizados, em 

2015, os dados de crianças matriculadas referentes ao Censo de 2014. 
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Gráfico 5 – Quantidade de crianças do PBF inscritas no BC e valores recebidos da 

suplementação de 50% do Fundeb no Brasil (2012 a 2015) 

 

Fonte: BRASIL, 2015f, 2016f, 2016b, 2016g; CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2014, p. 228.   

Nota: Elaboração própria. 

 

Com a mudança dos critérios do BC, segundo o FNDE (2016), 35% dos 

municípios brasileiros não receberam os recursos por não terem ampliado a cobertura; 12%, 

por não atenderem a cobertura mínima e terem saldo em conta; e 6%, por terem saldo em 

conta. Esses dados mostram que entre a formulação da ação federal e a implementação 

local há desafios a serem enfrentados. Não foi possível obter os dados das novas turmas e 

novos estabelecimentos criados.  

A pesquisa mostrou que o BC, no eixo da educação, traz avanços frente aos 

objetivos da iniciativa. Há a inclusão de 20% das crianças de zero a 48 meses do PBF na 

educação infantil (FALCÃO, 2015), apontando que o arranjo interfederativo criado pela 

União com os municípios interferiu no acesso à creche. O mecanismo de incentivo de 50% 

do valor do Fundeb induziu a ação local, como será visto no Capítulo 11. Apesar de as 

matrículas de crianças do PBF por meio do BC terem crescido 143% (Tabela 15) de 2012 a 

2015, em 2014 ainda são as crianças mais ricas que mais acessam este serviço (SILVEIRA; 

PEREIRA, 2016; BRASIL, 2015h).  Pensado na atenção integral à criança, muito há que 

ser feito para seu aprimoramento.  
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7 PAPEL DOS ESTADOS NO APOIO À POLÍTICA DE CRECHES 

 

O objetivo deste capítulo é compreender aspectos da cooperação entre estados e 

municípios nessa política. Para tanto, inicia-se com uma breve contextualização do apoio 

dos governos estaduais à política de creches, uma vez que, no decorrer desta pesquisa, 

observou-se que a cooperação estadual contribui para que os governos locais assumam sua 

responsabilidade na educação infantil, exercendo um papel indutor que não havia sido 

considerado na concepção inicial deste trabalho.  

O capítulo inicia com um breve levantamento que mostra a diversidade de 

ações realizadas e de entendimentos do papel estadual na cooperação com os municípios 

em relação à política de creche. Em seguida, analisa brevemente o que os dois estados 

visitados – Ceará e São Paulo – têm feito para apoiar os municípios. Em ambos os estados, 

além de haver apoio aos municípios para a implementação da política de creche, há ações 

voltadas para a primeira infância e que trazem para a agenda pública um debate sobre a 

importância de atuação intersetorial. A descrição da cooperação intergovernamental, 

interinstitucional e intersetorial no Estado do Ceará encontra-se no Apêndice 5, e a 

referente ao Estado de São Paulo, no Apêndice 6.  

 

7.1 Estados brasileiros e o apoio à política de creches  

 

A Constituição Federal, estabelece que a União e os estados devem cooperar, 

técnica e financeiramente, com os municípios em programas de educação infantil e ensino 

fundamental. Conforme abordado anteriormente, a LDB foi omissa ao não fazer menção 

explícita à ação dos estados na educação infantil, abordando apenas o ensino fundamental. Esta 

omissão da LDB, a não existência de um Sistema Nacional de Educação e a não 

regulamentação do regime de colaboração geram interpretações e atuações distintas quanto à 

cooperação ofertada ao segmento de creche. Levantamento214 realizado sobre apoio das 

secretarias estaduais de educação aos municípios revelou que diversas secretarias, ao serem 

                                                           
214 Em fevereiro de 2017 foi solicitada informação, por meio da LAI, se as secretarias estaduais de Educação 

realizavam algum apoio à política de creches e, em caso afirmativo, o que era oferecido. Houve retorno de 21 

estados.  
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indagadas se realizavam algum apoio, entendiam que a creche não é de sua competência, mas, 

sim, do município, citando a Constituição ou a LDB, e não viam a cooperação neste segmento:  

 

Em conformidade com a Lei Federal 9394/96, a responsabilidade com as creches 

é do município; porém a Secretaria de Estado de Educação X, atualmente, presta 

auxílio à creche Y [...] (secretaria estadual de educação de estado do Norte) 

Informamos ainda que a educação infantil é de competência da secretaria 

municipal de educação de cada município (secretaria de educação de estado do 

Sudeste) 

[...] a Secretaria da Educação não desenvolve no Estado uma política envolvendo 

creches, pois a educação infantil é de responsabilidade constitucional dos 

municípios (secretaria de educação de estado do Sul).  

 

O levantamento aponta que a normatização federal que preconiza a cooperação 

entre os entes na educação infantil produz efeitos diferenciados entre os estados com 

“adesões distintas” (GOMES, 2009). A creche, apesar de ter sido incorporada à política 

educacional, não conta com a cooperação sistemática da maioria dos estados brasileiros, e 

ainda é incipiente e pouco institucionalizada por meio de programas, assistência técnica e 

outros apoios, como estabelecimento de normas próprias a este segmento.  

Doze estados (44% das unidades federativas) afirmam contribuir com os 

municípios, mas há uma variação na intensidade da cooperação (Tabela 16). Três estados 

apoiam a construção de unidades de educação infantil (Ceará, Goiás215 e São Paulo); seis 

afirmam oferecer algum apoio técnico pedagógico (Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Paraná e Tocantins); dois (Ceará e Distrito Federal) produziram orientações 

curriculares para a educação infantil; e oito realizam algum tipo de formação referente à 

educação infantil. A assistência técnica é mais frequente que a financeira, mas nela estão 

incluídas ações pontuais ou específicas a determinadas creches e, ainda não representa um 

apoio universal a todos os municípios sob sua jurisdição. O estado que oferece maior 

amplitude de ações é o Ceará216, que já possui um histórico de cooperação com os 

municípios na área educacional (Apêndice 5). 

 

                                                           
215 Iniciou em 2017 o apoio financeiro.  
216 Apesar de não solicitado se o estado tinha alguma ação vinculada à primeira infância, quatro mencionaram 

estar participando do comitê para tratar essa questão. Esta informação não reflete todos os estados que têm 

ações para essa faixa etária, mas aponta para uma nova iniciativa de apoio federal com o lançamento, em 

março de 2017, do programa de apoio à primeira infância Criança Feliz, com o foco em visita domiciliares.  
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Tabela 16 – Apoio à política de creches, por estado (continua) 

APOIO /  

ESTADO 

Apoio à 

política de 

creches 

(Sim/Não) 

Apoio 

financeiro 

para 

construir 

e equipar 

creches 

Outro 

apoio 

financeiro 

Apoio 

técnico e 

pedagógico 

Formações 

para 

professores 

Formações 

para 

gestores 

Acompanhamento 

Produção de 

Orientações 

Curriculares 

Entrega 

de 

livros 

Atuação 

pontual em 

algumas 

creches 

Disponibilização 

de professor 
Outros 

AC Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

AL Sim Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não Sim Não 

AP SI - - - - - - - - - - - 

AM Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

BA Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

CE Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

DF Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim Não Não Não Não 

ES Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

GO Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Não Não Não Sim 

MA SI - - - - - - - - - - - 

MT Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

MS Sim Não Não Sim Sim Não Não Não Não Não Não Sim 

MG Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

PA Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não 

PB Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

PR Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não Não 

PE SI - - - - - - - - - - - 
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Tabela 16 – Apoio à política de creches, por estado (Conclusão) 

APOIO /  

ESTADO 

Apoio à 

política de 

creches 

(Sim/Não) 

Apoio 

financeiro 

para 

construir e 

equipar 

creches 

Outro 

apoio 

financeiro 

Apoio 

técnico e 

pedagógico 

Formações 

para 

professores 

Formações 

para 

gestores 

Acompanhamento 

Produção de 

Orientações 

Curriculares 

Entrega 

de livros 

Atuação 

pontual 

em 

algumas 

creches 

Disponibilização 

de professor 
Outros 

PI SI - - - - - - - - - - - 

RJ SI - - - - - - - - - - - 

RN Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

RS Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

RO Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não 

RR Sim Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

SC SI - - - - - - - - - - - 

SP Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

SE Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim 

TO Sim Não Não Sim Sim Não Não Não Não Não Não Sim 

Total 
Sim: 12  
Não: 9 

 

Sim: 3   
Não: 18/ 

S 

Sim: 1   
Não: 20/ 

 

Sim: 6 /  
Não: 15/ 

  

Sim: 8/  
Não: 13 

  

Sim: 1   
Não: 20  

  

Sim: 1   
Não: 20 

  

Sim: 4   
Não: 17 

  

Sim: 2   
Não: 19 

  

Sim: 2   
Não: 19/ 

 

Sim: 2  
Não: 19  

 

Sim: 4   
Não: 17 

 

% Total Sim 44,4% 11,1% 3,7% 22,2% 29,6% 3,7% 3,7% 14,8% 7,4% 7,4% 7,4% 14,8% 

Fonte: ESTADOS. Resposta de pedido de informação pela LAI. 

(1) Sem informação. 

Elaboração própria. 
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O movimento de apoio dos estados é recente, e parece refletir o movimento 

orientado pela União de apoio aos municípios por meio de assistência técnica e 

financeira à educação infantil, especialmente após o ano 2000. Pode ainda estar 

apontando um novo caminho de cooperação intergovernamental, influenciado por 

programas estaduais como o Programa Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic) do 

Ceará217 ou por agências internacionais.218 

A seguir serão apresentadas as ações de cooperação intergovernamental e 

intersetorial na política de creches nos estados do Ceará e de São Paulo, bem como uma 

análise de como se dá a cooperação nos dois estados.  

 

7.2 Cooperação no Estado do Ceará219 

 

O Estado do Ceará foi selecionado no âmbito desta pesquisa por estar na 

Região Nordeste que, juntamente com o Sudeste, são as regiões com maior população 

de crianças de zero a três anos e concentram a maior demanda por creche (Apêndice 5). 

O Ceará é o estado nordestino com maior cobertura de creches da região. Ao serem 

analisados os dados da educação, previamente à visita, observou-se que o estado tinha, 

em 2010, uma taxa de atendimento escolar em creche de 27,51% em 2010 (PNUD; 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013).  

Em 2015, havia 145.229 crianças matriculadas em creche no estado (INEP, 

2015). No Ceará, das crianças com menos de quatro anos de idade que não eram 

matriculadas em creche ou escola, 66,8% delas o responsável tinha interesse em 

matriculá-la em creche ou escola. Daqueles que tinham o desejo de matricular, 36,4% 

dos responsáveis tomaram alguma ação para conseguir a vaga (IBGE, 2017a). De 

maneira similar ao que se constata em outros estados das regiões Norte e Nordeste, a 

ampliação de vagas em creche ocorre, prioritariamente, por meio de jornada parcial 

(86%, em 2015) e para as crianças na faixa dos três anos (61%, em 2015). Todos os 

municípios do estado estavam inscritos no eixo de educação do BC, desde 2014, para 

que os municípios recebessem 50% de suplementação do Fundeb.  

Apesar de a cobertura identificada mostrar que o Ceará ainda precisa de 

investimento para alcançar a meta 1 do PNE de 50% das crianças de até três anos em 

                                                           
217 Dois estados fazem menção à experiência cearense. 
218 Tocantins menciona o apoio do Banco Mundial nessa política 
219 O governador Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, está em seu primeiro mandato (2015-

2018). Foi secretário do primeiro mandato do governador Ciro Gomes e, em seguida, deputado estadual. 
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creche, há um trabalho de coordenação interfederativa no âmbito estadual que merece 

destaque. A política de creche estadual dialoga com a política de educação e com a 

proposta de atenção à primeira infância, com a articulação de diversos atores nacionais e 

internacionais.  

A população deste estado estimada para 2016 era de 8.963.663 habitantes 

(IBGE, 2016). De 2000 a 2010 houve um acréscimo na população de 1,31%, enquanto o 

Brasil cresceu 1,18%. O segmento etário de 0 a 14 anos registrou queda de crescimento 

entre 2000 e 2010: correspondia a 33,5% da população em 2000 (2.492.269 habitantes) 

e, em 2010, a 25,8% (2.188.250 habitantes). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) passou de 0,541 em 2000 

para 0,682 em 2010, sendo que todos os seus componentes – educação, longevidade e 

renda – melhoraram (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Na 

educação passou de 0,377 para 0,615 (Ibidem). 

A renda média per capita era de R$ 310,21 em 2000 e de R$ 460,63 em 

2010. Houve crescimento, mas abaixo da média brasileira – R$ 1.217 (Ibidem). Em 

2010, 17,1% da população do estado estava em situação de extrema pobreza (IPECE, 

2015), uma taxa mais alta que a do Brasil – 8,5%. Há atendimento do Programa Bolsa 

Família e, em 2016, o estado contava com 1.752.567 famílias no Cadastro Único e 

1.058.559 famílias beneficiárias do programa – 39,83% da população do estado 

(BRASIL, 2017a)220. 

Nas últimas décadas, o estado tem investido de forma sistemática em ações 

para a criança.221 Avanços alcançados, em especial na política de saúde, apontam para a 

importância de ações articuladas para a criança até seis anos. Diversos entrevistados 

destacam que a prioridade do estado nas últimas décadas é garantir a vida das crianças. 

O Ceará conseguiu avançar em indicadores da área de saúde, e, entre os 26 estados 

brasileiros e o Distrito Federal, foi o que mais reduziu a mortalidade infantil (62%) 

entre 2000 e 2013. Em 2010, sua mortalidade era 19,3 para cada 1.000 crianças nascidas 

vivas, e em 2013, era 14,1, enquanto a da região Nordeste, 16,6, e a do Brasil, 14,4 

(ASSIS, BARRETO, 2017)222. 

                                                           
220 Os dados dos boletins não estavam disponíveis após o impeachment da presidente Dilma e, em 2017, 

foram disponibilizados os dados referentes a 2016. 
221 Alguns exemplos: Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, Mãe Canguru e 

Carteiro Amigo para incentivo ao aleitamento materno. 
222 Em 2014, a mortalidade infantil estava em 12 por mil nascidos vivos (IPECE, 2015).  
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Paralelamente a isso, o estado avança no direito à educação. Todos os 

municípios cearenses atendem da educação infantil ao 2º ciclo do ensino fundamental, e 

o estado os apoia com assistência técnica à alfabetização na idade certa, por meio do 

Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic) O estado realiza 

acompanhamento técnico às ações de formação continuada da educação infantil ao 

ensino fundamental (1º ao 9º ano). O Ceará tem obtidos bons resultados nos processos 

de avaliação estadual e nacional do ensino fundamental223.  

A cooperação entre estado e municípios na educação e, mais 

especificamente na educação infantil, não se restringe à assistência técnica. O governo 

estadual apoia os municípios na oferta de equipamentos adequados para este público. 

Possui dois programas de construção de Centros de Educação Infantil (CEI), sendo um 

realizado pela Secretaria de Educação (Seduc) e o outro pela Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento Social (STDS)224. As Secretarias fornecem o modelo construtivo e os 

municípios podem se inscrever por meio de edital.225  

A preocupação de uma atuação integrada junto à infância teve início na 

década de 1980 com os agentes comunitários, mas ganhou destaque na agenda 

governamental atual com o Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução 

das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará  – Programa para 

Resultados (PforR), contratado em 2013 com o Banco Mundial e coordenado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará (Ipece), e com o programa Mais Infância 

Ceará, criado em 2015 e coordenado pela primeira-dama. 

O Mais Infância Ceará busca a cooperação intersetorial articulando ações 

das diversas secretarias estaduais (saúde, educação, esportes, meio ambiente e 

assistência social), dos municípios e de outros atores para a promoção do 

desenvolvimento integral da criança de até seis anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, 

conforme previsto na Constituição. Essa iniciativa vem sendo apoiada pelo Banco 

Mundial, Unicef, organizações empresariais e outras instituições, priorizando 

municípios com maior vulnerabilidade social como forma de superar as desigualdades 

                                                           
223 Na avaliação do Ideb 2015 (1º ciclo do ensino fundamental), 77 das 100 melhores escolas públicas do 

Brasil estão no Ceará. 
224 Desde 1997 a STDS apoia a construção de equipamentos sociais pelo Banco Mundial e a creche é um 

deles. Mesmo com o início do apoio à construção por meio da SEDUC, a STDS permanece com este 

financiamento, pois estava previsto no empréstimo do Banco (informação verbal). 
225 Outros apoios também são disponibilizados pelo estado e estão descritos no Apêndice, como o auxílio 

aos municípios na gestão dos programas estaduais e federais, orientações em eventos, por telefone, 

presencialmente ou por e-mail.  
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sociais (IPECE, 2015). Busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio 

de serviços e formações para profissionais, pais e cuidadores (CEARÁ, s/d). Já o PforR 

também envolve diversos órgãos do estado e busca apoiar programas já existentes no 

Plano Plurianual (PPA); projetos de assistência técnica para a melhoria da gestão do 

setor público; e indicadores acordados (IPECE, [201-]).  

O Ceará não tem um plano estadual da primeira infância, conforme 

preconizado no Plano Nacional de Primeira Infância (PNPI), mas estruturou um plano 

de ação e busca integrar ações de saúde, educação infantil, apoio às famílias e às 

crianças, atenção àquelas em situação de vulnerabilidade, incentivo ao brincar, entre 

outros aspectos. Neste plano de ação coexistem alternativas públicas de atenção à 

criança pequena. Há ações da Seduc que vêm investindo gradativamente na política de 

creches para as crianças serem atendidas com qualidade, e a creche é vista como uma 

alternativa pública de apoio ao desenvolvimento infantil e importante na política 

educacional. Paralelamente, outros atores vinculados ao Mais Infância Ceará ou à STDS 

veem a creche como uma alternativa para a promoção do desenvolvimento, mas têm 

estimulado outras opções como visitas domiciliares e orientação aos pais.  

O governo do Ceará desempenha uma ação coordenadora na política, com a 

finalidade de reduzir desigualdades e ampliar o acesso à educação infantil, mas também 

cooperando com os municípios para efetivarem gradativamente a política de creches por 

meio de programas e assistência técnica (AGRANOFF, 2013; SEGATTO, 2015).  

  

7.3 Cooperação no Estado de São Paulo  

 

Representando o Sudeste, que é a região com maior população de crianças 

de zero a três anos e concentra a maior demanda por creche, o Estado de São Paulo foi 

escolhido para esta pesquisa por ser o estado com maior cobertura desta região – 

31,89% em 2010 (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Em 2015, 

havia 971.557 matrículas em creche, representando 32% das matrículas brasileiras, 

concentrando as matrículas privadas (42%) e também aquelas com jornada integral 

(23%) do Brasil (INEP, 2015). No Estado de São Paulo em 2015, dos responsáveis por 

criança com até três anos de idade que não estavam matriculadas em creche ou escola, 

66,2% tinham interesse em matriculá-la. Daqueles que tinham o desejo de matricular, 

60,9% já tomaram tomado alguma ação para conseguir a vaga (IBGE, 2017b).  O 

estado, juntamente com outros da região Sudeste e Sul, oferece mais vagas integrais que 
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parciais, e diversos entrevistados apontam que este modelo de oferta é em função da 

dinâmica social, da estrutura familiar, do papel de cada membro da família, da 

participação da mulher no mercado de trabalho e do histórico de atendimento das 

creches pelas entidades. Apesar de a cobertura em creche do estado estar acima da 

média nacional, a maioria dos municípios paulistas não atendem 50% das crianças de 

até três anos em creche, conforme preconizado no PNE, e terá dificuldades em garantir 

esse direito (CEPAM; FUNDAP; SEADE, 2013).   

O Estado de São Paulo possui população estimada em 2016 de 44.749.699 

habitantes (IBGE, 2016). Pelo censo demográfico de 2010, o estado tinha 41.262.199 

habitantes, sendo 96% na zona urbana e 4% na rural (Ibidem). De 2000 a 2010, a 

população cresceu 1,31%, acima da média do País, que cresceu 1,18%. O segmento 

etário de 0 a 14 anos registrou queda de crescimento entre 2000 e 2010: crianças e 

jovens correspondiam a 26,2% do contingente populacional em 2000, o que equivalia a 

9.743.781 habitantes e, em 2010, 21,5% da população, totalizando 8.860.918 habitantes 

(IBGE). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) passou de 0,702 em 2000 

para 0,783 em 2010, sendo que todos os seus componentes – educação, longevidade e 

renda – melhoraram (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Na 

educação, passou de 0,581 em 2000 para 0,719 em 2010 (Ibidem). Tanto o IDH (0,727), 

quanto seu componente de educação (0,633) são maiores que os do Brasil como um 

todo. 

A renda média per capita era de R$ 882,40 em 2000, e de R$ 1.084,46 em 

2010. Houve crescimento acima da média brasileira – R$ 1.052 (Ibidem).  O PIB 

estadual está crescendo, sendo o PIB per capita em 2015 de R$ 45.098,41. Em 2010, 

1,16% da população estava em situação de extrema pobreza, uma taxa mais baixa que a 

do Brasil (8,5%). Com relação ao PBF, em 2016, o estado contava com 3.461.598 

famílias registradas no Cadastro Único e 1.438.777 famílias beneficiárias do programa 

(10,45% da população do estado) (MDS, 2013), sendo o segundo estado com maior 

número de beneficiários. 

Há diversas ações em saúde que têm levado à redução da mortalidade 

infantil, que, em 2010226, foi de 11,86 por mil nascidos vivos (SEADE, 2016) e, em 

2015, estava em 10,66.  

                                                           
226 Para o Pnud, Fundação João Pinheiro e Ipea (2013) a mortalidade infantil era 13,9 em 2010. 
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A Secretaria de Educação coopera com seus municípios na educação infantil 

por meio do programa Creche Escola, que financia a construção de unidades escolares e 

a compra de equipamentos. O governo estadual não desenvolve outras ações de apoio 

para esta etapa de ensino (Apêndice 6) e não tem uma estrutura de assistência técnica 

aos municípios. Este tem outras iniciativas de apoio ao desenvolvimento infantil com 

ações das Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social (programas de pré-natal, 

puericultura, apoio às famílias, entre outros). Na educação, a rede estadual concentra as 

matrículas do segundo ciclo do ensino fundamental e médio. Já os municípios atendem 

mais a educação infantil e o primeiro ciclo do ensino fundamental.  

O estado também não tem um plano da primeira infância, mas há o 

programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, coordenado pela saúde e com o apoio 

da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV), que busca integrar ações para este 

segmento e fazer a interface com as creches (FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO 

VIDIGAL, [201-]). A iniciativa abrange capacitações intersetoriais nos municípios 

envolvendo saúde, educação e assistência social227, produção de materiais orientadores e 

a elaboração do Índice Paulista da Primeira Infância (IPPI).228 A abrangência dos 

municípios atendidos é reduzida (41 municípios paulistas, equivalendo a 6% dos 

municípios do estado), mas a produção dos materiais orientadores é pública e 

disponibilizada a todos os municípios (SÃO PAULO, 2015b). 

 

7.4 Cooperação intergovernamental, interinstitucional e intersetorial nos estados 

do Ceará e de São Paulo 

 

O pressuposto inicial da tese – de que havia pouca cooperação estadual à 

política educacional de creches – não se mostrou verdadeiro nos casos dos estados do 

Ceará e de São Paulo, em relação aos demais estados. Ainda que o apoio estadual na 

educação infantil seja recente, iniciando-se após 2007229, apresenta estágios distintos de 

colaboração intergovernamental (ALMEIDA, 2005; ARRETCHE, 2012) e de influência 

sobre a ação local, como será visto no Capítulo 10. A trajetória prévia de atuação no 

                                                           
227 O Estado de São Paulo denomina desenvolvimento social.  
228 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, [2015]b). 

O índice identifica as diferenças entre os municípios com relação ao desenvolvimento dessa faixa etária.  
229 No Ceará, um dos programas de apoio à construção às creches (Proares), vinculado à Secretaria de 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), tem um escopo maior de oferta de equipamentos sociais, 

onde a creche é uma das opções. Iniciou em 1997, mas vinculado à assistência social. 
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ensino fundamental gera um consenso nos dois estados quanto à priorização da 

cooperação técnica e financeira nessa etapa de ensino, mas também gera tensões e 

formas distintas de atuação no apoio à política de creches (Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Cooperação intergovernamental nos estados do Ceará e São Paulo na 

política de creches 
Item Ceará São Paulo 

Programas estaduais de apoio à política de 

creches 
Construção de CEI e Mais Paic 

Creche Escola 

 

Abrangência da cooperação 

Construção e disponibilização de 

equipamentos, apoio técnico-

pedagógico, elaboração de normas 

orientadoras, capacitações e apoio 

financeiro 

Construção e disponibilização de 

equipamentos 

Forma de cooperação técnica na política de 

creches 
Descendente por faixa etária Não há 

Modelo de cooperação por política ou 

programa  
Política Programa 

Espaços interfederativos de negociação na 

educação  
Não há  Não há 

Espaços interinstitucionais de negociação na 

educação  
Undime  Undime 

Órgão executor da cooperação 
Coordenadoria de Cooperação com 

os Municípios (Copem) da Seduc 
Não há 

Elaboração de normas estaduais para a 

educação infantil 
Orientações curriculares  Não há 

Mecanismos de comunicação em parceria 

com outros entes  

Mensagens eletrônicas; fórum 

regional; reuniões estaduais para 

divulgar as ações e reuniões com a 

Undime  

Eventos sem periodicidade 

Território 
Atende a totalidade dos 184 

municípios  

Disponível para todo o estado, 

mas atende por demanda 

Mecanismos estaduais de indução da política 

de creches 

Apoio à construção de CEI, 

formação continuada para 

formadores municipais e contratação 

de profissional disseminador para o 

município do Mais Paic 

Apoio à construção 

Apoio técnico ou financeiro  Técnico e financeiro Financeiro 

Elaboração própria. 
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No Ceará, em função da parceria histórica com os municípios230, há um 

acordo entre os atores governamentais e não governamentais sobre a responsabilidade 

estadual de apoiar os municípios na política de educação como um todo (gestão 

educacional e política pedagógica). Esta cooperação é desenvolvida prioritariamente 

pela Seduc, que assumiu também a política de creches, mas esta coexiste com o apoio 

pela STDS para a construção de CEIs. Há um pacto entre os atores governamentais e 

não governamentais de que “a criança é cearense, não importa onde ela nasceu ou 

estuda” (informação verbal).231 A ação das lideranças estaduais chamadas por Kingdom 

(1995) de “empreendedores da política” pode ser adaptada para a política educacional e 

é um fator de destaque. Os atores locais conseguiram criar um grau de coalizão onde a 

educação passou a ser uma prioridade no estado, e esta equipe tem a capacidade de 

propor adequações contínuas que são negociadas com os diversos atores, mesmo não 

tendo uma instância interfederativa que seria a base de uma cooperação 

intergovernamental (WATTS, 2006). A equipe da Seduc é composta por lideranças que 

atuaram como gestores municipais, com destaque a representantes de Sobral, e seus 

membros têm uma vivência prática da gestão educacional, são sensíveis às demandas 

municipais e participam ativamente de reuniões da Undime ou outros espaços de 

articulação intermunicipal.   

O Ceará avança na cooperação técnica e financeira aos municípios na 

implementação da educação infantil (construção e equipagem de unidades escolares de 

educação infantil, formação continuada dos professores desse segmento232, apoio ao 

trabalho pedagógico e à melhoria da gestão da educação, e apoio financeiro). Há uma 

Coordenadoria de Cooperação com os Municípios (Copem) na Seduc específica para 

realizar a interface com os municípios e com uma equipe dedicada ao apoio à educação 

infantil. 233 O Ceará pode ser visto como um estado que coordena a política de educação 

                                                           
230 A experiência de cooperação entre estado e municípios é antiga; desde a década de 1970 há um 

trabalho conjunto (VIEIRA, 2010). Na área de educação, essa cooperação se aprofunda com outros 

programas municipalizados nas décadas de 1990 e 2000 (SEGATTO, 2015). Na municipalização do 

ensino fundamental, a cooperação técnica e financeira do estado contou também com o apoio da União. 
231 Entrevistados 110 e 111, fev. 2016. 
232 Em cada município cearense há um gerente local do Mais 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 formação chega na sala. O 

programa busca fortalecer a capacidade institucional dos municípios para implementarem a política 

educacional, incluída a política de creches.  
233 Na estrutura da Seduc há uma equipe específica de apoio à educação infantil que tem como objetivo, 

entre outros, acelerar a articulação junto aos  gestores  municipais, com o apoio institucional, visando  a  

cooperação efetiva para implementação  da política  pública  de  educação  infantil. 
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e não apenas coopera por meio de programas (AGRANOFF, 2013; SEGATTO, 2015). 

Este apoio vem sendo realizado de forma incremental. Há uma diretriz de apoio 

intergovernamental que parte do governo estadual e é assumida pelas instâncias 

regionais que realizam as formações em serviço, visitam os municípios e acompanham 

o desenvolvimento da gestão educacional nos municípios.  

O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a desenvolver, em 2011, 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 a partir de parceria com o MEC, apontando para uma 

cooperação com a União. Esta orientação e outras normas da educação infantil são 

estratégias utilizadas pelo estado para coordenar a política de creches (e de pré-escola) 

no seu território. O estado destaca-se no processo de comunicação com os municípios e 

na busca de troca de experiências, e também conta com a cooperação de outros atores 

governamentais ou não governamentais, apontando para uma amplitude de parcerias. 

São parceiros do Mais Paic a Universidade Federal do Ceará (UFC), o Unicef, a 

Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, o Fórum de 

Educação Infantil do Ceará (Feic234), a Associação dos Municípios do Estado do Ceará 

(Aprece), a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), a 

Undime e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(Funcap). A Seduc participa das reuniões da Undime e do Feic, e apoia as reuniões 

mensais desses espaços de formação e disseminação da educação infantil. 

Os atores envolvidos com a área educacional da Seduc, de universidades e 

do Feic veem a importância da educação infantil para o desenvolvimento infantil e no 

processo de aprendizagem, respeitando os tempos das crianças, e apoiam a sua 

incorporação ao Mais Paic. Diversos burocratas de alto e médio escalão e dirigentes 

entrevistados, em especial da Seduc, avaliam que os municípios são responsáveis por 

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 creche. Conforme abordado no Capítulo 3, a equipe da Seduc entrevistada 

                                                           
234 O FEIC existe desde 1993 e foi institucionalizado em 2003. Tem como  finalidade contribuir para 

“assegurar o acesso e a qualidade da educação infantil para todas as crianças do Estado, estabelecendo um 

espaço permanente para discussão, divulgação de ideias, mobilização e articulação das políticas 

relacionadas à educação infantil, em consonância com a legislação” (FEIC, 2016). 
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(informação verbal)235 trata a creche como um direito da criança, não sendo a 

materialização deste direito obrigação exclusiva do município, mas também da União, 

do estado e da sociedade, incluindo aqui a família. 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 será apresentado no Capítulo 9. Há uma visão frequente entre 

dirigentes estaduais, equipes municipais e familiares que a criança pequena, em especial 

até dois anos, deve ser tratada no âmbito familiar.  

Os atores do Feic e do Cedeca entrevistados não veem esta priorização do 

ensino fundamental e da pré-escola em detrimento da creche; entendem como 

obrigatória a oferta de creches por parte dos municípios às famílias que desejarem: “é 

um direito da criança desde que seja demandado; não é obrigatória a matrícula” 

(especialista em educação infantil cearense, fev. 2016). Avaliam que a legislação que 

torna obrigatória a pré-escola (EC 59/2009) está gerando um efeito perverso com 

consequências à política de creches:  

 

[...] Na prefeitura X foi retirado o período integral para as crianças de três 

anos, de tal forma que sobrasse o espaço nas creches para o atendimento de 

quatro anos [...] desta forma colocam outras turmas de três anos – uma pela 

manhã e outra à tarde, então a forma de ampliar a oferta foi diminuir a 

permanência da creche (especialista em educação infantil cearense, fev. 

2016).  

 

A equipe da Seduc identifica que, para garantir o direito à creche, é preciso 

um conjunto de ações para concretizar o que foi estabelecido na Constituição. Esta 

política deve apoiar os municípios financeiramente para a construção de escolas 

adequadas a essa faixa etária, pois os recursos dos tesouros municipais são limitados 

para investimentos; capacitar os dirigentes à melhoria da gestão e professores que atuam 

diretamente com a criança; produzir materiais orientadores e realizar uma assessoria 

permanente para todas as localidades; e apoiar para que os municípios tenham acesso a 

todos os recursos (federais, estaduais e de outros parceiros) que contribuam com a 

implementação da política. Para desempenhar essas funções, dispõe de sistemas de 

acompanhamento das ações em que diversos envolvidos se comprometem com os 

resultados (bolsistas formadores do Mais Paic236 que atuam nas creches dos municípios, 

                                                           
235 Entrevistados 110, 111 e 115, fev. e mar. 2016. 
236 Muitos têm doutorado e conhecimentos específicos na educação infantil, enquanto outros recebem 

formação e atuam em creches dos municípios.  
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gerente local do Mais Paic, representantes regionais da Seduc e equipe central da 

secretaria).  

No estado de São Paulo, há conflitos em relação ao apoio do estado à 

educação infantil: alguns dos dirigentes e conselheiros estaduais de educação avaliam 

que o estado só pode atuar suplementarmente naquilo que não é sua competência – 

educação infantil – quando a sua competência – ensino médio – estiver atendida (o que 

ainda não ocorre237): “a Diretoria (regional) de Ensino X não trabalha com creches, 

apenas com escolas a partir do 1º ano do ensino fundamental”, ou “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” (dirigentes 

regionais de ensino do estado de São Paulo). Outros dirigentes destacam a importância 

do suporte estadual às administrações municipais e, a partir desta interpretação, foi 

criado o Programa Creche Escola. Assim, a cooperação intergovernamental ocorre por 

programa (AGRANOFF, 2001, 2004), sem ter sido pactuada entre todos os atores a 

importância de uma atuação conjunta. Cada rede tem uma preocupação com os seus 

alunos, sem a visão de que a criança é “paulista”, como visto no caso do Ceará.  

O estado de São Paulo não institucionalizou uma área de apoio aos 

municípios e esta diretriz de cooperação intergovernamental não é frequente. Também 

não realiza cooperação técnica e pedagógica para as equipes municipais de educação 

infantil, e na equipe de dirigentes da SEE é pouco frequente a participação de lideranças 

dos municípios. Não há parceria com as universidades, fóruns regionais ou estadual de 

educação infantil no apoio aos municípios nesta etapa de ensino.  

A maioria dos entrevistados do estado de São Paulo entende que a creche é 

um direito da criança desde bebê, que 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 paulista, mar. 2017). Foi 

observado, ainda, por parte dos entrevistados vinculados à SEE, que prevalece a visão 

da prioridade absoluta da criança em detrimento do direito do trabalhador: “o 

trabalhador tem direito à creche, mas o direito à 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” 

                                                           
237 Em 2016, a taxa de atendimento do ensino médio no estado São Paulo era de 62,7%, e apenas 52,5% 

entre os 25% mais pobres nessa etapa escolar (ANUÁRIO BRASILEIRO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

2017, 2017). 
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(dirigente estadual, mar. 2017). Desta forma, para parcela dos entrevistados, o direito da 

criança estaria “acima” do direito do trabalhador e deve ser garantido pelo município. 

Neste estado a pesquisa mostrou que, os dirigentes e equipe técnica entrevistada veem a 

importância da creche para o desenvolvimento infantil, mas coexistem aqueles que 

defendem: “o lugar da criança é com o pai e com a mãe principalmente no início da sua 

vida (membro do conselho estadual de educação). Esta visão também foi identificada 

em municípios paulistas, conforme será apresentado no Capítulo 9 e nos Apêndices 10 a 

12. 

O custeio da creche não é apoiado pelos dois estados,238 havendo um 

entendimento de que o Fundeb e os Tesouros Municipais devem arcar com este gasto: 

 

[...] a questão da manutenção foi satisfatoriamente aí respondida pelo Fundeb 

[...] o Fundeb garante o repasse de recursos correspondentes ao número de 

alunos matriculados. O programa Brasil Carinhoso possibilitou que os 

recursos especificamente para educação infantil fossem adiantados no mesmo 

ano em que é aberta a oferta (dirigente estadual cearense, fev. 2016).  

 

Esta posição pode comprometer a sustentabilidade da política de creches a 

médio prazo, como é apontado por especialistas e dirigentes municipais, corroborando o 

pressuposto inicial da tese de que o financiamento atual não privilegia esta política. Este 

aspecto será aprofundado no Capítulo 10.  

Apesar das diferenças – Ceará cooperando e coordenando a política e São 

Paulo cooperando com um programa – pode-se observar que, no apoio financeiro à 

construção das unidades de educação infantil, há similaridades. Os dois estados 

contribuem com a construção de unidades para a educação infantil, prevendo uma 

integração entre creche e pré-escola conforme preconizado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil. Ambos têm um “modelo fechado de construção” para 

os governos locais, com modelos construtivos próprios, sem a possibilidade de 

adequação às realidades locais – o que mostra a centralização decisória nos estados em 

relação a esta dimensão da política de creches, sendo os municípios os implementadores 

da iniciativa (ALMEIDA, 2005; BICHIR, 2012; FARAH, 2012, 2013; OLIVEIRA; 

LOTTA, 2012). No Ceará ainda coexistem a Seduc e a STDS com modelos distintos de 

construção sem troca de experiências, mas, nos dois casos, os municípios não 

participaram da formulação do projeto.  

                                                           
238 O Ceará fornece uma bolsa aos professores multiplicadores do Mais Paic que atuam com as creches 

contribuindo com a formação dos professores das escolas. 
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Estes programas de construção nos remetem à reflexão de Oliveira e Lotta 

(2012) feita para o governo federal, que pode ser reproduzida para o caso desses 

estados: a partir de convênios, que são instrumentos de transferência voluntária, há uma 

discricionariedade dos estados ao repassar os recursos aos municípios por meio de 

programas desenhados por esta esfera de governo. As autoras sinalizam para uma 

“recentralização menos institucionalizada”. Estes programas estaduais seguem a 

concepção do programa ProInfância com pouca flexibilidade para atender a diversidade 

dos municípios: há modelos construtivos prontos e as mesmas regras são para 

municípios pequenos e grandes, com capacidade financeira distinta. Uma diferenciação 

entre o Ceará e São Paulo é que a escolha dos municípios beneficiados com as unidades 

escolares no Ceará passa por editais, evitando a distribuição clientelista dos recursos de 

transferência voluntária. 

Apesar destas semelhanças na cooperação para a construção de creches, não 

foi identificado o movimento de centralização dos processos licitatórios nos governos 

estaduais como encontrado na União com os Regimes Diferenciados de Compras. 

Entretanto, nos dois estados havia estudos para a reformulação dos programas, de forma 

que o governo estadual assuma o processo licitatório das obras (parte ou total), em 

função das dificuldades encontradas pelos municípios para realizarem as licitações. As 

construções apoiadas pela STDS do Ceará realizam capacitações às equipes municipais 

sobre processos licitatórios, premiam as melhores gestões e promovem trocas de 

experiências, aprimorando a capacidade institucional dos municípios participantes 

(Apêndice 5). 

Apesar da inexistência de espaços interfederativos institucionalizados para 

negociação entre os dois governos estaduais e seus municípios, apontando para 

fragilidades no processo de cooperação intergovernamental, há iniciativas pontuais de 

escuta periódica das Undimes estaduais, das associações de prefeitos ou de municípios 

que se destacam pelo porte populacional. Este “ouvir” permitiu adequações no decorrer 

da implementação dos programas:  

 

[...] tem município que se demonstrou incapaz de executar o programa 

porque demanda certa estrutura. [...] eles têm dificuldade de licitar, de 

fiscalizar, acompanhar. A estrutura do município não permite, muitas vezes, 

uma licitação como essa (de uma creche). A gente está prevendo uma 

mudança no decreto, onde hoje o município pode licitar, mas também 

havendo diálogo entre município e estado, o município, se quiser que o 

estado execute, vai ser permitido, coisa que o convênio hoje não tem 

(dirigente estadual paulista, fev. 2017).  
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[...] começou numa modelagem assim de [...] o estado passava o recurso para 

o município se responsabilizar pelo processo de construção, desde a licitação 

e o estado acompanhando e fiscalizando [...] num dos momentos de revisão 

de reestruturação da ação mudou este modelo para o estado licitar e construir 

(agente político cearense, mar. 2016). 

São poucos os municípios que realmente mostraram ali uma condição e um 

ritmo satisfatório na realização das obras, então assim para tentar dar mais 

ritmo foi alterado ai o modelo da execução para o próprio estado fazer a 

licitação (agente político cearense, mar. 2016).  

 

No Ceará, o governo estadual é mais proativo nessa relação com os 

municípios. Participa e apoia as reuniões da Undime e da Aprece, realiza diversas 

capacitações aos gestores para melhoria da gestão educacional e promove reuniões 

periódicas com os parceiros do Mais Paic, o que permite discutir melhorias contínuas. 

No estado de São Paulo não foram observadas escutas sistemáticas à Undime e ou 

associações de municípios. 

Nos dois estados, é possível perceber uma relação direta da União com os 

municípios sem a intermediação dos estados, similar ao que foi encontrado em outras 

políticas com destaque às de transferência de renda (ABRUCIO; FRANZESE, 2007; 

BICHIR, 2012). O estado do Ceará criou um órgão na Seduc para fazer a ponte entre os 

programas federais e municípios, mas este atuou mais com programas vinculados ao 

ensino fundamental e pouco na educação infantil.  

É ainda observada a influência mais presente da Defensoria, dos conselhos 

tutelares, do ministério público, do Judiciário e do Tribunal de Contas no estado de São 

Paulo. Muitas vezes eles influenciam o próprio desenho do programa, bem como a ação 

dos municípios, como será visto no Capítulo 10. Neste estado é mais frequente a adoção 

de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) do Ministério Público com diversos 

municípios como forma de garantir o direito à educação infantil (SILVEIRA, 2011; 

CORRÊA, 2014), mesmo em municípios que já atendem 50% das crianças em creche. 

Representantes da Undime e de Associações de Prefeitos entendem que é um direito o 

acesso à creche, mas que deveria haver um diálogo entre os entes federados e os atores 

vinculados ao 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. 2016, grifo da 

autora).  
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[...] 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” aí 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 é 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 à cooperação intersetorial (horizontal) também há abrangências 

distintas entre os estados, mas com um discurso comum de que para a solução de 

problemas complexos e multicausais, como a promoção do desenvolvimento infantil da 

criança pequena e o enfrentamento da pobreza, é essencial uma atuação conjunta e 

integrada (CUNILL-GRAU, 2014; BRONZO, 2016).  

No Ceará, há três iniciativas formatadas e que começam a ser 

implementadas (Mais Infância Ceará, Padin e fortalecimento de vínculos nos Cras). 

Busca-se a articulação e a coordenação por meio do Mais Infância, mas as ações são 

realizadas por órgãos distintos que muitas vezes não dialogam, apesar de terem uma 

coordenação vinculada ao gabinete do governador (Apêndice 5). Esta coordenação tem 

promovido ações conjuntas e disseminado valores comuns sobre a importância deste 

período de vida. Observa-se, ainda, uma ação proativa da Seduc, da primeira-dama e da 

vice-governadora como lideranças que têm trazido a importância do desenvolvimento 

infantil para a educação, formando equipes municipais para trabalharem de forma 

articulada e com sistemas de acompanhamento das ações. Estes atores têm buscado uma 

articulação com outros setores governamentais e outros atores não governamentais, mas 

que ainda é de baixa intensidade (CUNILL-GRAU, 2014).  

Em São Paulo, a coordenação do São Paulo pela Primeiríssima Infância está 

com a Secretaria de Saúde, com baixo poder articulatório, onde as secretarias até 2016 

pouco integravam as ações (Apêndice 6). Até final de 2016, há pouca interface com a 

Secretaria da Educação e a inexistência de um sistema integrado de acompanhamento 

das ações, ficando a cargo de cada regional de saúde a articulação com as outras áreas e 

o seu acompanhamento (informação verbal)239. A atuação histórica das creches na 

assistência social tem gerado uma aproximação maior no âmbito do estado com essa 

secretaria, mas sem uma interface estruturada. Nos dois estados, não foi identificada 

uma articulação do tema de creche com a política de gênero e nem com os conselhos 

                                                           
239 Entrevistado 35, fev. 2017. 
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setoriais afins; a temática não foi debatida em 2014 e 2015 no conselho estadual da 

mulher (ou da condição feminina no estado de São Paulo) e nem no Conselho Estadual 

dos Diretos da Criança e do Adolescente (CEARÁ, 2016a, 2016b; SÃO PAULO, 2016, 

informação verbal)240. 

No Ceará, há o Comitê da Primeira Infância como espaço institucionalizado 

de coordenação e negociação entre as áreas envolvidas, que é fundamental para a 

pactuação de consensos sobre a primeira infância e de ações conjuntas de todo o 

governo do estado. Apesar da existência deste espaço, que é recente, ele ainda não é 

suficiente para promover a intersetorialidade em todas as ações vinculadas à primeira 

infância, coexistindo fontes de financiamento, metodologias e abordagens distintas entre 

a Seduc e STDS. Cria-se um espaço de discussão com a alta direção, mas ainda falta 

uma articulação com os burocratas de médio escalão que são responsáveis pela 

implementação das ações (AMBRÓZIO; ANDRADE, 2016)241. 

No Ceará a coordenação é mais intensa e conta com a participação de 

agências internacionais (Banco Mundial e Unicef), organizações não governamentais e 

governamentais (Quadro 7) no debate da Primeira Infância. Entretanto, ainda não foram 

promovidas transformações no desenho e nos conteúdos das políticas setoriais 

(CUNILL-GRAU, 2014). Em São Paulo, não há uma instância intersetorial e os 

participantes da iniciativa paulista são basicamente do governo e contam com o apoio, 

por meio de convênio, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV).  

 

                                                           
240 Entrevistado 40, fev. 2017. 
241 A análise feita pelos autores refere-se ao PBF, mas é pertinente também para o debate da primeira 

infância. 
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Quadro 7 – Cooperação intersetorial no Ceará e São Paulo 

Item Ceará São Paulo 

Ações ou programas indutores 

Formação continuada para 

professores da educação 

infantil242, Mais Infância Ceará, 

Padin, Fortalecimento de 

Vínculos da STDS 

Programa Primeiríssima Infância 

Coordenação de ações 

intersetoriais 
Primeira-dama para Mais 

Infância Ceará, Seduc e STDS 
Secretaria Estadual de Saúde 

Espaço institucionalizado de 

negociação 
Comitê da Primeira Infância Não existe. 

Participantes Internos e externos ao governo Internos ao governo e FMCSV 

Elaboração própria. 
 

Observa-se no Ceará uma tensão maior em relação às ações de 

desenvolvimento da primeira infância, em função da dimensão assumida no estado 

pelos programas criados. O fortalecimento, pelo Estado, da rede parental como 

promotora do desenvolvimento da infância, é visto por alguns atores como uma forma 

de não assumir a sua corresponsabilidade na educação infantil, e dar novos encargos às 

mulheres. Estas críticas convergem com outras existentes às políticas de “inclusão 

social” no Brasil que colocam as famílias, especialmente as mulheres, como 

responsáveis por problemas sociais complexos e por sua resolução.  O estudo de Meyer, 

Klein e Fernandes (2012) critica a experiência do PIM/RS e outras políticas, pois 

carregam a carga ideológica do familismo e da maternagem. 

Diversos entrevistados cearenses destacam a importância do apoio ao 

desenvolvimento infantil previsto 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 estas 

atividades (informação verbal)243; os recursos do Fundeb deveriam ser aplicados, nesta 

perspectiva, na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, incluindo a 

creche, e não em espaços ou serviços não educacionais: 

                                                           
242 Durante a visita, a Seduc estava estruturando esta atividade.  
243 Entrevistados 116 e 117, fev. 2016. 
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[...] 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 cearense, fev. 2016). 

 

Há o questionamento, em especial em relação às visitas domiciliares e 

brinquedotecas, se estas iniciativas apoiadas pelo governo estadual não serão em 

detrimento do direito à creche integral para quem tiver interesse e, em especial, às 

mulheres trabalhadoras (informação verbal)244. O Fórum de Educação Infantil do Ceará 

(Feic), os Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedecas) e movimentos 

feministas veem a creche como um direito da criança e do trabalhador, e um espaço 

público de cuidado e de educação, 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 estas duas funções em um único espaço. Atores 

vinculados a estas instituições apontam a creche como articuladora de políticas 

intersetoriais, que demanda profissionais formados em serviço 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 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 cearense, fev. 

2016, grifos da autora). 

 

Esta disputa entre alternativas para a primeira infância não foi percebida de 

forma tão intensa no estado de São Paulo, e seria necessário avançar em novos estudos 

para identificar as causas.  

Apesar de os dois estados terem iniciativas intersetoriais para a primeira 

infância, observa-se que o Brasil Carinhoso (BC) não proporcionou uma articulação 

intersetorial nos estados como ocorreu no governo federal, conforme previsto nas 

premissas desta tese. Esta situação mostra que há um desafio na relação entre a 

formulação e a implementação, que se agrava com programas intersetoriais, em especial 

                                                           
244 Entrevistado 117, fev. 2016. 
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naqueles que são interfederativos. A capacidade institucional que o governo federal tem 

para fazer um trabalho intersetorial com o BC (profissionais qualificados, sistemas 

informatizados de acompanhamento e avaliação, cofinanciamento da política, entre 

outros) não foi identificada nos estados, apesar de ter sido constatado um movimento 

para construir esta institucionalização no Ceará. Em cada estado percebe-se um 

protagonismo diferenciado das secretarias que coordenam as ações intersetoriais, mas 

não se observa a área de desenvolvimento social com o mesmo poder e legitimidade 

encontrados no governo federal com o MDS. No Ceará há o protagonismo da Seduc, da 

primeira-dama e da vice-governadora, e no estado de São Paulo esta temática está com a 

saúde; nos dois estados constata-se a ação de secretarias-fim “fortes” – saúde e 

educação, e não da área de desenvolvimento social. A atuação da saúde e da educação, 

áreas mais consolidadas, precisaria ser melhor estudada para identificar se as 

dificuldades de articulação corroboram a visão de Costa e Bronzo (2012) que estes 

setores estão menos propensos a mudanças abrangentes em termos de estratégia e 

processos de trabalho vinculadas à cooperação horizontal.  

 No BC, que se propõe a ser intersetorial e interfederativo, também ocorreu 

a ação direta da União com os municípios, não acompanhada pelas iniciativas 

intersetoriais – pelo Mais Infância no Ceará e em São Paulo pela Primeiríssima Infância 

– ou mesmo pelas secretarias estaduais afins, apontando para uma ação direta da União 

com os municípios, sem uma visão da completude das ações vinculadas à criança 

pequena.  

É possível identificar que estas diferenciações de cooperação técnica e 

financeira de âmbito estadual são importantes e afetam as ações municipais, como será 

visto no Capítulo 10.   
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8  A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCACÃO E O DIREITO À CRECHE: 

CASOS CEARENSES E PAULISTAS 

 

Este capítulo e os três próximos buscam descrever a implementação da 

política de creches e do Brasil Carinhoso (BC) em seis municípios, sendo três do estado 

do Ceará (Farias Brito, Horizonte e Sobral) e três do estado de São Paulo (Osasco, 

Tarumã e Votuporanga), buscando analisar similaridades e diferenças em torno de eixos 

que ajudem a compreender a ação local e o porquê das variações na implementação 

dessa política. O capítulo inicia com uma breve caracterização das seis localidades 

visitadas e, em seguida, apresenta a comparação entre os municípios quanto à política 

de educação e ao direito à creche.   

Para sintetizar as informações consideradas relevantes no âmbito desta 

pesquisa, os municípios estarão ordenados por ordem alfabética, por estado, e os dados 

são apresentados em tabelas e quadros-síntese. As informações mais detalhadas de cada 

localidade podem ser consultadas nos Apêndices 7 a 12.  

 

8.1 Conhecendo os municípios cearenses 

 

No Ceará, foram visitados Farias Brito, Horizonte e Sobral. Cada município 

com suas especificidades avançou na política de creches, destacando-se os três pelo 

comprometimento de suas equipes na defesa desse segmento educacional e na busca da 

melhoria do atendimento à criança pequena.  

 

8.1.1 Farias Brito245 

 

Farias Brito, localizado no sertão do Cariri, foi escolhido no Ceará para o 

perfil de porte populacional de até 50 mil habitantes (Apêndice 7). Destaca-se pela sua 

cobertura de creche (23,1% em 2010) acima da média estadual (22,6) e por outras ações 

vinculadas às políticas sociais. Sua população estimada para 2016 era de 18.789 

habitantes (IBGE, 2016a), com concentração na zona rural. De 2000 a 2010, como em 

                                                           
245 O prefeito à época da pesquisa, José Vandevelder Freitas Francelino, do PCdoB, foi reeleito e estava 

em seu quarto mandato (2013-2016).  
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muitos municípios brasileiros de pequeno porte, houve um decréscimo na população, e 

a faixa etária com maior crescimento negativo foi a de crianças e adolescentes.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) passou de 0,447 para 

0,633 no período (abaixo do estado, que é 0,682), sendo que todos os seus componentes 

ampliaram. Na educação, alterou de 0,302 para 0,605 (ainda abaixo do estadual, 0,615). 

A renda média mensal per capita (R$ 231,88, em 2010) cresceu, como no Brasil, 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% (MDS, 2013; IPECE, 2015). Destes, 72,3% são moradores da zona rural 

e 13,66%, crianças com até cinco anos (MDS, 2013g). 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). 

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). As equipes 

de atenção básica de saúde cobrem 100% do território (BRASIL, 2013d).  

Em 2015, havia 4.864 alunos matriculados no município (INEP, 2016a) 

sendo 76% na rede municipal. A prefeitura 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 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 matriculadas. 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.  

O município, inserido na pactuação do estado de ter todas as crianças 

alfabetizadas na idade certa, tem investido nos últimos mandatos na educação por meio 

de contratação de pessoal, criação de plano de cargos e carreira, capacitações 

permanentes, reforma ou construção de unidades escolares246, melhoria da merenda, 

entre outras ações. Um dos reflexos desse investimento é a melhoria do Ideb do 

município entre 2009 a 2015, inclusive superando a meta nacional e o desempenho 

                                                           
246 Nos dois últimos mandatos (2009 a 2016) foram construídas quatro escolas de educação infantil.  
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estadual (INEP, 2016d). Como implementar uma política educacional de qualidade 

exige recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de capital e infraestrutura, a SME 

participa do Mais Paic e Pnaic com o objetivo de ter as crianças do município 

alfabetizadas, de outros programas federais e estaduais que cooperam com a política, 

além de contar com outras parcerias institucionais. Tem ainda 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) e aplicado mais de 60% do Fundeb na 

remuneração dos profissionais do magistério, seguindo a legislação (FNDE, 2015, 

2016). 

Em 2002, o município iniciou o processo de transferência da creche da 

assistência social à educação e foi estruturando uma equipe comprometida e qualificada 

para a educação infantil. Em 2015 havia 390 crianças matriculadas em creches 

municipais. 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 em salas de dois e três anos, e o serviço não é oferecido nas férias 

nem no período de recesso escolar. Algumas EEIs funcionam apenas em um turno, em 

especial as da zona rural. 

A equipe da SME, ao entender que o município é obrigado a ofertar vagas 

no ensino fundamental e na pré-escola, prioriza o acesso de forma descendente, 

começando pelo atendimento da faixa etária superior: primeiro ensino fundamental, 

depois pré-escola, em seguida creche para três anos e, depois para dois anos e, assim 

sucessivamente. Nesse município, a família é vista como instituição essencial no 

cuidado e na educação da criança pequena, e há um discurso frequente por parte dos 

servidores e conselheiros de que as mães preferem que as crianças pequenas fiquem 

com a família. É realizada a busca ativa de crianças para inseri-las nas escolas de 

educação infantil, utilizando-se do apoio dos agentes comunitários de saúde e da 

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 política de creche do município dialoga também com um Plano da 

Primeira Infância e participa do Selo Unicef – Município Aprovado (Edição 2013-2016) 

com diversas ações de promoção do desenvolvimento infantil e do atendimento em 

creche, com articulação com outros setores governamentais e não governamentais.  
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8.1.2. Horizonte247 

 

Horizonte, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, foi escolhido 

no Ceará, para o perfil de porte populacional de 50.001 a 100.000 habitantes (Apêndice 

8). Apesar de apresentar uma taxa bruta de escolarização em creche (14,1% em 2010) 

abaixo da média do estado (22,6%), optou-se por mantê-lo entre os municípios 

selecionados uma vez que especialistas indicavam tanto avanços na sua política de 

creches quanto um trabalho intersetorial. A população estimada de Horizonte, para 

2016, é de 64.673 habitantes, com concentração na zona urbana (IBGE, 2016a). De 

2000 a 2010 houve um acréscimo na população, bem acima do crescimento 

populacional do estado e do Brasil, mas crescimento negativo na faixa etária de crianças 

e adolescentes. 

O IDH-M passou de 0,493 para 0,658, sendo que todos os seus componentes 

subiram (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Na educação sofreu 

alteração de 0,307 para 0,610 (Ibidem), mas ainda está abaixo do estado (0,615). A 

renda média mensal per capita (R$ 322,78, em 2010) cresceu, como no Brasil, de 2000 

a 2010, mas também está abaixo da média do estado, que é R$ 460,63 (Ibidem). Em 

2010, 8,7% da população estava em situação de extrema pobreza, uma taxa menor que a 

do estado (17,1%) (MDS, 2013g; IPECE, 2015). Destes, 21,2% são moradores da zona 

rural e 13,4% crianças com até cinco anos (BRASIL, 2013g). Em 2013, o município 

contava com 12.616 famílias registradas no Cadastro Único e 6.175 famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (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 – 19,3 (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO; IPEA, 2013). As equipes de atenção básica de saúde cobrem 95,02% da 

população do município (BRASIL, 2013d).  

Em 2015, havia 17.519 alunos no município (INEP, 2016a) sendo 71,5% da 

rede municipal, composta por 15 centros de educação infantil (CEI), 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 SME, todas as 

crianças na faixa etária do ensino fundamental e pré-escola estão matriculadas. Observa-

                                                           
247 O prefeito à época da pesquisa, Manoel Gomes de Farias Neto (Nezinho), do PSDB, exerceu os dois 

últimos mandatos (2009-2012 e 2013-2016), tendo sido este último o seu quarto mandato. 
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se que as matrículas aumentaram de 2010 a 2015 (6,2%), com destaque para o segmento 

de creche (108%) e a modalidade de educação especial.  

Horizonte tem investido nos últimos mandatos na área de educação, 

realizando concurso público para contratação de profissionais do magistério, 

constituindo um estatuto e plano de cargos e remuneração do magistério conforme 

orientação federal e estadual, incentivo à melhoria da formação profissional, entre 

outras ações. Um dos reflexos deste investimento foi a melhoria no Ideb de 2009 a 

2015, superando tanto a meta nacional quanto o desempenho estadual (INEP, 2016d). 

Como estas ações exigem recursos e apoio técnico, a SME participa de programas como 

Pnaic, Mais Educação, Brasil Carinhoso, Pnate, Pnae, PDDE, entre outros do governo 

federal; e do Mais Paic e construção de escolas, do governo estadual, que contribuem 

com a implementação. Tem investido mais de 25% do orçamento em educação (30,58% 

em 2014 e 29,49%, em 2015) e aplicado mais de 76% do Fundeb na remuneração dos 

profissionais do magistério nos dois últimos anos, apontando para uma valorização da 

equipe da educação (FNDE, 2015, 2016). 

A política de educação infantil vem sendo estruturada no município desde 

1988. A partir de então, o poder público tem ampliado e aprimorado suas ações na 

educação infantil de forma gradual. 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. Em 2016, segundo a equipe da SME, a partir de 

uma ação integrada entre saúde, educação e assistência social, já se atendia 100% da 

meta de pré-escola e toda demanda espontânea de três anos (informação verbal)248.  

Foram construídos CEIs passando de 14, em 2009, para 17249, em 2015. Em 

2016, estavam matriculadas 142 crianças de dois anos e 888 de três anos, mostrando a 

concentração na faixa dos três anos. Todas as vagas então ofertadas eram diurnas e 

parciais. A equipe da SME não entende a oferta de vagas em creche como obrigatória; 

avalia que o município deve atender primeiramente o ensino fundamental e pré-escola, 

seguindo o entendimento da Secretaria de Educação do Estado (Seduc).  

Desde 2009 o município busca fortalecer as políticas intersetoriais 

territorializadas, articulando ações entre as secretarias e conselhos (agenda única de 

                                                           
248 Entrevistado 77, mar. 2016.  
249 Neste 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.  
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eventos, projetos conjuntos, entre outras) com um órgão responsável por essa 

articulação, denominado “Beija Flor”. 

Sua política de creche dialoga com um Plano da Primeira Infância e com a 

Cidade Educadora, sendo premiada pelas inovações em gestão municipal, em 2013, pelo 

Inep/MEC; recebendo o selo Unicef – Município Aprovado desde a sua primeira edição; 

e do Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, nos dois últimos mandatos. Este 

conjunto de informações sobre Horizonte apontava para um padrão acima da média dos 

municípios brasileiros no que se refere à promoção do desenvolvimento infantil. 

 

8.1.3 Sobral250 

 

Sobral, localizado na região noroeste do Ceará, foi escolhido para o perfil de 

porte populacional acima de 100.000 habitantes (Apêndice 9). Destaca-se pelo 

atendimento à criança pequena, em especial às mais vulneráveis, de forma articulada 

com parceiras intersetoriais e interinstitucionais (CARNEIRO, 2000).  

Sua população estimada para 2016 era de 203.682 habitantes (IBGE, 

2016a), com concentração na zona urbana. 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 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. 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%) (BRASIL, 

2013g; 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, 2013h). Diversas ações 

articuladas entre as políticas públicas foram realizadas, promovendo uma redução 

significativa da extrema pobreza (de 7.000 famílias, em 2012, para 789, em dezembro 

de 2015). 

                                                           
250 O prefeito José Clodoveu de Arruda Neto (Veveu), do PT, era vice-prefeito de Leônidas Cristino, do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), no mandato 2009-2012. No entanto, Leônidas renunciou ao cargo e 

Veveu assumiu a prefeitura em 2011, reelegendo-se para o mandato 2013-2016.  
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A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 13,6, resultado melhor que 

do estado – 19,3 (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013); em 2015, 

após inúmeras ações municipais, foi reduzida a 8,4. As equipes de atenção básica de 

saúde cobriam 82,1% da população em 2010 (BRASIL, 2013d) com ações articuladas 

com outras políticas.  

No município, desde 2000 pactuou-se o compromisso de universalizar o 

ensino fundamental com qualidade e alfabetizar na idade certa, tornando-se uma 

referência no estado e no Brasil em função da metodologia de promoção da 

aprendizagem na idade certa, que, por sua vez, influenciou o Paic e o Mais Paic, do 

governo estadual, e o Pnaic, do governo federal. 

Em 2015, havia 60.261 alunos no município (INEP, 2016a) sendo 55,13% 

da rede municipal. Segundo a equipe da SME, todas as crianças na faixa etária do 1º 

ciclo do ensino fundamental e da pré-escola estavam matriculadas. As matrículas no 

município diminuíram em 6,7% no período de 2010 a 2015, em função da melhoria do 

fluxo escolar e da redução da natalidade. A localidade 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 2015251). 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 (FNDE, 2015, 2014).   

O município, seguindo a tendência do estado, vem investindo na educação 

de forma descendente. De 2010 a 2015, houve crescimento nas matrículas na educação 

infantil de 7,7%: em creche cresceram 31,6% e na pré-escola decresceram 6,5%, em 

função de sua inserção em período anterior. O crescimento em creche foi maior na rede 

privada (78%) do que na municipal (21,1%) em função da ampliação do poder 

aquisitivo e seguindo a tendência no Brasil. Em 2015 havia 4.605 crianças em creche, 

sendo 3.473 (75%) na rede municipal matriculadas em 12 centros de educação infantil, 

atendendo prioritariamente crianças de dois e três anos em jornada parcial. Apesar do 

aumento da oferta de vagas, havia no Conselho Tutelar demanda não atendida, em 

especial do berçário, uma vez que ainda não há vagas suficientes.  

A equipe da SME conta com a cooperação federal e estadual na política de 

creches, mas aponta alguns desafios no que se refere às relações intergovernamentais, 

com destaque ao custeio do serviço. Havia uma parceria entre a saúde e a educação na 

                                                           
251 Esta queda deve-se à crise de 2015 (informação verbal). 
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creche. O apoio da assistência social à equipe de educação infantil era menos frequente, 

mas sempre estava presente quando solicitado e fornecendo informações referentes às 

crianças em situação de vulnerabilidade para serem priorizadas no atendimento.  

O Selo  Unicef, o Prêmio Prefeito Amigo da Criança e o Plano da Primeira 

Infância são iniciativas que ocorrem em Sobral e 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. Como cidade 

educadora, a equipe da prefeitura de Sobral procura construir uma nova cultura 

organizacional que promova o diálogo, o planejamento, a implementação e o 

monitoramento das ações conjuntas e articuladas que propiciem o desenvolvimento 

infantil. 

 

8.2 Conhecendo os municípios paulistas 

 

Os municípios paulistas participantes da pesquisa são Tarumã, Votuporanga 

e Osasco. Todos avançaram no acesso à creche e, apesar das diferenças entre as 

localidades, observa-se em suas equipes uma postura de defesa da educação infantil 

dentro da própria SME e junto a outras áreas, bem como uma busca pela ampliação do 

acesso e melhoria da qualidade do atendimento.  

 

8.2.1 Tarumã252 

 

Tarumã, município da região oeste de São Paulo, a 463 km da capital, foi 

escolhido para o perfil de porte populacional de até 50 mil habitantes (Apêndice 10). 

Destaca-se pela ampliação da cobertura de creche (46,76% em 2010), bem acima do 

estado (28,18%). Sua população estimada para 2016 era de 14.378 habitantes (IBGE, 

2016a), com 94,11% na zona urbana. De 2000 a 2010, diferentemente da maioria dos 

municípios de pequeno porte, a população cresceu 1,83% ao ano; diminuindo, porém, a 

porcentagem de crianças e jovens (de 28,5% para 23,5% da população). 

O IDH-M passou de 0,654 em 2000 para 0,753 em 2010, sendo que todos os 

seus componentes ampliaram. Na educação, alterou de 0,537 para 0,680, mas o IDH-M 

                                                           
252 O prefeito Jairo da Costa e Silva, do PSDB, foi prefeito de 2009 a 2016. Foi vice-prefeito nos dois 

mandatos anteriores ao seu, de 2001 a 2008, e é professor da rede estadual. 
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ainda 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, mas está bem abaixo da média do estado – R$ 1.084,46 (PNUD; FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Em 2010, 2,5% da população estava em situação de 

extrema pobreza, uma taxa próxima à do estado – 2,6%. Destes 5,3% estavam na zona 

rural e 11,45% eram crianças com até cinco anos (BRASIL, 2013g, 2013h). Em 2013 

havia 1.437 famílias registradas no Cadastro Único e 565 famílias beneficiárias do 

programa Bolsa Família (39,32% do total de cadastrados). 

A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 13 a cada mil crianças 

nascidas vivas, resultado melhor que o do estado, que foi de 13,9 (PNUD; FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Em 2010, as equipes de atenção básica de saúde 

cobriam 89,7% da população local (em 2008 a cobertura era de 100%) (BRASIL, 

2013d). 

Em 2015, havia 3.473 alunos (INEP, 2016a) sendo 59,3% da rede 

municipal. A prefeitura atua nas etapas de ensino de educação infantil (creche e pré-

escola) e ensino fundamental (1º ciclo). A rede municipal é composta por três escolas de 

educação infantil, uma de ensino fundamental e três de ensino fundamental e educação 

infantil. Segundo a equipe da SME, todas as crianças na faixa etária do ensino 

fundamental (1º ciclo) e pré-escola estão matriculadas.  

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, 

refletindo o processo de municipalização. Neste período cresceram as matrículas em 

educação infantil: 37,6% em creche e 27,9% em pré-escola. 

Tarumã 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 destes servidores. O plano de carreiras e 

remuneração do magistério do município conta com progressões anuais a partir de 

metas, e faz com que o piso salarial seja superior ao nacional. Nas creches, com a meta 

de ampliar o acesso ao serviço e garantir a qualidade, optaram por contratar professores 

e outros profissionais sem a qualificação exigida pela LDB, mas com um número maior 

de adultos por criança.  
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Em 2015, a cobertura de creche alcançou 62,71%, mantendo-se superior à 

cobertura do estado (38,80%) e já tendo atingido a meta do PNE (FDE, 2016). Segundo 

a equipe, chegou-se a 68% de cobertura em 2016 com 485 crianças em creche, sendo 

85% em jornada integral e 15% em parcial. Tanto nas creches como nos demais níveis 

educacionais que o município atende, há preocupação com a formação e capacitação 

dos profissionais; exemplo disso é a garantia de um terço do horário de trabalho dos 

professores para planejamento e capacitação, como prevê a Lei do Piso Salarial aos 

profissionais do magistério. 

Os alunos, tanto das creches como da educação infantil e ensino 

fundamental, contam com programas suplementares de alimentação, uniforme, material 

didático, serviços de saúde e, a partir do berçário 1, transporte.  

Como resultado do investimento em educação, o Ideb para a 4ª série/5º ano 

da rede municipal de Tarumã apresentou melhoria de desempenho de 2009 a 2015 (de 

5,1 para 6,1), superando a meta nacional estabelecida para a rede municipal (INEP, 

2016d). 

Tarumã participa de programas federais e do estado (ProInfância, Creche 

Escola, Pnae, BC, PDDE na escola, PAR e Pnate) e conta com outros parceiros não 

governamentais na implementação da política de creches (Fundação Itaú Social e 

Oficina Municipal). O custeio das creches é um grande desafio, e 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. A cooperação 

intergovernamental também ocorre de forma horizontal com a participação do 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (Civap) e da Undime.  

A promoção do desenvolvimento infantil ocorre a partir de ações de 

diversas áreas, envolvendo saúde e assistência social. A articulação em rede, no entanto, 

não se materializou na política de creches, e o trabalho intersetorial é um desafio. 

 

8.2.2 Votuporanga253 

 

Votuporanga, localizada na região noroeste do estado de São Paulo, foi 

escolhida para o perfil de porte populacional de 50.001 a 100.000 habitantes deste 

                                                           
253 O prefeito de Votuporanga era Nasser Marão Filho, do PSDB, e estava no seu segundo mandato 

durante a visita de campo (mandatos 2009-2012 e 2013-2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PT
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estado (Apêndice 11). Destaca-se por ter ampliado o acesso e a permanência das 

crianças em creches. Sua população estimada para 2016 era de 92.032 habitantes 

(IBGE, 2016a), com concentração na zona urbana. De 2000 a 2010 o acréscimo da 

população ocorreu a uma taxa de 1,15% ao ano, superior à do estado (1,10%) e à da 

União (1,18%). 

O IDH-M passou de 0,723, em 2000, para 0,790 em 2010, sendo que todos 

os seus componentes ampliaram, ocupando a 67ª posição no País (PNUD; FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2013). Na educação, passou de 0,624 para 0,744, tanto o 

IDH-M de 2010 quanto o componente de educação estavam acima do estado (0,783 e 

0,719, respectivamente). 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) (Ibidem). Em 2010, 1% da população estava em situação de extrema pobreza, 

taxa abaixo da estadual, de 2,6% (BRASIL, 2013g; SEADE, 2010). Havia 855 pessoas 

nessa situação, 93,9% residentes no meio urbano e 8,36% crianças com até cinco anos. 

Em 2013, o município contava com 11.213 famílias registradas no Cadastro Único e 

1.986 famílias beneficiárias do PBF – 17,71% dos cadastrados (BRASIL, 2013h). 

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 a do estado, ainda que também tenha 

se reduzido, ficou em 10,66 (SEADE, 2017b). 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). Há diversas ações de saúde em todas as unidades de 

educação infantil.  

Em 2015, havia 18.442 alunos no município (INEP, 2016a) sendo 37,4% da 

rede municipal, apontando para uma oferta híbrida entre o poder público e a rede 

privada. Segundo a equipe da SME, todas as crianças na faixa etária do ensino 

fundamental e da pré-escola estão matriculadas. 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 (FNDE, 2015, 2016).  

Em 2010, a cobertura de atendimento em creche do município (39,06%) já 

era superior à do estado (28,18%). Em 2015, aumentou para 54,80%, mantendo-se 

superior à do estado, ainda que esta também tenha se ampliado (38,80%) (FDE, 2016) e, 
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em 2016, encontrava-se em 62% (informação verbal)254 já tendo atingido a meta do 

PNE. 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. 

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 o 

acesso, o que gerou um TAC no qual foram estabelecidos critérios de prioridades no 

atendimento e a centralização das inscrições. Em 2014, a prefeitura decidiu firmar um 

segundo TAC para que pudesse ordenar a demanda manifesta sem interferência de 

outros atores na fila de espera. 

A SME participa de programas federais e estaduais, e dispõe de programas 

suplementares de alimentação, assistência à saúde, material didático a partir do maternal 

2 e uniforme. 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. O investimento por 

aluno da educação infantil foi de R$ R$ 6.905,62, em 2014, e R$ 5.287,27, em 2015 

(FNDE, 2015, 2016). 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, estas crianças não estavam matriculadas em creche da rede municipal. 

Segundo o PME 2015-2025, são necessárias adequações nas escolas de educação básica 

para torná-las acessíveis. Apesar dos investimentos, Votuporanga manteve constante o 

desempenho (6,4) no Ideb para a 4ª série/5º ano da rede municipal nos anos de 2009, 

2011 e 2013, e em 2015 avançou para 6,6, abaixo da meta projetada (INEP, 2016d).  

O município conta com outros parceiros governamentais e não 

governamentais na implementação da política de creches e em ações voltadas à primeira 

infância. Além do apoio financeiro, a cooperação intergovernamental e 

interinstitucional é valorizada. A elaboração das diretrizes curriculares e a produção de 

diversos materiais explicativos foram citados pela equipe como uma contribuição à 

implementação da política de creches. O município participa desde 2009 do Programa 

Primeiríssima Infância, primeira iniciativa da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal 

(FMCSV) com o foco nesta faixa etária, buscando a promoção do desenvolvimento 

infantil e com ações articuladas entre saúde, educação e assistência social. Atualmente 

                                                           
254 Entrevistado 215, dez. 2016.  
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integra o Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, do governo estadual com a 

FMCSV, buscando articular ações entre as áreas sociais. Integra e lidera o Arranjo de 

Desenvolvimento da Educação (ADE, 2016), formado por 48 municípios, e também 

participa do programa Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq, tendo sido 

premiado nas duas últimas gestões.  

 

8.2.3 Osasco255 

Osasco, município da região metropolitana de São Paulo, foi escolhido no 

Estado de São Paulo para o perfil de porte populacional acima de 100.000 habitantes 

(Apêndice 12). Destaca-se pela ampliação do acesso a creches, ainda que tenha 

permanecido abaixo da cobertura estadual (38,80%, em 2015) pois a cobertura passou 

de 21,38% em 2010 para 33,66%, em 2015 (FDE, 2016). Sua população estimada para 

2016 era de 696.382 habitantes (IBGE, 2016a), sendo o quinto município mais populoso 

do estado e o nono PIB do País (GUERRA; CAZZUNI, 2016), com grande 

desigualdade de renda entre seus moradores.   

O IDH-M passou de 0,706 em 2000 para 0,776 em 2010, sendo que todos os 

seus componentes 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% (BRASIL, 

2013g; SEADE, 2011). Havia 24.047 habitantes nesta situação, todos residentes no 

meio urbano. Desses, 11,88% eram crianças com até cinco anos (BRASIL, 2013h). Em 

2013, Osasco contava com 56.697 famílias registradas no Cadastro Único e 28.191 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – 49,72 % do total de cadastrados 

(BRASIL, 2013h). 

A taxa de mortalidade infantil, em 2010, foi de 13,4 a cada mil crianças 

nascidas vivas, próxima à taxa estadual (13,9) (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO; IPEA, 2013). Em 2010, as equipes de atenção básica de saúde cobriam 

apenas 17,5% da população local (BRASIL, 2013d).  

                                                           
255 O prefeito de Osasco para o mandato 2012-2016 foi Jorge Lapas (atualmente do PDT, filiado ao PT à 

época de sua eleição). Teve apenas um mandato como prefeito e não se reelegeu para 2017-2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PDT
https://pt.wikipedia.org/wiki/PT
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O município, na gestão 2013-2016, investiu no planejamento público e na 

gestão por resultados. 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). O planejamento foi incorporado ao Plano Plurianual (PPA) e foi criado o Acordo 

de Resultados, uma pactuação entre prefeito e secretarias, com instrumentos para 

acompanhar projetos estratégicos e indicadores, entre eles a melhoria do Ideb e o 

aumento de vagas em creche.256  

Em 2015 havia 172.048 alunos (INEP, 2016a), sendo apenas 37,5% na rede 

municipal, mostrando a importância da rede privada. O município concentra sua atuação 

na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e na EJA. Segundo a 

equipe da SME, há vagas para todas as crianças na faixa etária da pré-escola e do ensino 

fundamental – 1º ciclo. No período de 2010 a 2015, cresceram as matrículas em 

educação infantil, ampliando 65% na creche e reduzindo 8,1% na pré-escola, seguindo a 

tendência nacional. 

Em 2015, as crianças a partir de quatro meses eram atendidas em vários 

equipamentos municipais da educação (creche, Centro Municipal de Educação Infantil – 

Cemei, Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Cemeif e 

Centro de Educação Unificada – CEU) em jornadas parcial ou integral, e duas creches 

noturnas. Em 2012, havia 1.454 vagas parciais (13% das matrículas deste segmento) e 

9.751 integrais (87%) e, em 2015, 1.546 (11%) e 12.039 (89%), respectivamente (INEP, 

2013, 2016b). Em 2016, havia 15 creches conveniadas, atendendo 1.732 crianças. Um 

TAC, assinado em 2014 entre o Ministério Público e a Prefeitura de Osasco, previa a 

ampliação do acesso à creche. 

Para ampliar e melhorar a oferta de vagas, foram realizadas ações públicas, 

como: a) buscar recursos junto a 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 a educação infantil;  d) formar 

equipe para orientar as creches conveniadas; e) ampliar o repasse per capita às 

                                                           
256 As salas de situação, previstas pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), foram uma 

alternativa utilizada para socializar informações e resolver conflitos entre as áreas de forma a atingir os 

objetivos da gestão – entre eles a ampliação do acesso à creche –, mas não necessariamente geraram uma 

corresponsabilização dos envolvidos. 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.  



 

234 
 

conveniadas; f) criar vagas parciais para compartilhamento de vagas257; g) organizar 

creche noturna; e h) verificar a frequência para excluir crianças que faltam mais de 15 

dias sem atestado médico ou outra justificativa.  

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, contava com 1.372 matrículas, e 957 em 2015, contrariando as 

diretrizes de inclusão na educação. O município tem investido mais de 25% das receitas 

de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento da educação (26,81% 

em 2014 e 25,09%, em 2015), bem como aplicado mais de 60% do Fundeb na 

remuneração dos profissionais do magistério. Os gastos com pessoal estão dentro dos 

limites da LRF (FNDE, 2015, 2016). Apesar dos investimentos, a rede municipal não 

atingiu a meta projetada do Ideb, de 2009 a 2013 (INEP, 2016d). 

O município tinha como um objetivo, desde a gestão 2009-2012, promover 

a inclusão social e ampliar o acesso a serviços públicos para a população vulnerável, nas 

quais a interface entre as políticas é essencial. Para tal, elaborou o Plano Osasco sem 

Miséria em 2012, que previa articulação com programas federais. Apesar desta 

iniciativa, não foi possível observar nas creches a priorização das crianças mais pobres 

no acesso nem articulação com as demais políticas públicas. 

 

8.3 Política municipal de educação 

 

De 2001258 a 2010 houve grande variação entre as matrículas na educação 

básica (redes municipal, estadual, federal e privada) nos municípios analisados (Tabela 

17). Neste período, ocorreu uma ampliação do acesso ao ensino fundamental, em 

especial na rede municipal, orientada por uma diretriz nacional de apoio a esta etapa de 

ensino, consolidada com um mecanismo de financiamento, o Fundef, com reformas que 

incentivaram a municipalização, em especial no estado de São Paulo. Este processo se 

alterou com a criação do Fundeb em 2006, que passou a financiar toda a educação 

básica – educação infantil, ensinos fundamental e médio – e começou a vigorar 

                                                           
257 O compartilhamento de vaga é a transformação de uma vaga integral em duas parciais e foi estruturado 

após estudo realizado pela SME onde se identificou que um conjunto de mães desejava a jornada parcial.  
258 Em 2001, o Censo Escolar, conforme apresentado no Capítulo 1, estava em fase de consolidação e 

começa a coletar os dados da educação infantil. 
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plenamente em 2010.259 Em todos os municípios, há uma concentração das matrículas 

no ensino fundamental, mostrando a importância desta etapa de ensino.  

De 2010 a 2015, houve diferenças quanto à evolução do total das matrículas 

da educação básica. Em três localidades, estas decresceram no período (Farias Brito, 

Osasco e Sobral) e entre aquelas em que houve ampliação, o percentual não chegou a 

2%, com exceção de Horizonte (crescimento de 6,2%). Esta situação está vinculada à 

queda da população em idade escolar em todos os municípios, similar ao ocorrido com 

as matrículas no Brasil. A participação da rede municipal no total de matrículas ampliou 

e a estadual reduziu, indicando a permanência do caminho de municipalização na 

educação e um papel indutor do Fundef e, posteriormente do Fundeb (PINTO, 2014; 

ARRETCHE, 2012). Farias Brito e Horizonte não seguiram esta tendência e tiveram 

queda nas matrículas municipais. Em Horizonte elas ocorreram pois o município passou 

a não oferecer mais vagas no ensino médio e no ensino fundamental; com a melhora do 

fluxo escolar e da queda da taxa de natalidade, houve redução nas matrículas, seguindo 

a tendência do estado e do Brasil. Em Farias Brito, segundo a equipe municipal, ocorre 

em redução do número de crianças e adolescentes no município. Os municípios 

paulistas ampliaram a sua rede municipal no período, em especial na educação infantil, 

e no Ceará este movimento também ocorreu. 

 

                                                           
259 Em função da tese ter como foco a política de creches, neste capítulo serão trabalhos principalmente os 

dados pós-2010, ano de funcionamento total do Fundeb e também por já estarem criados e reformulados 

diversos programas federais para atender este segmento educacional. 
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Tabela 17 – Matrículas referentes à política de educação de Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco 

Item Ano  Farias Brito  Horizonte  Sobral  Tarumã  Votuporanga  Osasco  

Matrículas em educação básica nas redes pública e privada 2001 13.241 24.345 106.041 5.806 30.965 302.203 

Matrículas em educação básica nas redes pública e privada 2010 5.935 16.490 64.606 3.416 18.086 177.656 

Variação de matrículas na educação básica nas redes 

pública e privada de 2001 a 2010 
- -55,2% -32,3% -39,1% -41,2% 42,6%  -41,2% 

Matrículas em educação básica nas redes pública e privada  2015 4.864 17.519 60.261 3.473 18.442 172.048 

Variação de matrículas em educação básica nas redes 

pública e privada de 2010 a 2015 
-  -18% 6,2% -6,7%  1,7% 2% -3,2% 

Total de matrículas em educação básica na rede municipal 2001 10.569 20.639 57.702 2.732 5,570 71.571 

Total de matrículas em educação básica na rede municipal 2010 4.277 12.987 35.618 1.850 6.206 61.767 

Variação de matrículas em educação básica na 

rede municipal de 2001 a 2010 
- -37,1% 3,0% -38,3% -32,3% 11,4% -13,7% 

Total alunos matriculados em educação básica na 

rede municipal 
2015 3.715 12.524 33.220 2.058 6.901 64.456 

Variação de matrículas em educação básica na 

rede municipal de 2010 a 2015 
- -13,14%  -3,6% -6,7% 11,2% 11,2%  4,4% 

Matrículas de crianças com deficiência da rede municipal 2001 0 96 0 18 18 709 

Matrículas de crianças com deficiência da rede municipal  2010 140 242 1.032 24 51 1.372 

Variação de matrículas de crianças com deficiência na rede 

municipal de 2001 a 2010 
- -  509,4% - 200% 183,3%  70,4% 

Matrículas de crianças com deficiência da rede municipal 2015 103 585 957 54 51 1.208 

Variação de matrículas de crianças com deficiência na rede 

municipal de 2010 a 2015 
-  -26,4%  141,7% 17,1% 125% Igual   30,2% 

Fonte: INEP. Censo escolar, 2001, 2010, 2015.  

Elaboração própria.  
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Neste mesmo período, em três localidades (Osasco, Sobral e Farias Brito) 

houve redução das matrículas em pré-escola, que deveria ser universalizada em 2016, 

conforme a EC 50/2009260. De acordo com os entrevistados, todas as crianças em idade 

de pré-escola estavam atendidas261. As equipes municipais avaliam que houve uma ação 

anterior para incluir as crianças na pré-escola e a natalidade está reduzindo. Observou-

se também a diminuição de matrículas no ensino fundamental em três municípios, e no 

ensino médio, em cinco municípios. Esta diminuição de matrículas em pré-escola, 

ensino fundamental e ensino médio segue a tendência nacional (INEP, 2016a). Segundo 

entrevistados, ações anteriores haviam incluído as crianças no ensino fundamental, 

“deixando de existir” crianças fora da escola em especial no 1º ciclo (1º ao 5º ano); estas 

ações possibilitaram a alfabetização na idade certa, no Ceará, ou a redução das 

reprovações, com os ciclos em São Paulo, facilitando o fluxo escolar. Já no ensino 

médio, as equipes municipais avaliam que os alunos não têm se matriculado e têm 

abandonado a escola por falta de interesse, gravidez precoce, despreparo das escolas 

para atuar com grupos vulneráveis e considerados “problemáticos”, inserção no 

mercado de trabalho, entre outros fatores que também foram identificados em pesquisa 

do Instituto Unibanco (2016). 

Podem-se constatar dois modelos diferenciados de municipalização entre os 

estados: os municípios paulistas assumiram a educação infantil e o 1º ciclo do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano); e os cearenses, por sua vez, respondem pela educação 

infantil de forma descendente262 e todo o ensino fundamental (1º ao 9º ano).  Diversos 

autores (ARRETCHE, 2002; PINTO, 2014) mostram que, desde a década de 1960, os 

municípios nordestinos respondem por parcela significativa das matrículas do ensino 

fundamental, diferentemente dos municípios do estado de São Paulo. Conforme Pinto 

(2014, p. 632), esta diferenciação aponta “não a força dos municípios dos estados mais 

ricos da federação, mas, antes, a omissão dos governos estaduais das regiões mais 

pobres (PINTO, 2000). Essa é uma tendência nacional, mesmo quando se analisam os 

                                                           
260 Havia uma estimativa de serem inseridas 4,5 milhões de crianças na educação para atingir a 

universalização da pré-escola em 2016, e se fosse atendida a meta de 50% das crianças em creche em 

2024 (PINTO, 2014). 
261 As equipes técnicas tinham dificuldade de informar o número exato de crianças em cada segmento da 

educação infantil para comprovar que todas estão matriculadas. Quatro municípios utilizam os dados do 

Datasus de estimativa de crianças por faixa etária, mas este órgão usa uma classificação etária diferente 

daquela da educação. Horizonte fará um minicenso para mapear todas as crianças, e outras localidades 

utilizavam-se dos agentes comunitários e outros serviços para auxiliar na identificação dessas crianças. 
262 O atendimento da educação infantil de forma descendente ocorre ofertando vagas primeiro para a pré-

escola, depois creche de três anos, depois de dois, e assim sucessivamente.  
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dados mais recentes” (PINTO, 2014, p. 632). A atuação na educação infantil nos 

municípios paulistas deve-se também à inserção maior da mulher no mercado de 

trabalho, à compreensão de que este segmento é de responsabilidade local, e a ação de 

outros atores como conselhos tutelares, Defensoria Pública e Ministério Público 

condicionando a oferta de vagas, como será visto nos Capítulos 9 e 10.  

A inclusão de crianças com deficiências, apesar de estar prevista desde a 

LDB, é ainda um desafio a ser enfrentado pelos municípios, como mostra a Tabela 17. 

Algumas localidades conseguiram ampliar as matrículas (Horizonte, Sobral e Tarumã), 

destacando-se Horizonte e Tarumã, oferecendo em cada localidade um serviço 

estruturado de apoio aos alunos que têm alguma deficiência, aos familiares e aos 

profissionais municipais, apontando para a importância de uma assistência para este 

atendimento, com o apoio de especialistas.  

Seguindo o art. 11 da LDB, que prevê a organização de uma estrutura 

administrativa de educação, todos os municípios contavam com uma Secretaria 

Municipal de Educação – SME263 (Tabela 17). Apenas em Tarumã a secretaria não era 

exclusiva, incluindo a cultura, o que é comum em município de pequeno porte.264 Em 

todos havia um esforço de profissionalizar a área em função da complexidade da gestão 

da educação: “escolhi uma secretária que conhece de educação. A minha escolha foi 

técnica e não por acordo político, ela é pedagoga e fez especialização em gestão [...] 

tinha que ser técnica, mas também saber trabalhar com a política” (prefeito cearense, 

2016).  

Identificaram-se nas SME dirigente qualificados, todos com nível superior 

de escolaridade e, em cinco municípios, os secretários eram profissionais vinculados à 

área.265 A exceção era Osasco, onde a secretária de educação era advogada. Em quatro 

das localidades (Farias Brito, Horizonte, Sobral e Votuporanga) o dirigente era 

proveniente do próprio quadro de servidores. Em todas as localidades havia um discurso 

sobre a profissionalização da área. Também foram verificadas estruturas de apoio 

administrativo e pedagógico e, em algumas atividades, contavam com o apoio das 

demais áreas da prefeitura. Apenas em Farias Brito a contabilidade era terceirizada, o 

que dificultava o controle dos dados pela equipe da SME.   

 

                                                           
263 Os nomes das secretarias variam nos municípios, mas aqui serão denominadas SMEs.  
264 No Brasil, 59,2% dos municípios em 2014 tinham secretaria exclusiva (IBGE, 2015). 
265 Em cinco municípios há mulheres como secretárias municipais de educação, a exceção é Sobral. 
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Tabela 17 – Itens referentes à política de educação de Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, 

Votuporanga e Osasco 
Item Ano  Farias Brito  Horizonte Sobral  Tarumã  Votuporanga  Osasco  

Existência de secretaria 

(ou departamento) 

municipal de educação 

2016 Secretaria  Secretaria  Secretaria Secretaria  Secretaria  Secretaria 

Processo de ingresso de 

professores 
2015 

Concurso público 

(efetivos) e processo 

seletivo (temporários) 

Concurso público 

(efetivos) e 

processo seletivo 

(temporários) 

Concurso público 

(efetivos) e processo 

seletivo (temporários) 

Concurso público 

(efetivos) e processo 

seletivo (temporários) 

Concurso público  

Concurso público 

(efetivos) e processo 

seletivo (temporários) 

Piso salarial (R$)(1) 2015 R$ 2.135,64 R$ 2.135,64  R$ 2.027,31  
R$ 1.987,05 (para 40 

horas)(2) R$ 2.392,51  
1.665,11 (para 31 

horas) 

Existência de plano de 

cargos, carreiras e 

salário/remuneração 

- Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

% de aplicação do Fundeb 

na remuneração dos 

profissionais do magistério 

2010 71,07% 60% 61,16% 90,17 % 72,76 % 

 

62,09% 

% de aplicação do Fundeb 

na remuneração dos 

profissionais do magistério 

2015 60% 79,01% 61,09% 77,48 % 83,56 % 64,48 % 

% de aplicação das 

receitas de impostos e 

transferências na 

manutenção e 

desenvolvimento da 

educação (MDE) - mínimo 

constitucional de 25% 

2010 25,69% 31,26% 26,15% 32,50% 29,61% 25,93% 

% de aplicação das 

receitas de impostos e 

transferências na MDE 

2015 27,91% 29,49%,  25,82% 27,04% 25,32% 25,09% 

Existência de PME 2015 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Existência do PNPI 2015 Sim Sim Sim Não Não Não  

Estruturas de controle 

social 
2015 

Conselhos Municipais 

de Educação (CME), 

de Alimentação 

Escolar (CAE), de 

Controle do Fundeb, 

Direitos da Criança e 

do Adolescente 

(CMDCA) e Tutelar   

CME, CAE, de 

Controle do 

Fundeb, CMDCA 

e Tutelar  

CME, CAE, de 

Controle do Fundeb, 

CMDCA e Tutelar  

CME, CAE, de 

Controle do Fundeb, 

CMDCA e Tutelar  

CME, CAE, de 

Controle do 

Fundeb, CMDCA 

e Tutelar  

CME, CAE, de 

Controle do Fundeb, 

CMDCA, Tutelar, 

Conselho de Escola e 

APMs 

Realização de conferência 

municipal de educação 
2015 Sim  Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: PREFEITURAS; FNDE, 2010, 2015. 
(1) Piso salarial era R$ 1.917,78 em 2015.  

(2) Este valor é para quem tem magistério. Para pedagogia o valor é de R$ 2.484,30.  

Elaboração própria.  
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Em três municípios foi institucionalizado o sistema municipal de ensino266 

conforme estabelecido na LDB (Tarumã, Sobral e Osasco), mas todos tinham SME e 

conselho municipal de educação (CME), o conselho do Fundef e o conselho municipal 

da alimentação escolar.  

A LDB previu a realização de concursos para ingresso no serviço público, 

planos de cargos e carreiras, piso salarial e formação permanente dos profissionais 

(Tabela 17). Em todas as prefeituras analisadas, o ingresso na carreira ocorreu por meio 

de concurso público para os efetivos. Coexistem, no entanto, professores estatutários, 

celetistas inseridos por seleção pública e temporários e, em alguns destes municípios, 

mais de 40% dos profissionais que atuam na educação eram temporários; a única 

exceção foi Votuporanga, onde todos os professores eram concursados. Desta forma, há 

variações na implementação da LDB. 

Todos os municípios contavam com plano de carreira267, pagavam acima do 

piso salarial para professores (Tabela 17) e disponibilizavam horas para planejamento e 

capacitação para esses profissionais. Pode-se observar que o Fundeb, ao estabelecer que 

ao menos 60% dos recursos devem ser gastos com a remuneração dos profissionais do 

magistério, junto com a Lei do Piso salarial, direcionou a ação municipal para uma 

melhoria da remuneração dos professores. No Capítulo 10 este aspecto será 

aprofundado. O percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais do 

magistério também foi acima de 60% nos dois últimos anos, seguindo a legislação. 

Farias Brito e Horizonte, municípios cearenses com menos de 100 mil habitantes, 

estavam acima do limite prudencial da despesa com pessoal previsto pela LRF (51,30% 

em 2015), o que gera uma preocupação por parte dos prefeitos e suas equipes; e os 

outros quatro estavam de acordo com a lei. Apesar dos avanços no aumento dos salários 

dos professores nos últimos anos, ainda são mais baixos que de outros profissionais com 

o mesmo nível de escolarização, e nem sempre se garante um terço de horas de 

planejamento e capacitação, previsto na Lei do Piso Salarial.  

Todas as municipalidades têm, conforme previsto na CF e na LDB, 

investido mais de 25% das receitas de impostos e transferências na manutenção e 

                                                           
266 O município pode criar o sistema de ensino próprio ou integra-se ao sistema de ensino estadual. Para 

ter o sistema próprio, deve articular e supervisionar as instituições públicas municipais de educação 

básica, as instituições privadas de educação infantil; ter a SME; o CME; o conselho do Fundef e o 

conselho municipal da alimentação escolar.  
267 No Brasil, apenas 10,4% dos municípios afirmaram não possuir este plano de cargos em 2014 (IBGE, 

2015). Entretanto, em 2017 inicia uma ação do MEC para que todas as municipalidades adequem seus 

planos frente às novas normatizações.  
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desenvolvimento da educação, sendo que, em 2010, duas localidades investiram mais de 

30% (Horizonte e Tarumã) – ambas com menos de 100 mil habitantes (Tabela 17). 

Observou-se uma queda no percentual gasto, com exceção de Horizonte, devido à crise 

econômica segundo os entrevistados.  

Outro aspecto investigado na pesquisa foi a existência de Plano Municipal 

de Educação (PME).268 Na visita de campo, constatou-se que todos tinham seu PME, 

seguindo uma tendência nacional. A existência do PME não é pré-requisito para o 

recebimento de recursos, mas o MEC forneceu assistência técnica para sua elaboração 

com uma metodologia estruturada por etapas e sistemática de acompanhamento 

permanente do estágio de elaboração do plano269, o que será mostrado no Capítulo 9.   

Com relação ao Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI), apenas os 

municípios do Ceará haviam elaborado seus planos, ainda que o de Horizonte seja, na 

verdade, uma junção dos demais planos das áreas sociais (Tabela 17). Neste estado, 

houve o apoio da Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI)270 para a elaboração dos 

planos em alguns municípios, financiado por institutos e fundações empresariais que 

atuam neste estado. A existência do plano era um item a ser considerado pelo Selo  

Unicef, premiação que certifica os municípios compromissados com a garantia dos 

direitos das crianças. Assim, a indução para a elaboração do PMPI foi realizada no 

Ceará por outros atores não governamentais, não havendo assessoria técnica federal ou 

estadual. Observa-se também neste estado que as experiências anteriores de atenção à 

infância, em especial na área de saúde, influenciam os padrões de atuação cearenses.  

A CF e a LDB preveem que a gestão da educação seja democrática, e 

preconizam a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola, assim como a participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. A Política Nacional de Educação Infantil (2006), 

os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação infantil (2006) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) também sugerem que as 

                                                           
268 Desde a aprovação do PNE 2001-2011, estabeleceu-se que os estados e municípios deveriam elaborar 

seus respectivos planos. Ainda que sua obrigatoriedade tenha sido reafirmada com o PNE 2014-2024, 

apenas 43,6% dos municípios tinham seus PMEs em 2014 (IBGE, 2015). Em 2015, 99% tinham seus 

planos. 
269 O sistema continha informações para a acompanhar a instituição da comissão; a elaboração do 

diagnóstico e do documento-base; a realização da consulta pública; a elaboração do projeto de lei, seu 

envio ao Legislativo, aprovação da lei; e sua sanção.  
270 Compõem a RNPI sete redes estaduais, sendo que uma está estruturada no Ceará com a participação da 

Universidade Federal do Ceará e o Instituto da Infância e conta com o apoio do Instituto C&A e da 

Fundação Bernard van Leer. São Paulo, apesar de ter instituições que participam da rede nacional, ainda 

não estruturou uma rede estadual.  
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unidades de educação – e as de educação infantil –  incorporem a participação da 

família nos processos decisórios (SILVEIRA; ARAÚJO, 2015).  

A LDB também estabelece a criação de conselhos em cada esfera de 

governo. Com relação à situação dos conselhos vinculados à educação, identificou-se 

que os que são pré-requisitos para o recebimento de recursos federais estavam ativos e 

tinham se reunido nos anos de 2014 e 2015, como é o caso dos conselhos municipais de 

educação271, de alimentação escolar, de acompanhamento e controle social do Fundeb 

(Tabela 17). Estas exigências são mecanismos de indução federal, e nos municípios 

visitados estavam mais estruturados do que em outros municípios brasileiros. Seguindo 

o Plano Nacional de Educação, nos seis municípios, ainda que não fosse obrigatória, foi 

realizada a conferência municipal de educação, seguindo as normas e temáticas 

previstas pelo governo federal. 

Também foram encontrados conselhos tutelares e de assistência social que 

fazem interface com a política de educação ou de creches e estão previstos nas 

legislações de suas áreas (ECA, Loas). O conselho da mulher, que não é obrigatório, 

não foi encontrado em Tarumã, o que é comum ocorrer em pequenos municípios. Já nos 

processos decisórios ou na elaboração coletiva de seu projeto político-pedagógico 

(PPP), nem todos os municípios ou suas escolas tinham formas institucionalizadas de 

envolvimento da comunidade escolar (pais, alunos, funcionários e gestores), conselho 

escolar ou APM, apontando para o desafio da democratização das relações nas escolas.  

A União, por meio do MEC e do Inep, induziu a incorporação de sistemas 

de avaliações272. O Ideb passou a ser acompanhado pelas equipes e em alguns 

municípios foram traçadas estratégias para melhorar os indicadores. A preocupação com 

a melhoria do aprendizado, que se refletiria na melhoria dos indicadores, estava mais 

presente no discurso dos entrevistados do Ceará, estado que tem mecanismos de 

indução aos municípios e às escolas em função do desempenho e um sistema próprio de 

avaliação. Osasco e Votuporanga não atingiram a meta prevista do Ideb para a rede 

municipal em parte do período analisado, ainda que em Osasco a melhoria tenha sido 

incluída num Acordo de Resultados firmado entre o prefeito e a SME273. A preocupação 

                                                           
271 No Brasil, 87,5% dos municípios têm conselho municipal de educação (IBGE, 2015). 
272 Faria e Figueira (2007) apontam que a adoção nacional dos sistemas de avalição também foi 

influenciada por agências internacionais, com destaque ao Banco Mundial e à Unesco. 
273 Em Osasco, houve diversos avanços com a experiência de planejamento público e a gestão de 

resultados promovida na gestão 2013-2016. Esta buscava trazer uma nova cultura com mudanças nos 

processos de trabalho e a busca de aperfeiçoamento contínuo. Na educação, esse processo enfrentou 
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das equipes municipais do Ceará, juntamente com o apoio recebido do governo do 

estado por meio do Mais Paic, promoveu melhores resultados no Ideb, em 2015, do 1º 

ciclo do ensino fundamental nos municípios cearenses.  

É possível observar que a educação se consolida como uma política nos 

municípios de forma incremental. Muitos aspectos já estavam previstos em lei, mas sua 

incorporação se deu de forma gradual, contando com ações de coordenação federativa 

desenvolvidas pela União (leis, mecanismos de indução, entre outros) ou pelos estados, 

destacando-se no âmbito desta pesquisa a assistência técnica do Ceará.  

 

8.4 A creche é um direito de quem? 

 

Nas visitas de campo, foi possível observar diferentes interpretações quanto 

ao papel do município na política de creches. No Ceará havia um entendimento entre 

gestores municipais de que a creche é um direito da criança, não sendo sua 

materialização uma obrigatoriedade do município, mas um dever compartilhado pelo 

estado, família e sociedade (Apêndices 7 a 9). A família era vista como instituição 

corresponsável de cuidado e educação na primeira infância:  

 

[...] Durante o dia, quando preciso trabalhar, meu filho fica com a minha 

mãe (mãe trabalhadora cearense, grifo da autora).  

[...] Muitas mães preferem deixar seus filhos pequenos com a família, pois 

veem que eles ainda são muito pequenos para vir para a escola (dirigente 

municipal cearense, grifo da autora). 

 

 Nos municípios cearenses visitados prevalecia a visão de que seria melhor a 

criança pequena ser cuidada pela família e, mesmo sem haver a oferta de vagas a 

menores de dois anos na maioria dos locais, há pouca procura por vagas nas unidades 

educacionais e no conselho tutelar: “a mãe normalmente fica com a criança pequena, é 

muito melhor para ela [...] se ela precisa trabalhar, a avó ou a tia acabam cuidando” 

(diretor de uma escola cearense, 2016). Persistia ainda, entre muitos dos entrevistados, a 

ideia de que o melhor para as crianças pequenas era serem tratadas no espaço privado, e 

não no público274 (ROSEMBERG, 2007, 2008, 2009), ao mesmo tempo que reforçam 

papéis tradicionais da mulher, reproduzindo “uma naturalização do feminino vinculado 

                                                                                                                                                                          
resistências e não foi incorporado em sua íntegra. A iniciativa de todo o processo foi descrita por Guerra 

et. al. (2016). 
274 O cuidado no espaço público envolve instituições públicas e particulares (creches, escolas, entre 

outras) e no privado ocorre em domicílios sendo realizado por membros da família ou empregados 

(SOARES, 2016). 
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ao cuidado” (MEYER; KLEIN; FERNANDES, 2012). A visão encontrada é similar à 

da pesquisa de Marino e Pluciennik (2013) de que para 57% da população o melhor 

lugar para o desenvolvimento da criança de zero a três anos é a casa. Estas 

considerações remetem ao desafio de estudar a caracterização das famílias e do trabalho 

em diferentes locais, considerando a realidade das famílias e das mulheres de pequenos 

municípios em contraste com as de municípios de regiões metropolitanas, de forma a 

compreender o cotidiano e a distribuição de tempo275.  

A responsabilidade pela criança como sendo da família, em especial da 

mulher276, é uma visão compartilhada por muitos dirigentes, técnicos e burocratas de 

rua277, além de muitas famílias terem este mesmo entendimento. Os dirigentes 

municipais e burocratas reforçam e realimentam esta concepção de corresponsabilidade 

pela criança, repassando às famílias, mesmo àquelas que necessitam de creches, a busca 

de uma alternativa de cuidado e educação.   

Os entrevistados de municípios cearenses, seguindo a interpretação do 

governo estadual do Ceará constante nos Capítulos 2 e 7, compreendiam que as 

prefeituras eram obrigadas a ofertar vagas no ensino fundamental e na pré-escola 

(Constituição Federal, art. 208, alterado pela EC 59/2009, LDB e DCNEI) e não em 

creches, e priorizaram o acesso de forma descendente (primeiro o ensino fundamental, 

depois a pré-escola e depois a creche)278:  

 

Está na lá Constituição que é obrigação atendermos a pré-escola e o ensino 

fundamental. Também está nas diretrizes da educação infantil. Por isso 

fomos ampliando o atendimento para a educação infantil aos poucos, 

conforme as nossas disponibilidades (dirigente municipal cearense, grifo da 

autora). 

[...] (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). 

[...] foi conseguido dar alguns passos para além da alfabetização [...] aí o foco 

foi mais a pré-(escola) [...] Na alfabetização ainda tinha muito o que se fazer 

e ainda hoje é um cuidado nosso [...] ela continua sendo nossa meta 

                                                           
275 Na publicação organizada por Itaboraí e Ricoldi (2016) há diversos artigos sobre os destinos do tempo 

feminino (OLIVEIRA; MARCONDES, 2016), a ampliação das oportunidades para mulheres com filhos 

em creches (SOARES, 2016), entre outros. Entretanto, estes estudos na maioria usam a Pnad, refletem a 

realidade do Brasil e não as diferenças regionais e por porte de municípios. 
276 A atuação das mulheres nos cuidados intrafamiliares reforça suas responsabilidades no âmbito privado 

doméstico (CARLOTO; MARIANO, 2012). Estas obrigações complementares contribuem para aumentar 

as dificuldades das mulheres em busca de sua autonomia econômica a partir do trabalho assalariado, e não 

contribuem para a igualdade de gênero.  
277 Lipsky (1980) considera burocratas de rua aqueles funcionários que trabalham diretamente com quem 

utiliza os serviços públicos, tais como: policiais, professores, agentes comunitários de saúde, entre outros. 
278 Sobral diferencia-se, pois em cada Centro de Educação Infantil (CEI) destinou até 12 vagas para 

crianças extremante pobres em berçários. 
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número um (coordenador da educação infantil cearense, 2016, grifo da 

autora).  
[...] como você atende (criança de) um (ano) se não estou atendendo nem 

dois, nem três? (dirigente municipal cearense, grifo da autora). 

 

Esta visão contradiz a interpretação do Fórum de Educação Infantil do 

Ceará (Feic) que vê a obrigatoriedade de oferta de vagas pelo poder público e a opção 

da família por matricular ou não a criança. Machado (2010) destaca que a EC 59/2009 

gerou o entendimento entre os dirigentes municipais de educação e suas equipes sobre a 

obrigatoriedade de atendimento para a faixa etária de quatro a 17 anos e que, para a 

creche, não há prioridade na oferta, apontando para contradições desta legislação frente 

ao direito à creche. Este foi o entendimento encontrado nos municípios cearenses 

visitados, apesar da preocupação com a qualidade do atendimento em creche.  

Alguns entrevistados de municípios no Ceará citam, ainda, que a LDB (art. 

11, inciso V) estabelece que a prioridade da ação municipal é o ensino fundamental, e 

que todos os municípios cearenses têm o compromisso de alfabetizar na idade certa; “o 

nosso compromisso é primeiro com a alfabetização, depois vamos para as outras etapas 

de ensino” (diretor de escola). Mesmo quando é citada a jurisprudência (BRASIL, 

2009i) que não permite priorizar o fundamental em detrimento da creche e pré-escola, 

há um discurso de que o município está neste caminho, mas de forma gradual. Não 

havia ação do Ministério Público nestes municípios279. 

A concepção da creche como um direito do trabalhador aparece pouco nos 

municípios cearenses visitados, e isto pode ser constatado, por exemplo, pelo fato de 

nenhum município estabelecer entre os critérios de seleção o fato de a “mãe trabalhar”. 

A argumentação de que é um direito de todas as crianças e não apenas de quem tem 

“mãe trabalhadora”. A base para a ação municipal era universalizar o atendimento por 

faixa etária descendente e, havendo restrição de vagas, a “situação de vulnerabilidade da 

criança” definiria a prioridade. Nesta linha, observa-se que predomina a noção do 

direito universal da criança à educação. Tampouco foi mencionado que o direito à 

creche fosse do trabalhador urbano e rural, e não exclusivo da “mãe”. Em Sobral, 

município de porte grande e com diversas empresas, foi incluído no PME iniciar ações 

referentes à sensibilização das empresas quanto ao tema.  Em regiões do sertão, em 

                                                           
279 No estado do Ceará havia até 2015 um TAC com o município de Fortaleza, firmado em 2009, que 

previa alteração do orçamento e seu envio à Câmara Municipal para incluir recursos às creches que 

vieram da Secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social para a SME; realização de medidas 

administrativas para ampliar o atendimento em creches, entre outras.  
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municípios pequenos ou médios, a pouca oferta de empregos ou a visão local de que a 

criança pequena deve ficar em casa podem explicar esse fenômeno. 

Em todos os municípios paulistas observou-se outro entendimento da 

legislação: a creche é um direito da criança pequena e o município deve ofertá-la a 

quem quiser ou precisar. A compreensão da “obrigatoriedade da educação básica dos 

quatro aos 17 anos” estava vinculada à determinação de que a família passa a ter a 

obrigação de buscar a matrícula para que a criança frequente a escola a partir da pré-

escola. A matrícula em creche não é obrigatória, sendo facultativa às famílias, uma 

decisão influenciada pela necessidade, valores e entendimento quanto à sua importância 

no desenvolvimento infantil (CRUZ; FARAH; SUGIYAMA, 2015). Assim, o dever do 

Estado de oferta em creche não se confunde com o dever das famílias de matricularem 

as crianças até quatro anos. Esta opção é influenciada também pelo local de moradia das 

famílias, se zona urbana ou rural, sendo que em regiões rurais a oferta é menor.  

As manifestações do Ministério Público e do Judiciário paulista, a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho, e as necessidades das famílias que vivem em 

regiões metropolitanas têm levado os municípios a ofertarem vagas em creche no estado 

de São Paulo (THURLER, 2010; SILVEIRA, 2011; CORREA, 2014) e têm contribuído 

para o entendimento de que é um direito das crianças. Em Tarumã e Votuporanga 

(Apêndices 10 e 11), desde 2015, as creches já representavam mais de 50% das 

matrículas na educação infantil, mostrando a importância dada a esta política no 

decorrer dos últimos mandatos e a influência que ela recebeu de outros atores locais 

(Ministério Público, conselhos, famílias, dirigentes, câmara municipal, entre outros).  

Desta forma, estas duas localidades assumiram metas mais ousadas do que o previsto no 

PNE (50% das crianças em creche), em função de compromissos políticos locais como 

o que consta do programa de governo de 2012 de Votuporanga: “implantar o Projeto 

100% Alunos nas creches, pré-escolas e no ensino fundamental, com investimentos na 

construção de creches e escolas nos bairros que necessitarem” (MARRÃO, 2012, p. 

2).280 

Em Osasco, como em outros municípios de porte grande e de regiões 

metropolitanas, há uma grande fila de espera para o atendimento às crianças em creche. 

As matrículas em creche representavam 44% das matrículas na educação infantil, em 

                                                           
280 No estado de São Paulo, até 2013, a matrícula em creche é inferior à da pré-escola (FERNANDES; 

DOMINGUES, 2017) indicando uma priorização deste segmento em Tarumã e Votuporanga.  
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dezembro de 2016, mas ainda havia 8,8 mil em fila de espera de atendimento (Apêndice 

12). Nos três municípios paulistas, entrevistados apontam que a configuração das 

famílias, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e a qualidade do serviço têm 

levado mais famílias a querer matricular seus filhos.  

Nos três municípios paulistas, a “mãe trabalhar” era um dos critérios de 

seleção à creche ou para a jornada integral, demonstrando que a creche era vista como 

importante para a autonomia da mulher. Este fator variou de intensidade entre as 

localidades pesquisadas. Apesar de a creche ser um direito do trabalhador, no discurso 

dos entrevistados estava mais incorporada a noção do direito universal da criança. 

Foram observadas diferentes concepções em relação à coexistência do direito da criança 

e do trabalhador:  

 

É direito da criança e da mãe, mas é mais da criança (ex-dirigente 

municipal de educação paulista, grifo da autora). 

A creche é uma necessidade da mãe, [...] mas é um direito da criança 

(dirigente municipal de educação paulista, grifo da autora). 

[...] direito da vaga não é da mãe e sim da criança (conselheiro tutelar 

paulista, grifo da autora). 

 

Apesar de a Constituição prever a existência do direito do trabalhador 

(homem e mulher) a ter assistência gratuita aos seus filhos e dependentes até cinco anos 

em creche, seja ele da zona urbana ou rural, este direito era associado quase sempre à 

mulher trabalhadora, e não ao homem, e mais à zona urbana do que à rural:  

 

Na zona rural sempre há gente que ajuda a mulher a cuidar das crianças 

[...] poucas têm interesse em trazer a criança para a creche (servidor 

municipal paulista, grifo da autora), 

é um direito da mulher [...] para o homem não precisa (servidor municipal 

paulista, grifo da autora).  

 

Tampouco foi verificada no discurso dos dirigentes municipais paulistas e 

de suas equipes a corresponsabilidade das empresas na oferta de vagas:  

 

Nós nunca procuramos o Ministério ao Trabalho para fazer uma ação 

conjunta (dirigente municipal de educação paulista).  

Aqui quem oferece vagas é a prefeitura [...] Se há apoio das empresas? Acho 

que não. Aqui todo mundo busca vaga na escola ou na secretaria. As 

empresas têm que fornecer creche? (diretora de creche paulista, grifo da 

autora). 

 

Nos municípios onde havia demanda reprimida observaram-se 

questionamentos de servidores e outros atores sobre o atendimento para crianças cujas 

mães não trabalhavam ou não estavam em situação de vulnerabilidade, apontando para 

uma contradição frente ao direito universal: 
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[...] aquela mãe conseguiu e ela não faz nada o dia inteiro (servidor de 

creche paulista). 

[...] ela nem trabalha e o filho está na creche (cidadã paulista). 

 

Após identificar algumas diferenças de ideias e interpretações da política 

estabelecida no plano federal, buscou-se responder como ocorre o acesso à creche e 

identificar similaridades e diferenças que serão apresentadas no Capítulo 9.  
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9 POLÍTICA DE CRECHES NOS MUNICÍPIOS CEARENSES E PAULISTAS 

 

Este capítulo busca identificar similaridades e diferenças nos seis 

municípios visitados quanto à extensão do acesso à creche, aos modelos de oferta 

(pública ou conveniada), às jornadas de atendimento (parcial ou integral), à faixa etária 

atendida, aos programas suplementares ofertados, à estruturação da política, à gestão de 

pessoas, ao financiamento das ações, à visão dos atores locais sobre a política e à ação 

dos outros níveis.  

Em todas as localidades, a política de creches foi incorporada à educação 

como um segmento da educação infantil e está presente no PME com metas e 

estratégias de atuação, mostrando a adequação das creches à LDB e avanços em relação 

ao período em que esteve vinculada à política de assistência social. A maioria desses 

municípios assumiu a creche na educação após a aprovação da LDB (oito anos após 

promulgação da CF) e busca trabalhar a integração da creche com a pré-escola (Tabela 

18).  

 

Tabela 18 - Ano de transferência da creche da assistência social para a educação em 

Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco 

Farias Brito  Horizonte Sobral  Tarumã Votuporanga Osasco 

2002   1988 (1) 1998 1996(2) 1996 2001 

Fontes: PREFEITURAS.  

Elaboração própria.  
(1) As creches foram criadas na educação com o processo de emancipação do município. 
(2) A única creche existente, à época, no território, foi incorporada ao governo local no processo de 

instalação do município. 

 

9.1 Ofertas de matrículas em creche 

 

Ao analisar as ofertas de matrículas em creche de 2001 a 2015, observa-se 

que, em alguns municípios, como Osasco e Tarumã, não havia matrículas municipais no 

Censo Escolar de 2001, mostrando que o processo de inclusão da creche na educação é 

recente (Tabela 19). Nos anos 2000 ampliou-se o atendimento, havendo alguns 

municípios, como Sobral, que nessa década ampliaram a oferta em 2.471,6%; e outros, 

como Osasco e Tarumã, que começavam a ofertar o serviço na educação.  Constata-se 

que em todos os municípios houve ampliação do acesso às creches, em especial de 2010 
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a 2015, por meio da rede municipal, seguindo a tendência nacional de ampliação pós-

consolidação do Fundeb (Tabela 19 e Apêndices 7 a 12). O município em que o número 

de vagas proporcionalmente mais cresceu, de 2010 a 2015, foi Horizonte (114,7%), e o 

que menos cresceu foi Sobral (21,1%), uma vez que já havia ampliado na década 

anterior; em todos o crescimento foi acima do incremento no Brasil. Ao serem 

analisadas as matrículas das redes municipal, estadual e privada em creche, constata-se 

que em municípios de regiões metropolitanas ou alta atividade econômica – Horizonte, 

Sobral, Votuporanga e Osasco – a creche da rede privada – lucrativa e conveniada – 

cresce de 2010 a 2016 (Apêndices 9, 11 e 12). 
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Tabela 19 – Matrícula e cobertura de creches em Farias Brito, Horizonte, Sobral, 

Tarumã, Votuporanga e Osasco (2001, 2010 e 2015) 

Item Ano Farias Brito  Horizonte  Sobral  Tarumã  Votuporanga  Osasco  

Matrículas na rede 

municipal 
2001 176 444 116 0 288 0 

Matrículas na rede 

municipal  
2010 263 428 2.867 372 1.100 6.209 

Variação de matrículas na 

rede municipal 2001-2010 
- 49,4% -3,6% 2.471,6%  -  381,9% - 

Matrículas na rede 

municipal 
2015 390 919 3.473 512 1.740 10.307 

Variação de matrículas na 
rede municipal 2010 – 

2015 

- 48,3% 114,7% 21,1% 37,6% 58,2% 66% 

Matrículas nas redes 

municipal, estadual e 

privada 

2001 267 536 2.073 0 439 103 

Matrículas nas redes 

municipal, estadual e 
privada  

2010 263 521 3.500 372 1.401 8.891 

Variação de matrículas 

nas redes municipal, 
estadual e privada 2001-

2010 

- -1,5% -2,8% 68,8% -  319,1% 8.632% 

Matrículas nas redes 
municipal, estadual e 

privada 

2015 390 1.084 4.605 512 2.156 14.668 

Variação de matrículas 

nas redes municipal, 

estadual e privada 2010-
2015 

- 48,3% 108,1% 31,6% 37,6% 53,9% 65% 

Percentual de matrículas 

em creche em relação à 

educação infantil 

2010 29% 21% 39% 51% 50% 30% 

Percentual de matrículas 

em creche em relação à 

educação infantil 

2015 41% 34% 45% 53% 52% 44% 

Cobertura  2010 23,10% 14,10% 30,90% 46,76% 39,06% 21,38% 

Fontes: INEP. Censo Escolar, 2010, 2015.  

Elaboração própria.  

 

A proporção de matrículas de creche da rede municipal em relação à 

educação infantil também ampliou em todos os municípios, apontando para a importância 

que esse segmento vem assumindo, pós-Fundeb. Horizonte é o município visitado com 

menor participação desse segmento na educação infantil (34%), uma vez que a equipe 

concentrou esforços inicialmente no ensino fundamental e posteriormente na pré-escola. 

Tarumã e Votuporanga já tinham, em 2015, mais crianças matriculadas em creche do que 

na pré-escola; segundo entrevistados, houve a priorização da creche após terem 

universalizado a pré-escola e optado por não municipalizar o 2º ciclo do ensino 
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fundamental (Tabela 19). Esse movimento de expansão da creche é influenciado pela 

redução da natalidade e pela ampliação prévia da pré-escola, e é bem diferente daquele 

encontrado em regiões metropolitanas que concentram a demanda por novas vagas. 

Quanto à cobertura de atendimento em creches em 2010, em um dos 

municípios a cobertura estava na faixa de 15% a 20%; em dois, entre 20% e 30%; e em 

três, acima de 30%. Dois dos municípios (Tarumã e Votuporanga) já tinham atingido em 

2016 a meta do PNE para 2024 de ter 50% das crianças em creche (Tabela 19).  

 

9.2 Estrutura organizacional nos municípios  

 

Mesmo com a ampliação das matrículas em educação infantil, apenas os 

municípios com mais de 50 mil habitantes tinham em sua estrutura organizacional um 

órgão específico para atender essa etapa de ensino (Sobral, Votuporanga e Osasco), tendo 

sido institucionalizado por decreto em um dos municípios e por lei municipal nos outros 

dois (Quadro 8).281  A existência desse órgão aponta para uma maior capacidade 

institucional dessas localidades, uma vez que representa mais estabilidade da área e 

favorece a continuidade das atividades em períodos de mudanças política e administrativa 

(CRUZ et. al, 2011). Sua instituição por lei revela a importância que se dá ao tema e a 

busca de perenidade nas ações. A criação de um órgão, segundo entrevistados dos três 

municípios, é recente e está vinculada à importância que a educação infantil assumiu na 

SME, que tenta trabalhar de forma integrada a creche com a pré-escola282. Nos demais 

municípios, a coordenação da educação infantil era desempenhada por profissionais – 

supervisores ou assessores – exercendo cargos em comissão.  

 

                                                           
281 Em alguns municípios, a estrutura formal, estabelecida por lei, não era condizente com a estrutura real. 

Em Osasco esse órgão foi extinto com a nova gestão (2017-2020). 
282 Fernandes, Gimenes e Campos (2012) identificam que nas capitais já havia esse órgão, mas variava de 

tamanho, conforme o porte do município.  
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Quadro 8 - Itens referentes à estruturação da política de creches em Farias Brito, 

Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco (2015) 

Item Farias Brito Horizonte Sobral  Tarumã Votuporanga  Osasco  

Existência de órgão 

responsável pela 

educação infantil 

Não  Não Sim Não  Sim Sim 

Nome da instituição de 

educação infantil  

Escola de 

Educação Infantil 

(EEI) 

Centro de 

Educação 

Infantil (CEI)  

Centro de 

Educação Infantil 

(CEI) 

Escola Municipal 

de Educação 

Infantil (Emei) 

Centro Municipal 

de Educação 

Infantil (Cemei) 

Creche, Escola 

Municipal de 

Educação Infantil 

(Emei), Centro 

Municipal de 

Educação Infantil 

(Cemei) e Centro 

de Educação 

Unificada (CEU) 

Faixas etárias 

atendidas (1) Dois a três anos 
Dois a três 

anos 
Zero a três anos 

Zero a três anos Zero a três anos 
Zero a três anos 

Modelos de oferta 

(pública ou 

conveniada) 

Pública 
Pública e 

conveniada 
Pública Pública 

Pública e 

conveniada 

Pública e 

conveniada 

Participação de 

entidades conveniadas 

na oferta de vagas  

Não  

Sim, em uma 

entidade 

religiosa 

Não Não  
Sim, 3 creches 

conveniadas 

Sim, 21 creches 

conveniadas 

Jornada na educação 

infantil (parcial ou 

integral) 

Parcial Parcial 

Parcial e integral 

(apenas no 

berçário) 

Parcial e integral 

(preferência para 

mães 

trabalhadores) 

Parcial e integral Parcial e integral 

Creche diurna ou 

noturna  
Diurna Diurna Diurna Diurna Diurna Diurna e noturna 

Apoio ao educando 

Alimentação 

escolar, saúde, 

uniforme  

Alimentação 

escolar, saúde, 

uniforme e 

material 

didático (a 

partir de 3 

anos) 

Transporte 

escolar, 

alimentação 

escolar, saúde, 

material didático 

aos alunos a 

partir do infantil 

II e uniforme 

Alimentação, 

uniforme, 

material didático 

a partir do 

berçário 1, 

transporte e 

assistência à 

saúde 

Alimentação 

escolar, uniforme, 

material didático e 

saúde 

Alimentação 

escolar e uniforme 

Sistema apostilado de 

ensino para a creche 
Não há 

Material 

estruturado 

para 

professores, 

famílias e 

crianças 

Material didático 

a partir do 

infantil II (três 

anos). Antes do 

infantil II o 

material é uma 

produção da 

Escola de 

Formação, com 

um bloco de 

atividades para 

as crianças 

Material didático 

a partir do 

berçário 1 para  

professores, 

alunos e famílias, 

Material didático a 

partir do maternal 

2 

Não há 

Fontes: PREFEITURAS. 

(1) A organização das salas variava entre os municípios: Farias Brito e Horizonte denominavam “salas de 

dois” e “salas de três anos”; Sobral, berçário e infantil I, II III; Tarumã, berçário 1 (até um ano), berçário 

2 (até dois anos), berçário 3 (em algumas escolas denominado maternal 1); Votuporanga e Osasco, 

berçário 1 (até um ano), berçário 2 (um a dois anos), maternal 1 (dois a três incompletos) e maternal 2 

(três anos). 

Elaboração própria.  

 

Foram identificadas diferenças quanto aos nomes das unidades escolares 

que atendem crianças até três anos (Quadro 8).  Apenas em Osasco havia um 

equipamento denominado “creche”; os demais utilizavam “escola de educação infantil”, 
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“centro de educação infantil”, entre outros. A “creche” tem sido cada vez mais 

incorporada como um segmento da educação infantil como os próprios nomes dos 

serviços indicam, seguindo a lógica prevista nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Infantil, com a oferta da creche e da pré-escola no mesmo espaço físico, buscando a 

promoção integrada das ações para a criança.  

Em Tarumã, por exemplo, usar o termo “escola” em vez de “creche” foi 

uma deliberação da SME, uma vez que “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” (dirigente municipal de educação, 2016). Essa mudança de nome foi considerada 

por alguns entrevistados essencial para a construção de uma nova imagem do serviço 

junto à população, deixando de ser visto como “um depósito de crianças” (termo usado 

por uma entrevistada). Essa busca de uma nova identidade também foi observada nos 

outros municípios.  Em Sobral, um diretor explicou que “aqui não chamamos de creche 

e sim Centro de Educação Infantil (CEI), trabalhamos com as crianças pequenas até 

cinco anos”. Nas outras localidades, também foi vista a preocupação com a construção 

de uma nova imagem da educação infantil (policy image). Há nos municípios um 

esforço de desconstrução da imagem anterior da creche vinculada à assistência social, 

inclusive com a mudança de nome do serviço, com uma nova infraestrutura, novo perfil 

e capacitação da equipe, para que passe a ser reconhecida como um serviço de educação 

e de qualidade tanto por parte da própria rede de educação como pela população. Essa 

mudança simbólica (FUKS, 2000; BAUMGARTEN; JONES, 1993; CAMPELLA, 

2011) é vista como essencial para a valorização desse serviço. 

 

9.3 Faixa etária atendida  

 

Com relação à faixa etária atendida (Quadro 8 e Tabela 20), notou-se que 

em municípios do Ceará o atendimento em creche tinha início aos dois anos, com 

exceção de Sobral, em que cada Centro de Educação Infantil (CEI) atendia de dez a 12 

crianças do PBF no berçário, como estratégia de redução da pobreza. Buscava-se a 

universalização de forma descendente para aqueles que desejassem – primeiro três anos, 

depois dois, e assim sucessivamente, conforme foi apresentado nos Capítulos 7 e 8.  
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Tabela 20 – Crianças atendidas por faixa etária e jornada – parcial e integral –  em 

Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga, Osasco e Brasil 

(2015)  

 
Até 11 meses 

1 ano até 1 

ano e 11 

meses 

2 anos até 2 

anos e 11 meses 

3 anos até 3 

anos e 11 meses 
Total 

Município Jornada Qtd.  % Qtd.  % Qtd.  % Qtd.  % Qtd.  % 

Farias Brito 

Integral 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Parcial 0 0,0 5 1,4 144 39,9 212 58,7 361 100,0 

Total 0 0,0 5 1,4 144 39,9 212 58,7 361 100,0 

Horizonte 

Integral 0 0,0 0 0,0 3 50,0 3 50,0 6 100,0 

Parcial 1 0,1 7 0,8 122 13,4 780 85,7 910 100,0 

Total 1 0,1 7 0,8 125 13,6 783 85,5 916 100,0 

Sobral 

Integral 26 13,7 126 66,3 38 20,0 0 0,0 190 100,0 

Parcial 7 0,2 155 3,8 1.311 32,5 2.565 63,5 4.038 100,0 

Total 33 0,8 281 6,6 1.349 31,9 2.565 60,7 4.228 100,0 

Tarumã 

Integral 52 12,9 127 31,5 130 32,3 94 23,3 403 100,0 

Parcial 0 0,0 2 1,8 33 30,0 75 68,2 110 100,0 

Total 52 10,1 129 25,1 163 31,8 169 32,9 513 100,0 

Votuporanga 

Integral 173 8,8 462 23,6 632 32,2 693 35,4 1.960 100,0 

Parcial 0 0,0 3 1,5 72 35,6 127 62,9 202 100,0 

Total 173 8,0 465 21,5 704 32,6 820 37,9 2.162 100,0 

Osasco 

Integral 580 4,8 2.205 18,3 4.171 34,6 5.083 42,2 12.039 100,0 

Parcial 28 1,8 94 6,1 455 29,4 969 62,7 1.546 100,0 

Total 608 4,5 2.299 16,9 4.626 34,1 6.052 44,5 13.585 100,0 

Brasil Integral 104.823 6,3 385.509 23,0 590.749 35,2 595.215 35,5 1.676.296 100,0 

 

Parcial 14.710 1,2 92.210 7,9 352.993 30,1 714.040 60,8 1.173.953 100,0 

Total 1.138 0,0 3.794 0,1 1.793.719 63,0 1.051.598 36,9 2.850.249 100,0 

Fonte: INEP. Sinopse Estatística, 2015. 

Obs.: Os dados da Sinopse não coincidem com os do Censo Escolar. 

Elaboração própria.  

 

As equipes das prefeituras cearenses que não recebiam bebês apontam 

quatro aspectos que motivaram essa decisão: o custo elevado com essa faixa etária; a 

complexidade e o cuidado que uma criança pequena exige; a opção das famílias de 

cuidarem dos bebês; e o não atendimento de forma universal às faixas etárias maiores – 

três e dois anos. O primeiro aspecto também foi observado por Correa (2015) em sua 

pesquisa com 12 municípios paulistas. Essa característica de atendimento nas faixas 

etárias maiores pode ser observada também no resto do Brasil, que concentra as 

matrículas em creches acima de três anos (Tabela 2) apontando que a criança pequena é 

ainda atendida preferencialmente no âmbito privado.  

No estado de São Paulo, todas as localidades visitadas atendiam de zero a 

três anos, e as equipes mencionaram as necessidades das famílias e a inserção das 
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mulheres no mercado de trabalho. Conforme citado anteriormente, em Votuporanga e 

Osasco, foi apontada também a ação dos conselhos tutelares, da Defensoria e do 

Ministério Público como outro fator que determina o atendimento a partir dos bebês. O 

atendimento ao bebê (até um ano) nos municípios paulistas é acima da média nacional 

(Tabela 20). Tarumã é o município que proporcionalmente mais atende bebês.  

 

9.4 Modelo de atendimento 

 

A maioria dos municípios optou pela oferta de vagas públicas (Tabela 19). 

Horizonte, Votuporanga e Osasco e contavam com o apoio de entidades conveniadas 

para materializar o atendimento; mesmo assim, o número de unidades públicas era 

maior que o de conveniadas e a gestão das vagas era responsabilidade da SME. A 

parceria com entidades no setor de creches tem sido um modelo adotado no Brasil desde 

a época em que as creches eram geridas pela assistência social, em especial em 

municípios de porte médio e grande. Muitas destas parcerias com entidades ainda se 

mantinham quando realizada a pesquisa, assumindo diversas formas. Em Horizonte, por 

exemplo, a SME utilizava o espaço de uma entidade para o atendimento, mas pessoal, 

materiais, alimentação eram públicos e a creche era considerada municipal pelo Inep. 

Tratava-se de situação temporária; a perspectiva é de que quando a unidade em 

construção fosse finalizada, as crianças seriam atendidas no novo espaço público, 

segundo entrevistados.  

O atendimento nas entidades conveniadas de Osasco e Votuporanga era 

realizado por meio de um convênio que repassava um per capita por atendimento, além 

de auxiliar na alimentação. Com a construção de novas unidades, houve uma migração 

das crianças atendidas em conveniadas para a rede pública: “[...] você tem que trabalhar 

com um sistema de política pública [...] Tem que ter uma diretriz única para poder 

efetivamente trabalhar com essas crianças desde os primeiros dias” (prefeito paulista, 

2016). A migração da rede conveniada para a rede pública, após o apoio dos estados e 

da União para a construção de equipamentos e a promulgação da Emenda 

Constitucional 59/2009, demanda um estudo específico que permita identificar se esse 
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movimento ocorreu, no Brasil, como um processo induzido, ou se é particular dos 

municípios visitados em função de opções políticas das equipes locais.283  

Em Osasco, em função da alta demanda, optava-se por um modelo misto de 

atendimento (público e conveniado), similar a outras capitais brasileiras ou municípios 

de regiões metropolitanas (Campos et al., 2012). Foram priorizadas ações para ampliar 

o número de creches e diversificar a oferta de vagas. Para isso foram adotados quatro 

projetos estratégicos no planejamento da gestão 2013-2016: a) construir novas creches; 

b) ampliar as vagas nas creches conveniadas; c) criar a creche noturna (13:30 às 22:30); 

e d) ampliar a creche com compartilhamento de vagas (OSASCO, 2015).  

Apesar do esforço realizado em Osasco para ampliar os convênios, houve 

descredenciamento de instituições por não atenderem padrões mínimos de qualidade, 

não prestarem contas adequadamente ou terem algum tipo de irregularidade ou 

dificuldade de adequação às normas da educação. As entidades visitadas sentiam 

dificuldade de se adaptar à área da educação, descrevendo que o valor repassado não 

permitia a contratação de pessoal qualificado para realizar todas as atividades 

requisitadas284. Conforme a LDB, as instituições de educação infantil criadas e mantidas 

pela iniciativa privada (lucrativas ou conveniadas) devem seguir o regramento 

estabelecido pelo MEC, pelas secretarias estaduais e SME. Essa reestruturação das 

entidades para serem incluídas na educação foi um desafio em Osasco e Votuporanga, 

em especial para aquelas entidades que eram cadastradas como “beneficentes” e 

recebiam prerrogativas como a isenção da cota patronal do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) e de outras contribuições sociais (PIS, Cofins, entre outras). 

Sua reorganização exigiu também a reorganização dos ministérios e das secretarias 

estaduais, pois estes não estavam estruturados para incorporar essa certificação na 

educação285:  

 

Apesar de sempre trabalhar com educação ... a gente era da assistência social. 

Começamos a atender de seis meses a quatro anos [...]. Atendemos um tempo 

                                                           
283 Em Campinas/SP, houve um movimento diferenciado após a construção de unidades de educação 

infantil com recursos públicos do ProInfância: as unidades foram repassadas para a gestão de entidades 

chamadas de Naves-Mãe (SILVA, 2016). O Mieib tem visto esse movimento como uma “privatização da 

educação infantil”, avaliando que há uma “ precarização do atendimento” (informação verbal).  
284 Uma entidade conveniada de Osasco sofreu intervenção da prefeitura, pois estava cobrando 

mensalidade dos pais, devido ao repasse ser insuficiente (informação verbal, 2016). 
285 Estava previsto no PNE a articulação da oferta de matrículas em creches certificadas como entidades 

beneficentes de Assistência Social na área de educação, mas não foi prevista a sua implementação – o que 

exigiu uma readequação na formulação para incorporar o Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (Cebas) na educação, criando a certificação “Cebas Educação” com os benefícios 

anteriores. 



 

258 
 

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 

(2016) saiu o Cebas (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social) na área da Educação (representante de entidade paulista, 2016, grifo 

da autora).  
 

Osasco é o único dos seis municípios que tem um setor específico para 

apoiar as entidades. Em Horizonte e Votuporanga há uma pessoa que faz essa interface. 

A supervisão em Horizonte e Votuporanga busca orientar quanto às questões 

operacionais, do convênio e da proposta político-pedagógica, mas essas orientações são 

restritas em relação às necessidades das entidades, e cada instituição tem liberdade para 

incorporá-las ou não frente a sua autonomia de gestão (informação verbal)286.  

As conveniadas, especialmente em Osasco, são uma alternativa para ampliar 

a oferta de vagas. A prefeitura tem desenvolvido ações de apoio às entidades 

(orientações para elaborar o convênio e prestação de contas, fornecimento de alimentos, 

capacitação para elaboração da alimentação escolar, ampliação do per capita 

repassado). Esse auxílio foi previsto no TAC firmado com o Ministério Público para 

garantir o direito de acesso à creche com qualidade a todas as crianças, inclusive às que 

estão na rede conveniada.  

Na visita de campo realizada, observou-se que é um desafio a igualdade de 

atendimento entre a rede pública e conveniada. Os espaços físicos visitados da rede 

pública construídos com o apoio do estado, da União ou com recursos do tesouro 

municipal eram acessíveis, arejados, iluminados, espaçosos e com mobiliário adequado 

para a faixa etária – bem diferentes daqueles de entidades, assim como a formação e a 

remuneração dos professores era maior na rede pública. Conselheiros tutelares e 

especialistas entrevistados apontam diferenciações de atendimento entre as públicas e as 

conveniadas:  

creche particularmente é igual à universidade – o bom é o público, não é o 

privado – porque é uma questão de custo: o privado não banca um custo de 

uma creche de boa qualidade, porque fica cara mesmo (especialista em 

educação, 2017).  

 

Entretanto, em Osasco, diversos entrevistados apontaram que a LRF, a 

ausência de terrenos disponíveis em regiões metropolitanas para construir unidades e os 

limites de gasto com pessoal induzem o município a realizar essa parceria. Novos 

                                                           
286 Entrevistado 132, 2016. 
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estudos são necessários para aprofundar a análise dessa oferta e da relação do poder 

público com as entidades.  

 

9.5 Perfil das vagas ofertadas 

 

A LDB prevê jornadas de atendimento parcial (mínimo de quatro horas 

diárias) e integral (mínimo de sete horas), que foram reconhecidas na Lei do Fundeb ao 

estabelecer fatores de ponderação diferenciados. O estímulo ao acesso à educação 

infantil em tempo integral, previsto no PNE e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, foi implementado de forma diferenciada entre os municípios. No 

Ceará, havia uma opção predominante por vagas parciais, e nos municípios paulistas 

eram oferecidas vagas parciais e integrais, com concentração em integrais (Quadro 8 e 

Tabela 20). Em algumas localidades, o período de permanência da criança era maior do 

que dez horas, ocorrendo em especial nos municípios paulistas, o que é justificado pela 

diversidade de jornadas de trabalho das famílias.  

A opção por vagas parciais se justifica de diversas formas segundo os 

entrevistados: a) existência de demanda não atendida de creche e a opção de atender 

duas crianças em jornada parcial vez de uma em integral287; b) pouca oferta de emprego 

e poucas pessoas que necessitavam de jornada integral; c) gasto elevado com pessoal 

frente à LRF, uma vez que aumentar a oferta de creche exige ampliar os profissionais de 

educação; d) entendimento de que a prioridade e a obrigatoriedade do atendimento 

municipal eram para ensino fundamental e pré-escola (discurso frequente nos 

municípios cearenses); e) dependência de transferências e, com a queda da arrecadação, 

comprometimento dos recursos para a ampliação de serviços288; f) interesse de mães em 

jornada parcial; g) importância do convívio familiar para o desenvolvimento infantil; e 

h) estratégia para atender TACs ou demanda das defensorias públicas que estabeleceram 

metas de atendimento.  

Nos municípios paulistas, identificaram-se questionamentos quanto à oferta 

de jornada parcial quando esta não é uma opção da família. Diversos entrevistados 

vinculados a conselhos tutelares, à área de assistência social, movimentos feministas ou 

                                                           
287 Ferreira e Didonet ([20--], p. 8) destacam que “não se mostra inoportuno ou ilegal o oferecimento de 

vaga em período parcial” e este modelo possibilita atender um número maior de crianças que não estão 

em creches.  
288 Os municípios manifestaram apreensão com a queda de receitas em 2015 e a sustentabilidade das 

creches a médio prazo. 
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pais mencionaram que os responsáveis das crianças precisavam trabalhar e a creche 

deveria ser ofertada de forma integral, associando esse serviço às políticas de trabalho e 

gênero.  

Por parte de diversos dirigentes e servidores municipais, coexistiam aqueles 

que defendiam a creche parcial, pois nesse período era possível promover o 

desenvolvimento infantil, e aqueles que a defendiam de forma integral.  

 

[...] eles abriram vagas de meio período, eles pegaram umas vagas de 

período integral que já existiam e dividiram no meio [...] 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?  (conselheiro tutelar de município paulista, grifo 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 [...] (ex-dirigente municipal 

paulista, 2017, grifo da autora). 

 

A demanda dos familiares e de conselheiros foi identificada com menos 

frequência nos municípios cearenses, e alguns entrevistados não viam a necessidade do 

período integral para a criança ou reproduziam a argumentação dos agentes políticos 

que a jornada parcial permitia o atendimento a mais crianças, apontando para uma falta 

de outra alternativa pública às famílias: 

 

 [...] Seria bom ter a creche no dia todo? Seria, mas é o prefeito fala que é 

melhor atender duas crianças do que uma o dia todo (mãe de município 

cearense, 2016, grifo da autora). 

[...] é muito bom ter meio período na escola [...] no outro período minha filha 

fica com a minha mãe (mãe de município cearense, 2016, grifo da autora). 

[...] Nós não temos demanda aqui no conselho para a creche integral 

(conselheiro tutelar cearense, 2016, grifo da autora). 

 

No Ceará, entrevistados de movimentos feministas e do Fórum de Educação 

Infantil do Ceará (Feic) têm uma visão diferenciada e defendem a obrigatoriedade de os 

municípios ofertarem vagas integrais às famílias que desejarem, mas esta defesa, ainda, 

tem pouca aderência social.  

Observou-se no discurso de parte das equipes de educação dos dois estados 

uma argumentação de defesa da jornada parcial, o que dificulta o atendimento ao PNE 

de expandir essa jornada. A cultura existente, ainda, reforça que o cuidado familiar e 

materno é importante para esta faixa etária, em especial para os menores:  

 

[...] a mãe precisa conviver com o seu filho. Meio período na creche é 

suficiente para promover o seu desenvolvimento infantil (servidor de 

município paulista, 2016, grifo da autora). 
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[...] zero a três anos, as crianças deveriam ficar um pouco mais com seus 

familiares para [a] questão do vínculo (dirigente municipal de educação 

paulista, 2016, grifo da autora). 

[...] a creche é uma unidade educacional e não de assistência social, não 

precisa funcionar o dia todo [...] nós temos regras que precisam ser 

seguidas (servidor de uma creche paulista). 

[...] aqui as mães não querem colocar a criança o dia todo na creche 

(servidor de município cearense, 2016, grifo da autora). 

[...] meio período já permite à criança se desenvolver. É bom ficar em casa e 

brincar no outro período (diretor de creche cearense). 

 

Nos municípios paulistas, historicamente, a maior parte da oferta em creche 

é em jornada integral (Tabela 20), pois há a compreensão que é essencial para a inserção 

e permanência das mulheres no mercado de trabalho bem como uma alternativa para o 

enfrentamento da pobreza. A partir dos três anos as vagas nessas localidades 

concentram-se em parciais. Apesar da maioria da oferta paulista ser integral, nas 

entrevistas da educação observou-se que havia um discurso apontando a creche como 

um equipamento educacional e este deveria ser ofertado em jornada parcial, mas ao 

serem questionados sobre por que ofertavam a jornada integral identificavam que era 

para suprir as necessidades de mães que trabalham, a vulnerabilidade das famílias, a 

situação de pobreza, dentre outros fatores, identificando similaridade ao estudo de 

Araújo (2015).  

Essa realidade encontrada é influenciada por características culturais e 

sociais da região e por experiências anteriores na área de atenção à infância, com 

destaque às ações de saúde e outras incentivadas por agências internacionais como o 

Unicef e Banco Mundial.  

Essas questões apontavam para a interface da creche com outras políticas 

(assistência social, trabalho, gênero). A articulação entre os direitos dos trabalhadores, 

da educação e da criança ainda é um desafio e os agentes políticos, dirigentes e equipes 

acabam vendo o direito da criança como preponderante ao do trabalhador, como visto 

anteriormente. A coexistência dos direitos da criança e do trabalhador no que se refere à 

creche também gera modelos e alternativas distintas quanto à oferta de vagas - parciais e 

integrais – nos municípios, apesar de orientações da Conae e do PNE para ampliações 

graduais na oferta de vagas integrais. Em algumas localidades o direito do trabalhador 

não era identificado como “prioritário” e persistia a visão de que a criança pequena deve 

ser cuidada no âmbito da família.  

Todos os municípios ofereciam vagas diurnas. Osasco, município com mais 

de 700 mil habitantes de região metropolitana, era o único que disponibilizava creche 
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noturna para as mães que trabalham à noite (até às 22:30). As unidades com 

atendimento noturno contavam com proposta pedagógica similar às demais creches, 

tendo a sua implementação sido discutida com o ministério público local.289  

 

9.6 Programas suplementares de apoio  

 

Seguindo a Constituição Federal, art. 208, inciso VII, os municípios 

disponibilizam aos alunos programas suplementares de apoio – material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (Quadro 8). Desde que as creches 

foram para a educação, é fornecida alimentação escolar, e todos os agentes públicos 

entrevistados afirmam fornecer os níveis calóricos-proteicos por faixa etária exigidos 

para o período em que a criança fica na creche. Em Tarumã, município de pequeno 

porte, foi encontrada uma central de alimentação; em Votuporanga o serviço foi 

terceirizado290; e nos demais municípios, as refeições eram preparadas de forma 

descentralizada pela equipe de cada escola. Os entrevistados de municípios paulistas 

informaram fornecer alimentação especial às crianças que o necessitam (diabéticos, 

alérgicos, intolerantes a glúten ou lactose, entre outros), sendo alguns por determinação 

do Ministério Público. Os municípios estavam trabalhando a alimentação saudável nas 

escolas como uma ação articulada com a saúde ou a equipe de nutrição.  

Ações de saúde foram sendo incorporadas às creches no decorrer da 

implementação da política e eram desenvolvidas em todas as unidades, com exceção de 

Osasco; mas a intensidade dos serviços variava conforme será visto no Capítulo 10. Em 

Osasco a não atuação com a saúde foi justificada pela falta de infraestrutura da área, que 

não poderia atender à demanda que surgiria: “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 

(sic) mais demandas e aí não teria como atender” (dirigente municipal de educação, 

2017).  

                                                           
289 Diversos educadores questionam as creches noturnas e manifestam que estas podem prejudicar o 

aprendizado e o desenvolvimento das crianças. Além do debate sobre o desenvolvimento há um 

questionamento sobre quem deveria financiar essas creches (empresas, assistência social ou educação), 

mas o CNE já se manifestou que estas podem utilizar os recursos destinados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 
290 A terceirização é apontada por entrevistados como um avanço; os diretores e coordenadores 

argumentam que podem centrar sua atenção nas questões pedagógicas e administrativas. Entretanto, não 

foi feito um estudo na visita de campo do serviço ofertado e o controle realizado pelo Poder Público, 

aspectos essenciais em processos terceirizados. 



 

263 
 

Todas as prefeituras distribuem uniformes às crianças, apesar de não estar 

previsto na Constituição, mas variava a frequência da entrega (anual, semestral ou a 

cada dois anos). Essa diferença era justificada por entrevistados em função dos recursos 

financeiros disponíveis.  

Materiais didáticos, previstos pela CF, eram distribuídos aos alunos. Farias 

Brito e Osasco desenvolviam os seus próprios materiais e capacitavam os professores. 

Horizonte, Sobral, Tarumã e Votuporanga adquiriam de empresa privada os chamados 

sistemas de ensino apostilados privados voltados para a creche291 (Quadro 8). Esses 

municípios adotaram os sistemas apostilados primeiro para o ensino fundamental ou 

para a pré-escola e, posteriormente, passaram a contratá-los também para a creche292.  

Cada empresa fornecia o material padronizado para a rede e capacitações 

aos professores. Os dirigentes municipais de educação ou coordenadores da educação 

infantil ressaltaram que adotar esse material permitia garantir o mesmo padrão para 

todas as unidades, promover formação periódica aos professores e contar com 

orientação permanente para profissionais que não têm a formação adequada e muitas 

vezes não estão preparados para a educação infantil: “[...] nós, enquanto sistema, não 

podemos dizer assim para nossa escola: faça do seu jeito. [...] Não, nós somos um 

sistema, o sistema precisa dar direcionamentos, oferecer apoio tanto material quanto 

de formação de professores (coordenador de educação infantil, grifo da autora).  

 Alguns profissionais questionavam a sua adoção frente à autonomia do 

professor, o uso da mesma metodologia para crianças distintas, e formações-padrão que 

não condiziam com a realidade local:   

 

O material ele não deixa de ser bom [...] a questão é do professor ser o 

detentor do saber, de ter autonomia e ter condições de desenvolver o seu 

trabalho diante da sua classe (supervisor de ensino cearense).  

Quando você tem um material apostilado você tem para todas as crianças a 

mesma metodologia, a mesma didática [...]. Cada professor é único e 

deveria ter o conhecimento para preparar, para planejar a sua própria aula de 

acordo com a realidade da sua classe [...]. Agora alguns defensores dizem 

que é melhor ter o material do que não ter quando o professor não está 

realmente autônomo, suficientemente preparado, formado (supervisor de 

ensino paulista). 

O material tira a criatividade do professor [...] eu pouco uso (professor 

paulista). 

 

                                                           
291 Exemplos de empresas que têm fornecido sistemas apostilados para creches: Positivo, COC, Sistema 

Objetivo, Sistema de Ensino Ser (Somos Educação) e Editora Aprender. 
292 Entrevistados afirmam que o material é elaborado ou adequado à realidade municipal.  
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Muitas vezes, a demanda por uso do material didático vinha dos próprios 

professores, mostrando a influência da burocracia de rua nas decisões (LIPSKY, 1980; 

LOTTA, 2012) e inibindo que a própria SME criasse um material condizente com a 

realidade local. Em Horizonte, inicialmente, foi criado um material didático pela própria 

equipe da SME e, posteriormente, por pressão dos professores, foi comprado um 

material “pronto”. Entrevistados dos dois estados afirmaram, ainda, que as famílias 

valorizam esses materiais, trazendo essa demanda de material às equipes das escolas:  

 

[...] nós relutamos muito para que a gente não adotasse um livro, mas foi 

mais por pedido e pressão dos professores (coordenador de educação 

infantil cearense, 2016, grifo da autora). 

[...] O nosso (material feito pela SME) era pretinho e branco porque a gente 

não tinha condição de fazer um material [...] com aquela qualidade (e) com 

aquela gráfica que os livros têm [...] aí vem o livrinho da família293 e eles 

ficam encantados (coordenador de educação infantil cearense, 2016, grifo da 

autora). 

[...] estou colando a foto da aluna e preenchendo os dados dela. Neste 

livrinho, nós colocamos tudo da criança e na reunião de fim de ano nós 

damos para os pais. Eles adoram. Às vezes é a única foto da criança que 

eles vão ter [...] (professor paulista, grifo da autora). 

 

Equipes entrevistadas destacam que Política Nacional de Educação Infantil 

(PNEI) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) não 

“fecham” o conteúdo e há um distanciamento entre o plano ideal previsto pela União e a 

prática, o que faz as SMEs, as escolas e os professores, que são os implementadores, 

buscarem alternativas e referências para aplicá-las ou mesmo “decodificá-las” 

(SUBIRATS et al, 2012)294.  

Em Tarumã, na proposta político-pedagógica de uma escola, os materiais do 

sistema apostilado são referenciados como se fossem parte da política municipal de 

educação. Assim, quando o Estado não apoia os municípios, o mercado295 o faz, e a 

diversidade de contextos pode fazer com que uma mesma normatização – PNEI e 

DCNEI – produza opções de implementação e resultados diversos em realidades 

diferentes (ARRETCHE, 2001). 

Essas observações apontam para uma prática já identificada por 

especialistas que reconheceram esse movimento de utilização dos sistemas apostilados 

para o ensino fundamental e posteriormente para a educação infantil (ADRIÃO, 2009; 

                                                           
293 É um livro que registra o desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida, onde a escola coloca as 

produções, o pezinho, foto da criança, entre outras atividades, e no final do ano o entrega para a família. 
294 Os autores tratam de políticas públicas em geral e seus conceitos podem ser adequados a essa política.  
295 Alguns municípios, em função de sua liderança, viram referências para a venda pelas editoras que 

produzem os materiais. Participam de eventos organizados pelas empresas mostrando a sua experiência 

(informação verbal). Dessa forma, viram “uma propaganda viva” das editoras. 
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ADRIÃO; DAMASO; GALZERANO, 2009; NASCIMENTO, 2012; CORREA, 2015; 

CORREA; ADRIÃO, 2014; ADRIÃO et al., 2009). Nascimento (2012), Correa (2015) 

e movimentos como o Mieib (2014, 2015, 2016) destacam que esses materiais 

apostilados prontos dificultam a promoção do “desenvolvimento integral” da criança e a 

adoção dos princípios estabelecidos pelas DCNEI. Essa preocupação também foi 

observada por Correa e Adrião (2013, p. 15) apud Adrião, Damaso e Galzerano (2013):  

 

[...] parece-nos que a adoção de apostilas, introduzidas precocemente como 

cartilhas a crianças pequenas, pode por em risco a constituição de uma ainda 

frágil identidade pedagógica da educação infantil brasileira. Ou seja, se é 

sabido que a educação das crianças em creches e pré-escolas como um direito 

é conquista recente, também é sabido que o trabalho pedagógico nestes 

espaços educativos ainda oscila entre dois extremos: o “cuidar” e o 

“preparar para a alfabetização” (grifos da autora). 

 

A alfabetização precoce, quando ocorre, é realizada por iniciativa individual 

de alguns professores ou diretores e não coincide com a orientação das SMEs ou das 

diretrizes estaduais e nacionais que buscam valorizar as convivências, as interações, o 

brincar, entre outros aspectos. Numa das escolas visitadas, o diretor mostrou um 

material comprado por ele próprio para auxiliar na alfabetização na educação infantil. 

Ao ser indagado sobre o material, comentou que a educação infantil (inclusive a creche) 

deve preparar a criança para a alfabetização. Ele apontou que esse aprendizado é 

valorizado pelos pais e é uma demanda cultural existente:  

 

Os pais querem ver seus filhos lendo. Muitos são analfabetos e valorizam a 

ação da escola quando ele [o filho] aprende a ler. [...]. Nós estamos 

incentivando a aprendizagem” (diretor de creche rural cearense, grifos da 

autora). 

 

Em outra escola, o diretor chegou a mostrar cadernos de caligrafia, 

utilizados a partir de três anos, e mencionou: “nós somos reconhecidos pelos pais e pela 

escola Z (de ensino fundamental vizinha), pois as crianças saem daqui prontas para o 

ensino fundamental” (diretor de creche cearense). Esses profissionais pactuam com a 

valorização da alfabetização precoce, em especial em região rural, onde há muitos 

analfabetos, e têm os mesmos valores da comunidade em que trabalham, adquirindo 

legitimidade frente aos pais quando incentivam o aprendizado letrado e agem de forma 

discricionária (LOTTA, 2012). Dessa forma, é possível observar que a política de 

creches impacta as práticas, mas os valores, referências e contextos dos profissionais 

também impactam a política e suas instituições (SUBIRATS et al., 2012).  
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Observaram-se nos seis municípios pesquisados diferenciadas visões entre 

os profissionais. Alguns entrevistados valorizavam atividades que promovessem a 

leitura e a escrita desde a creche, outros a importância da ludicidade e do brincar na 

primeira infância, e havia ainda aqueles que viam o letramento como positivo se 

ocorresse a partir do interesse da criança. A preocupação com a alfabetização estava 

mais presente nos municípios cearenses, e seria importante estudar se a busca de 

desempenho no ensino fundamental por meio do Mais Paic – que condiciona repasses 

de recursos aos municípios – não estaria, de forma não intencional, promovendo a 

alfabetização precoce em detrimento do domínio de outras experiências na creche, 

mostrando que incentivos podem gerar efeitos nem sempre esperados pelos 

formuladores das políticas.296  

Nas localidades visitadas, atividades constitutivas do brincar e do cuidar, 

previstas nas DCNEI, começam a ser valorizadas na educação infantil frente ao 

“aprender formal”, mas ainda com resistência por parte dos próprios profissionais da 

educação infantil e do ensino fundamental, muitas vezes de maneira conflituosa297.  

 

9.7 Calendário de funcionamento das creches  

 

Quando as creches saem do âmbito da assistência social para o da educação, 

passam a cumprir o cronograma do sistema educacional. O fechamento das creches em 

períodos de férias escolares e recesso não é um consenso. Os Pareceres 8/2011, 17/2012 

e 23/2012 do CNE consideram estes momentos importantes para a avaliação e o 

planejamento das ações educacionais e o convívio familiar. O CNE reconhece as 

necessidades das famílias e avalia que essas questões devem ser tratadas não na 

educação, mas por uma “política para a infância”. Há um debate intenso sobre 

fechamento ou não das creches nesses períodos. Diversos especialistas como Ferreira e 

                                                           
296 Assis (2012) sugere que sistemas de metas, ranking e a cultura de mensuração podem gerar um ciclo 

de obsessão por atingir os parâmetros estabelecidos, e podem ser tomadas ações não previstas no 

planejamento – o que é chamado de gaming.  
297 No PNE, está prevista a preservação das especificidades da educação infantil e a articulação com o 

ensino fundamental, mas este é um desafio na maioria dos municípios visitados: “como nós vamos fazer 

isto se não tem reuniões entre os profissionais da educação infantil e do ensino fundamental? Somos 

sempre criticadas” (supervisor de município paulista). A equipe de Horizonte promove algumas ações 

(visita com as crianças à escola do ensino fundamental, discussão das diretrizes da educação infantil em 

reuniões do ensino fundamental, elaboração de relatório de cada criança sobre o seu desenvolvimento) 

que podem facilitar integração entre essas etapas de ensino, e destaca que a criança é a mesma e o seu 

desenvolvimento se dá no decorrer dos anos com ações compartilhadas entre as etapas da educação (e de 

outros setores). Entretanto, destaca que a mudança de cultura é um processo longo.  
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Didonet ([20--]) e Gomes (2015), sindicalistas, gestores e equipes municipais reforçam 

o caráter educacional das creches e que estas devem ser tratadas como os demais 

segmentos e etapas de ensino (pré-escola e fundamental). Contrapondo-se a essa 

posição, Marcondes, Cruz, Silva (2015) e Rosemberg (2015) identificavam a 

importância de as políticas públicas buscarem alternativas para atender os direitos das 

crianças e das mulheres/trabalhadores conjuntamente. Em diversos locais, o ministério 

público e o Judiciário já se posicionaram contra o fechamento, mostrando a interface da 

creche com a política de trabalho, assistencial, de educação e de gênero, tratando a 

creche como um serviço essencial (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2008).  

Os municípios paulistas, diferentemente dos cearenses, garantiam a creche 

nas férias e recessos, ao considerarem a creche não apenas um direito da criança, mas 

entendendo que também é um direito da mãe trabalhadora ou uma alternativa à criança 

em situação de vulnerabilidade. Nessas localidades, algumas creches ficam abertas para 

atender em um regime de plantão, mostrando que as orientações do nível federal podem 

sofrer modificações no processo de implementação a partir da ação de atores locais 

(SUBIRATS et al., 2012; SILVA; MELO, 2000; FARIA, 2012).   

Em Osasco, os professores temporários garantem esse atendimento 

enquanto os concursados seguem as normas do CNE. Um novo caminho foi idealizado 

em Votuporanga após pressão do Conselho da Mulher com o apoio de outros atores 

locais (Conselhos de Assistência Social e Tutelar, Câmara Municipal, entre outros). 

Inicialmente havia resistência da SME que argumentava quanto à importância da 

convivência das crianças com seus familiares e à corresponsabilidade da família na 

educação. Após diversos debates,b uscou-se uma alternativa, em especial às famílias 

que estavam empregadas ou para as crianças em situação de vulnerabilidade. A SME, 

após realizar visitas a outros municípios que abriam nas férias, reuniões com as famílias 

discutindo a importância do convívio familiar, pesquisas com as famílias sobre a 

necessidade desse serviço nas férias e visita de uma assistente social para confirmar a 

demanda, passou a oferecer as vagas em creches conveniadas àqueles que de fato a 

necessitavam. Essa adequação local à norma do CNE mostra que as autoridades, grupos, 

cidadãos e outros atores criam respostas diferentes do que foi formulado no âmbito 

central para atender demandas locais (Ibidem).  
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9.8 Priorização do atendimento 

 

Apesar do reconhecimento da importância da creche na educação, há 

embates entre os profissionais de educação, de assistência social e o movimento de 

mulheres: 

 

[...] a creche ter ido para a educação é um avanço [...] (mas) o setor de 

educação tem menos abertura para abordar essa questão do ponto de vista 

das mulheres do que a política de assistência social (representante feminista 

paulista, grifos da autora). 

[...] A creche ter ido para a educação é muito bom, mas eles têm regras muito 

duras para a população mais pobre (dirigente municipal de assistência social 

paulista). 

[...] a mulher que trabalha deve ter prioridade no atendimento integral 

(conselheiro paulista). 

[...] a jornada parcial não atende os interesses das mulheres (representante do 

fórum de educação infantil do Ceará). 

[...] chegavam situações que na nossa concepção aquela criança 

(vulnerável) tinha que ter prioridade e de acordo com este sistema que foi 

implantado não dava para abrir exceção (conselheiro paulista, grifo da 

autora). 

 [...] A gente tem dificuldade de trabalhar com a criança extremamente 

pobre e sua família aqui na escola [...] a mãe chega atrasada para pegar a 

criança, não vem na reunião (servidor de uma creche cearense, grifos da 

autora). 

[...] Tem criança que precisa da creche por alimentação (conselheiro 

paulista, grifos da autora). 

 

Apesar de a creche ser um direito da criança, em municípios onde a 

demanda não é atendida pela oferta, é frequente haver critérios de seleção nos órgãos de 

educação. Estes variavam muito entre as localidades pesquisadas, sendo os principais 

parâmetros: posicionamento na fila de espera, situação de vulnerabilidade, mãe ser 

trabalhadora, demanda da Defensoria Pública ou do Juizado. Em Tarumã, por exemplo, 

a prioridade da creche integral era para criança cuja mãe é trabalhadora ou se encontra 

em situação de vulnerabilidade. Em Osasco, organizou-se uma composição de 

indicadores para determinar a posição na fila, com maior peso para o tempo que a 

criança estava cadastrada no sistema298. Os diversos critérios de seleção encontrados 

mostram similaridade com as conclusões do estudo realizado por Campos et al. (2012), 

de que a focalização permanece para definir a criança que tem direito à creche ou à 

jornada integral. A escolha desses critérios tem gerado embates entre a educação e o 

                                                           
298  Os critérios para inserção, em 2015, eram:  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 junto à Vara 

da Infância e da Juventude – 3 pontos; d) ter deficiência – 3 pontos; e) ter pais com deficiência – 3 

pontos; f) ter irmão(ã) 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 tenha 

sido efetivada – 3 a 365 pontos referentes aos dias desde a inscrição (OSASCO, 2015). 
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conselho tutelar, os movimentos ou conselho de mulheres, a área da assistência social e 

os membros da Defensoria Pública e do MP. O conselho tutelar e a assistência avaliam 

que a situação de vulnerabilidade deveria ser priorizada como um princípio de justiça 

social. Alguns gestores apontaram que esses critérios reforçam a trajetória anterior da 

creche como equipamento de assistência social, enquanto para outros essa é uma forma 

de promover a equidade. Na maioria dos municípios, no entanto, os critérios foram 

definidos apenas pela SME sem a participação de outras áreas ou dos conselhos.  

Nos casos estudados identificou-se um conflito entre quem define a 

prioridade de atendimento enquanto o serviço não é universalizado: A prefeitura ou o 

MP? Há municípios onde o MP estabelece o atendimento. Votuporanga, conforme será 

apresentado na Seção 10.5 e no Apêndice 11, mostra a importância do protagonismo 

local na definição da política e no estabelecimento de critérios de priorização bem como 

a importância da argumentação e negociação com o Ministério Público definindo metas 

e mostrando os limites orçamentários e de execução de uma obra. Essa forma de 

atuação, mostra que há espaços de inovação nos municípios frente as mesmas normas 

federais.  

Em três localidades, havia uma central informatizada que, segundo 

entrevistados, permitia à SME acompanhar a demanda (Sobral, Osasco e Votuporanga) 

e tornava mais transparente a ordem da lista de espera, sem a interferência direta dos 

diretores ou outros atores (vereadores, lideranças, entre outros) na oferta de vagas. Em 

Osasco e Votuporanga – municípios paulistas de médio e grande portes – a criação da 

central foi acordada em um TAC com o ministério público.  

 

9.9 Seleção, remuneração e capacitação dos profissionais 

 

A CF, a LDB e a Lei do Piso Salarial preveem, ainda, o ingresso 

exclusivamente por concurso público e a valorização dos profissionais da educação por 

planos de carreira, piso salarial nacional para os profissionais da educação e um terço de 

horas atividades para planejamento e capacitação.  A LDB preconiza que os docentes de 

creches devem ter formação mínima em nível médio, na modalidade normal 

(magistério), ou nível superior, em curso de licenciatura plena.   

A CF prevê a contratação por concurso público, mas nos municípios 

visitados havia duas formas de inserção dos profissionais do magistério: concurso 

público para efetivos e seleção pública para os profissionais temporários. Alguns 
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municípios contrataram professores temporários e estagiários299, outros terceirizaram 

serviços nas unidades escolares ou optaram por profissionais sem a formação 

estabelecida pela LDB. Apenas em Horizonte houve concurso específico para professor 

de educação infantil, considerado por todos os entrevistados um grande avanço para 

essa etapa de ensino300.  Votuporanga é o único município cujos profissionais haviam 

sido todos selecionados por concurso; a equipe informou que há um planejamento das 

necessidades de vagas e, quando necessário, é aberto um concurso público.  

O perfil dos docentes que atuavam nas creches dos municípios era diverso; 

coexistiam professores que tinham a formação preconizada pela LDB (normal ou 

licenciatura plena em pedagogia) com outros profissionais de nível superior ou não 

(ensino fundamental e médio), ou ainda profissionais com a formação preconizada pela 

LDB, mas não contratados no cargo de professor. Entrevistados apontaram que as 

prefeituras, para poderem dar conta do custeio da educação infantil considerando as 

restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), optaram por formas variadas de 

vínculos, contratos e funções, diferentemente do que está preconizado pela LDB. 

Assim, ao mesmo tempo que há uma valorização dos profissionais pelo Fundeb e Lei do 

Piso Salarial, a LRF colocava uma “proibição” de gastos com pessoal – não poder 

gastar mais de 54% do orçamento com pessoal – e levava os municípios a buscar outras 

alternativas para a contratação do pessoal para atender as crianças em creche.  

Em Farias Brito e Horizonte, os professores contavam com pessoal de apoio 

para auxiliar no cuidado. Tarumã optou por agente de apoio (ensino fundamental 

completo)301 para atender crianças até dois anos e por professor para as crianças com 

três anos ou mais302. Em Votuporanga, havia professores (com pedagogia) responsáveis 

pelas turmas com maior idade, educadores (também com pedagogia)303, que assumiram 

as crianças menores e tinham uma carga horária de trabalho maior, e os técnicos, que 

                                                           
299 Deve ser destacado que os conhecimentos e experiências vivenciadas por profissionais temporários e 

estagiários podem ser perdidos com a finalização dos contratos, o que pode gerar uma descontinuidade 

das atividades. Em algumas localidades como Sobral e Osasco, grandes municípios, o regime temporário 

representava 40% dos profissionais.  
300 Kramer (2006) aponta que poucas localidades realizam concursos específicos para profissionais que 

atuam na educação infantil. 
301 Alguns agentes de apoio entrevistados estavam fazendo o curso superior.  
302 Em Tarumã, a proporção de adulto por criança até dois anos é maior do que a preconizada pelo MEC 

como uma forma de melhorar a qualidade do atendimento (informação verbal). Havia um adulto (e não 

professor) para cada três crianças no berçário 1, cinco para o berçário 2, e dez no berçário 3. No 

documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil do MEC, volume 1, está previsto 

um professor para seis a oito bebês até dois anos e um professor para cada 15 crianças de três anos (MEC, 

2006c). 
303 A criação do cargo de educador, apesar de ter a mesma formação do professor (pedagogia), não exige 

que o município cumpra todos os requisitos previstos na Lei do Piso Salarial para os professores.  
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não tinham formação. Em Osasco e Sobral, municípios de grande porte, o atendimento 

nas creches era feito apenas por professores, mas com parcela significativa de 

profissionais temporários. Alguns professores desses municípios mencionaram a 

necessidade de outros profissionais para auxiliar no “cuidado”, mostrando que ainda 

persiste a dicotomia entre o cuidar e o educar. Nas creches dos municípios visitados, 

ainda havia pajens, auxiliares de desenvolvimento infantil (ADI) e outros profissionais 

atuando com as crianças como “docentes”, pois a sua contratação foi anterior à LDB.  

Além da variação de cargos e funções, foram identificadas diferenciações de 

jornada (20 a 40 horas), salário e horas-atividade para planejamento e capacitação não 

apenas entre os municípios, mas também dentro das próprias redes municipais. Por 

exemplo, professores e educadores de Votuporanga têm a mesma formação (superior 

em pedagogia ou magistério), mas o professor tem salário maior e carga horária menor. 

Os professores recebiam o piso salarial e na maioria dos municípios apenas os 

professores concursados tinham um terço de horas-atividade para capacitação e 

planejamento. Movimento similar foi identificado por Correa, Castro e Barbosa (2016) 

no âmbito do estado de São Paulo.  

Em todos os municípios, eram desenvolvidas ações de formação de maneira 

individualizada e coletiva. Em Sobral, havia a Escola de Formação Permanente do 

Magistério, e nos demais municípios era desenvolvida uma programação de atividades. 

Entrevistados apontam que as formações tratavam da política de educação e da 

educação infantil, das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil (DCNEI), de 

questões práticas do cuidado e do educar, entre outras temáticas.  

A apropriação das DNCEI foi identificada como lenta pelas equipes 

municipais e precisada de reforços continuamente para apropriação dos conteúdos não 

entendidos pela equipe. Identificou-se uma tensão entre os valores que a política de 

creches pretende disseminar (respeito à diferença, identidade) e valores arraigados na 

comunidade, no país e entre os próprios professores. Por exemplo: apesar de as 

diretrizes curriculares fazerem referência à “interação com as diferenças”, em algumas 

escolas professores cantavam músicas religiosas e justificavam a utilização dessas 

canções como “músicas que orientam valores”, apontando para a discricionariedade da 

burocracia de rua (LOTTA, 2012) e o desafio da apropriação pelos professores das 

normas federais.  

Um outro fato emblemático foi a constatação de que numa creche em área 

quilombola, ao mesmo tempo que um professor desenvolvia um projeto sobre a 
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identidade das crianças negras, o diretor havia instalado na entrada um mural com a 

personagem Frozen da Disney, que é branca. Um supervisor destacou que capacitações 

abordaram a importância do reconhecimento dos modos de vida das comunidades 

(quilombola e rurais) para a constituição da identidade das crianças e a valorização das 

diversas culturas, saberes e tradições das comunidades, mas avalia que outros padrões 

culturais e de beleza estão tão arraigados que é necessário um processo contínuo de 

formação para modificar a atuação dos diretores e professores e implementar as DCNEI.    

As crianças nesse segmento educacional são atendidas por profissionais de 

perfis distintos, muitas vezes não correspondendo ao definido na LDB. Nos casos 

estudados, constatou-se que os recursos disponíveis nos municípios explicam a adoção 

de diferentes tipos de profissionais atuando com as crianças, mostrando que na fase de 

implementação da política, ajustes e adaptações são feitos em relação à formulação 

(SUBIRATS et. al, 2012; SILVA; MELO, 2000). Novos estudos poderiam permitir 

verificar se prevalece a concepção de cuidado em relação ao papel educacional para as 

crianças menores ou se esses profissionais, com um processo de capacitação continuada 

como é exercido em algumas localidades, exercem as duas funções.  

Diante desse quadro, para garantir a qualidade do atendimento, os 

entrevistados destacaram a importância de processos de formação continuada a todos os 

profissionais, de forma a atender demandas específicas de trabalho e melhorar 

constantemente os serviços prestados. Apesar dos investimentos em formação, com 

destaque aos do Mais Paic, em municípios pequenos e médios, notou-se que nem 

sempre esses processos de desenvolvimento das equipes eram compartilhados com 

todos os profissionais da creche, ficando ainda restritos aos professores304. 

Notou-se um entusiasmo pelo trabalho entre os docentes e não docentes 

entrevistados: muitos buscavam aperfeiçoar o trabalho ou ampliar a formação 

qualificada. Entretanto, entrevistados dos municípios paulistas e de Sobral apontaram 

para um alto absenteísmo entre os profissionais desse segmento educacional. 

Entre os atores vinculados à educação infantil dos dois estados, observou-se, 

nas entrevistas, uma defesa desse segmento educacional, conforme abordado nos 

capítulos iniciais. Identificam que a educação infantil ainda está em fase de 

consolidação e reconhecimento dentro da própria área da educação. Nos cinco 

                                                           
304 A maioria dos municípios realizava formações periódicas (mensais ou bimestrais) organizadas pela 

direção e, quando compravam material didático de uma determinada editora, também aproveitavam os 

cursos que ela oferecia. Essas formações ficavam restritas à rede pública e não era repassada às 

conveniadas. 
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municípios onde os prefeitos foram reeleitos, verificou-se a continuidade das equipes, o 

que facilitava o trabalho e o entrosamento entre os membros. Muitos coordenadores, 

supervisores ou diretores estavam na rede há tempo e foram sendo capacitados para 

atuar com crianças pequenas:  

 

[...] faz tempo que eu comecei a trabalhar na educação. [...] Hoje eu estou 

como diretor (a) (de um CEI) e vejo o quanto avançamos [...] ainda temos 

muito que fazer, tem muito trabalho, mas eu fico realizado (a) em ver que eu 

sou parte desta história que criou este espaço tão lindo para as crianças, com 

uma equipe que sempre pensa em fazer o melhor para essa comunidade tão 

pobre [...] a gente sempre erra, mas a gente está sempre pensando em 

melhorar [...] Estamos conseguindo mostrar a importância do nosso trabalho 

para o ensino fundamental [...] hoje as mães também valorizam esse serviço 

(diretor de escola de município cearense). 

 

Os entrevistados dos dois estados destacam a importância de formação das 

equipes para atuar especificamente com a educação infantil. 

 

9.10 Projeto político-pedagógico 

 

Apesar de as DCNEI estabelecerem que cada município deveria estruturar 

sua proposta pedagógica e as creches deveriam ter seu projeto político-pedagógico 

(PPP), observou-se que nem todos o tinham e, em algumas escolas, ao ser solicitado o 

PPP, este não estava acessível. Observou-se que as diversas equipes têm dificuldade de 

entendimento das normatizações e diretrizes, bem como da sua adequação à realidade 

local: “nós formamos um grupo aqui para discutir as DCNEI, parece fácil, mas não é 

quando vamos pensar na prática” (supervisora de município cearense). Votuporanga e 

Horizonte, com o apoio de assessoria externa, criaram a sua proposta pedagógica 

municipal. Tarumã, apesar de não tê-la para o município, apoiou a organização dos 

projetos político-pedagógicos (PPP) de suas escolas a partir de um processo de 

formação continuada, contando para isso com o apoio da Fundação Itaú Social e do 

Unicef, em parceria com o consórcio intermunicipal da região e a Oficina Municipal. 

Um diretor de Farias Brito mencionou que, com o apoio articulado do Mais Paic, 

fizeram várias discussões com toda equipe da escola para elaborar a proposta 

pedagógica e esta é periodicamente revista. Dessa forma, é possível identificar que os 

municípios necessitam de apoio externo para auxiliar na definição do que deveria ser 

feito frente às normas federais. Observou-se que aqueles municípios que avançaram 
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nesse requisito contaram com apoio do governo estadual ou de outras instituições, como 

será aprofundado no Capítulo 10.  

 

9.11 Financiamento e acompanhamento da gestão 

 

O financiamento da creche foi apontado como um grande desafio por todos 

entrevistados, pois seus gastos são muito acima do recebido com o Fundeb – o que 

constitui um inibidor da ampliação de vagas, como será apresentado no Capítulo 10. As 

despesas da educação infantil em relação às despesas totais variaram de 13,73% a 

42,20% nos municípios em 2015, mostrando que, ainda, o principal gasto era com o 

ensino fundamental (Tabela 21).  

Em nenhum município visitado a educação infantil gastava mais do que o 

ensino fundamental. Apesar dessa constatação, as entrevistas sinalizaram para um novo 

caminho sendo traçado pelos municípios de ampliação de vagas na educação infantil no 

decorrer dos últimos anos.  

Na maioria dos municípios, foi comentada a disputa de recursos entre o 

ensino fundamental e a educação infantil, seguindo a trajetória anterior da política 

educacional que priorizou o ensino fundamental (PINTO, 2014). Dentro da própria 

educação infantil, a creche e a pré-escola também concorrem por recursos. Em Osasco, 

foi mencionada também a disputa com a creche conveniada no momento que foi 

ampliado o per capita dos convênios, que, entretanto, foram apontados como uma 

alternativa economicamente mais viável.  

 

Tabela 21 – Percentual de despesas com educação infantil em relação à despesa total com 

educação em Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco 

(2010 e 2015) 

Item Ano Farias Brito Horizonte Sobral Tarumã Votuporanga  Osasco 

% 
2010 4,43% 16,07% 15,01% 22,47% 37,86% 31,16% 

2015 23,12% 13,73% 14,45% 27,13% 38,86% 42,20% 

Fonte: FNDE. Siope, 2010, 2015.  

Elaboração própria.  

 

Nenhum município tinha realizado um estudo de custo da creche parcial e 

integral, mesmo com as novas regras da contabilidade pública305, mas os entrevistados 

                                                           
305 O Brasil está adotando um novo modelo de contabilidade ao setor público que tem como objetivo 

adotar as normas internacionais de contabilidade para o País de forma a padronizar as informações 

contábeis e orçamentárias entre os entes e torná-las mais transparentes, permitir comparações entre os 

países, implantar sistemas de custos, entre outros aspectos (BRASIL, 2013i). 
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avaliaram que o fator de ponderação do Fundeb da creche pública integral e parcial era 

desigual e desincentivador da creche integral e do atendimento das crianças mais novas. 

Havia, em especial nos municípios paulistas e em Sobral, um debate sobre a 

importância de implementar o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), previsto no PNE, 

para estabelecer o custo dos segmentos, etapas e modalidades da educação, como será 

apresentado no Capítulo 10.  

O acompanhamento da gestão da política de creches, previsto na LDB, 

variava conforme as localidades: em municípios pequenos e médios ocorria por meio de 

supervisões in loco, reuniões, bem como organização de sistemas ou planilhas 

eletrônicas próprias ou de sistemas federais ou estaduais. Nos municípios maiores, 

observou-se uma grande disparidade entre Sobral e Osasco: Sobral tem uma equipe para 

acompanhar a política e as informações são compartilhadas entre os gestores e técnicos, 

possibilitando a visão de conjunto por diversos entrevistados – sejam burocratas de 

médio e alto escalão, sejam burocratas de rua. Já em Osasco, há supervisores que 

acompanham as unidades escolares, mas muitas vezes esta atividade fica restrita às 

questões administrativas. Não foi possível identificar um acompanhamento sistemático 

por parte da SME, ainda que os entrevistados afirmassem que as informações existiam, 

mas não estavam sistematizadas e não havia um sistema ou uma área que as agregasse e 

socializasse entre as equipes. Nesse município, a pesquisadora observou que a criação 

da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), com a atribuição de promover a 

integração das ações de governo e impulsionar o planejamento governamental com a 

busca de resultados, promoveu o acompanhamento dos projetos estratégicos do 

governo, mas essa visão de gestão não foi assimilada por toda a estrutura da SME.  

 

9.12 Conselhos tutelares e o ministério público 

 

Apesar das ações desenvolvidas para ampliar o acesso das crianças à creche 

de qualidade em Sobral e Osasco, havia demanda por vagas no conselho tutelar à época 

da visita. Em Sobral, a maior demanda estava vinculada à oferta de vagas no berçário, 

que é restrita; e em Osasco306, a demanda era para todas as faixas etárias. Em 

Votuporanga, havia demanda até 2015, mas as unidades construídas e ampliadas 

                                                           
306 Em dezembro de 2016, em Osasco, havia 8 mil crianças na fila de espera, mesmo com as 5.000 novas 

vagas criadas na gestão 2013-2016 (informação verbal). 
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supriram as necessidades de creche do município. Em Farias Brito e Horizonte307, 

apesar de as creches não atenderem crianças de zero a dois anos, não foi identificada 

demanda por esse serviço nos seus conselhos tutelares. Entrevistados – inclusive pais – 

entendiam que as prefeituras estavam ofertando vagas de forma descendente (ensino 

fundamental, depois pré-escola e assim sucessivamente) e que criança pequena deveria 

ser cuidada pela família, pelo estado e pela sociedade.  Alguns pais cearenses 

entrevistados diziam que a criança até dois anos deveria ficar em casa: “quando ela 

crescer mais, estiver mais fortinha, eu vou pensar em colocar no CEI” (mãe cearense). 

Essas duas visões podem ser a causa da pouca procura por vagas para menores de dois 

anos nas unidades educacionais e nos conselhos tutelares. As duas equipes municipais 

(Apêndices 7 e 8) tinham habilidade em construir argumentos para o debate público e 

para a persuasão política, conforme apontado por Majone (1989), divulgando que a 

educação infantil deveria ser ofertada em jornada parcial e o incremento das vagas 

deveria ser descendente:  

 

[...] a prefeitura tem um atendimento ótimo que ainda não dá para ser para 

todas as crianças (mãe trabalhadora cearense, grifo da autora). 

[...] nós estamos ampliando o atendimento, antes atendíamos as crianças de 

três anos e agora as de dois [...] estamos formando as equipes e construindo 

as escolas (servidor cearense). 

[...] Tem uma rede boa [...] não existe demanda para os menores (conselheiro 

tutelar de município cearense). 

 

Em municípios paulistas que tinham ou tiveram demanda manifesta no 

conselho tutelar (Apêndices 11 e 12) observou-se a existência de muitas ações 

individuais na Defensoria e Ministério Público (Votuporanga e Osasco), o que gerou o 

TAC firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, 2014a, 2014b). Em Votuporanga, foram firmados 

dois TACs (2012 e 2013) e, em Osasco, um (2014). Essa relação será tratada no 

Capítulo 10, mostrando diferentes formas de negociação entre os dois municípios.  

Em São Paulo, a ação de Conselheiros Tutelares, da Defensoria Pública, do 

MP e do Judiciário é relevante na disseminação do entendimento da legislação – oferta 

de creche para todos que desejarem (universalização) é dever do Estado, e que constitui 

uma expressão indireta dos direitos dos cidadãos (das crianças). Esses órgãos, 

                                                           
307 Em Horizonte, no posto do Sistema Nacional de Empregos (SINE) do município, foi informado que 

havia 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. O próprio entrevistado dizia que o município ofertava creches, 

sem a percepção da importância da jornada integral para a mãe trabalhadora.  
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juntamente com a pressão das famílias, se contrapõem aos argumentos do Executivo 

relativos à inexistência de recursos, ou à priorização do ensino fundamental em relação 

à educação infantil. Em diversas localidade há ações judiciais para o cumprimento dos 

direitos e também são firmados TACs para nortear as prioridades para esse segmento 

educacional. Apesar da compreensão que é um direito da criança e dever do Estado, foi 

observado posicionamentos distintos entre diversos MPs quanto à opção de ação 

individualizada ou coletiva, mostrando uma aderência maior do MPs às ações 

individuais (CORREA, 2015). Esses órgãos não têm pressionado as prefeituras 

cearenses visitadas para garantir esse direito às crianças. 

 

9.13 Outras considerações 

 

Outro aspecto observado na pesquisa de campo refere-se à interação da 

família com a unidade educacional308. Uma política de educação democrática como foi 

prevista na LDB deveria fortalecer a relação família-escola com ações de envolvimento 

ativo dos pais ou responsáveis e também da comunidade. A participação das famílias 

permite o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação das ações realizadas; no 

entanto, nos municípios estudados, a participação é limitada e restringe-se a reuniões, 

bazares para arrecadação ou festas. Alguns municípios vêm buscando alternativas para 

envolver efetivamente a família no projeto educacional da escola. É idealizada muitas 

vezes a família e a participação esperada:  

 

[...] temos dificuldade de trazer os pais. Marcamos reuniões, mas a maioria 

não vem [...] (Quando são as reuniões?) Toda primeira 6ª feira do bimestre às 

16 horas  (diretor de creche cearense). 

[...] É difícil trazer as famílias mais pobres para a escola (diretor de creche 

paulista). 

 

Dois diretores e um coordenador afirmam que é preciso mudar o discurso 

“os pais não vêm na escola” e mostrar 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 (diretor de creche). A participação da comunidade escolar 

também era pouco frequente nas decisões internas, sendo estas muitas vezes tomadas 

pela direção. Em poucos casos foi mencionada a participação conjunta de todos os 

funcionários em atividades de formação ou na discussão da proposta político-

                                                           
308 A participação das famílias não é o foco desta tese, mas mereceria estudos futuros em função da sua 

importância na gestão educacional. 
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pedagógica, apontando para o desafio da gestão democrática nas creches (SILVEIRA; 

ARAÚJO, 2015). 
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10 RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS E INTERINSTITUCIONAIS NOS SEIS 

MUNICÍPIOS 

 

Na análise das relações interfederativas e interinstitucionais, buscou-se 

identificar as ações da União e, de forma complementar, dos estados e de outras 

instituições, que contribuem ou condicionam a implementação da política de creches e 

como estas são vistas localmente. Destaca-se o fato de que todos os municípios 

pesquisados são influenciados pela normatização federal de coordenação da política; 

participam de programas e ações da União e do estado; valorizam a cooperação 

intergovernamental e interinstitucional no desenvolvimento das atividades; e afetam a 

implementação das políticas de creches.  

 

10.1 Normas federais e os municípios  

 

Em todos os municípios visitados, os entrevistados destacaram diversas 

legislações como a LDB; o ECA; a EC 53/2006, que criou o Fundeb e sua 

regulamentação posterior, pois este possibilitou o financiamento de creches; a Lei do 

Piso Salarial; as DCNEI; a PNEI e o PNE (Apêndices 7 a 12). O Fundeb muda o rumo 

do processo de descentralização promovido pelo fundo anterior – o Fundef –, que 

focalizava o ensino fundamental, e passa a financiar também a educação infantil – 

creche e pré-escola –, além do ensino médio (que não é da competência municipal). O 

Fundo constitui-se como poderoso instrumento de influência federal sobre a 

municipalização e a expansão da oferta de vagas em creche (ROSEMBERG, 2007; 

PINTO, 2014; ARAÚJO, 2012). Essas transformações chamaram a atenção dos 

dirigentes municipais para a educação infantil. E na medida em que a gestão municipal 

dos seis municípios analisados passou a tratar a creche de outra maneira, a população 

começou a perceber a mudança e o serviço foi deixando de ser visto como “depósito 

para crianças pobres”: 

 

a gente começou a pensar um serviço de qualidade [...] (foi) surgindo a 

demanda, a gente foi atendendo [...]  antes tinha uma imagem muito ruim [...] 

(conseguimos) mudar esta imagem de um espaço ruim para uma creche de 

qualidade [...] foi capacitando as pessoas, mudando a gestão, o coordenador 

[...] a gente foi dando a condição física e também a condição de equipe [...] 

nesses últimos anos fomos investindo aos poucos [...] (prefeito paulista).  
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Conforme apontado no Capítulo 8, os municípios analisados investiram 

mais de 25% das receitas de impostos e transferências na manutenção e no 

desenvolvimento da educação, e alguns, especialmente os de pequeno e médio porte, 

ultrapassaram os 30% (Tabela 17).  Essa tendência de impacto do Fundeb nos 

orçamentos municipais foi observada por Arretche (2012) e Bremaeker (2011), autores 

que mostram que, para manter os serviços com a mesma qualidade ofertada na época do 

Fundef, os municípios, em especial as pequenas localidades, precisam desembolsar mais 

recursos. Essa questão aponta para o desafio da sustentabilidade da política educacional 

e de creches, em médio prazo, em especial com o fim do Fundeb, em 2020.  

Nos municípios pesquisados, houve valorização dos profissionais do 

magistério, com aplicação de mais do que os 60% do Fundeb na sua remuneração309. 

Conforme já destacado, em Horizonte, Tarumã e Votuporanga – municípios de pequeno 

e médio portes – os gastos ultrapassaram 77% (Tabela 17). Ao comprometer os recursos 

com pessoal, sobra pouca margem para outras despesas de custeio.  

 

10.1.1 Impacto da legislação sobre a educação infantil 

 

Apesar da influência do Fundeb na ampliação das vagas em creches, 

também identificada na análise quantitativa das matrículas apresentada no Capítulo 2, as 

prefeituras continuaram investindo mais no ensino fundamental do que na educação 

infantil. A priorização do ensino fundamental aponta para um conflito permanente de 

recursos entre as etapas de ensino e é reflexo do legado das políticas prévias, 

demonstrando path dependence (PIERSON, 2000; ARRETCHE, 2002, 2012). Com o 

Fundeb (novo fundo), mesmo com a possibilidade de cofinanciamento da educação 

infantil e do ensino fundamental, a prática anterior ainda condiciona a implementação 

da política educacional com prioridade de gastos para o fundamental.  

Em dois municípios visitados, ao serem analisadas as despesas com 

educação infantil em relação à despesa total com educação, houve redução desse 

percentual, de 2014 a 2015 (Osasco e Votuporanga). Em três municípios, foi ampliado o 

percentual de gasto com ensino fundamental em relação ao total gasto na educação 

                                                           
309 O marco legal vigente não permite o pagamento e classificação das despesas com aposentados para 

alcançar o índice de 60% de aplicação dos recursos do Fundeb. Entretanto, há estados e municípios que 

assim o fazem, ou seja, incluem esses gastos para alcançar o índice. Nesta tese, não foi possível verificar 

essa situação nos municípios visitados, mas estudos futuros podem analisar o impacto dos inativos no 

gasto com pessoal do Fundo. 
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(Horizonte, Sobral e Tarumã)310 no período (Tabela 21). Alguns entrevistados apontam 

que a redução na educação infantil, em 2015, foi decorrente da queda da arrecadação e 

do ajuste fiscal que impactaram os programas.  

Em municípios cearenses, foi destacada a obrigatoriedade e o compromisso 

prioritário com a alfabetização no ensino fundamental. Essa constatação corrobora 

estudos realizados por Cavalieri e Pazello (2004), Abrahão (2005) e Kramer (2006), que 

mostram outros segmentos da educação priorizados na previsão dos gastos públicos – 

ensino fundamental, nos municípios, e superior, pensando a educação como um todo.  

A LRF também restringe a liberdade de gasto (GOMES, 2009) dos 

governos subnacionais e impacta a política de creches, com destaque aos limites de 

gasto com pessoal. Nos municípios, o gasto com pessoal não pode ultrapassar 60% da 

receita corrente líquida, sendo que 54% é destinado a folha da prefeitura e 6% para a 

câmara municipal. A pesquisa permitiu identificar que as localidades visitadas têm 

buscado estratégias distintas para não ultrapassar os limites impostos para gastos com 

pessoal da LRF (parcerias com entidades conveniadas; contratação de profissionais sem 

vínculo empregatício com o poder público - terceirizados, estagiários ou temporários; 

ou, ainda, contratação de profissionais com formação ou jornadas distintas abaixo da 

preconizada pela LDB).  

Ao serem questionados sobre o motivo da adoção de estratégias de acordo 

com a LRF e não com a LDB, dois dirigentes municipais de educação destacaram que 

se torna inelegível um prefeito que não gasta no mínimo 25% com a educação (CF, art. 

212) e que ultrapassa os limites de gastos com folha de pessoal. Para evitar represálias 

ao município, ao agente político e aos dirigentes municipais de educação, as áreas 

financeira e de contabilidade das prefeituras acompanham atentamente os gastos 

constitucionais de 25% na educação e o atendimento às normas do Fundeb e da LRF. 

Essas despesas são também acompanhadas pelo tribunal de contas.  

A Lei do Piso Salarial Nacional também impacta os orçamentos municipais 

e, a partir de 2015, com a redução da arrecadação própria, tornou-se uma preocupação 

das equipes locais. Os municípios visitados estão cumprindo os valores previstos para a 

remuneração dos professores (e não de todos que exercem a docência) e há 

reconhecimento, por parte dos dirigentes municipais e da equipe entrevistada, da 

                                                           
310 Normalmente, se o percentual das despesas com educação infantil em relação à despesa total com 

educação cai de um ano para o outro, amplia o percentual das despesas com ensino fundamental em 

relação à despesa total com educação. 
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importância de a União estabelecer normas gerais voltadas à melhoria da educação, 

como o estabelecimento do Piso. Por outro lado, os gestores locais se ressentem do 

crescimento do Piso acima da inflação e do aumento do Fundeb, a partir de regras 

estabelecidas pela União, sem a pactuação com os municípios. A Lei prevê também que 

os professores disponham de um terço de horas para atividades de planejamento e 

formação, mas essa determinação não estava totalmente garantida nos seis municípios:  

 

[...] O governo federal faz festas com o chapéu alheio. [...] Deu isenção do 

IPI na linha branca e quem foi impactado foram os municípios com a queda 

na arrecadação. O mesmo ocorre com o aumento do Piso além da inflação e 

do aumento do Fundeb. Nós estamos aqui melhorando a gestão, investindo na 

formação da equipe de educação infantil, mas vem uma definição que 

impacta no nosso orçamento (burocrata de alto escalão cearense). 
Eu conheço municípios vizinhos que têm professor na modalidade de creche 

e não implantaram a jornada porque financeiramente não conseguem [...] e 

aqui nós temos a jornada (dirigente municipal de educação paulista). 

 

Outra norma federal que impactou a política de creches, mencionada pelos 

entrevistados, foi a EC 59/2009, que torna obrigatória a matrícula da criança na pré-

escola: “segmentou a educação infantil [...] se eu tiver que ampliar vagas, será na pré-

escola” (dirigente municipal de educação). Essa preocupação com a cisão da educação 

infantil foi também identificada por especialistas (CAMPOS, 2010; DIDONET, 2010; 

ROSEMBERG, 2014a; VIEIRA, 2011).  

As decisões dos prefeitos quanto à forma de ofertar os serviços, alocar os 

gastos e executar a política de creches são, portanto, direcionadas pela regulação federal 

(ARRETCHE, 2010), o que é percebido pelos prefeitos como uma limitação a sua 

autonomia e como restrição à possibilidade de adequação da política às especificidades 

locais:  

 

eu gostaria de aplicar o meu recurso aqui onde eu bem achasse interessante; 

se eu pudesse gastar mais com material didático eu gastaria, se eu achasse 

que deveria gastar mais com pessoal eu gastaria; eu acho que cada realidade é 

uma e depende do planejamento que você tem no seu plano municipal de 

educação [...] se eu pudesse decidir, eu pegaria o dinheiro e faria aplicação 

onde a gente entendesse que ia atender mais à nossa localidade (prefeito 

paulista). 

 

Outras leis federais destacadas pelos dirigentes e servidores municipais 

foram a LDB e o ECA, no que se refere às responsabilidades ou competências dos entes 

relacionadas à provisão e à gestão da política de creches. Elas geram interpretações 

distintas quanto às atribuições de cada esfera de governo, entre os municípios de cada 

estado (cooperação do estado na educação infantil, obrigatoriedade de atendimento, 

direito e sua materialização, entre outras), conforme apresentado no Capítulo 8. O ECA 
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foi muito mencionado pelos entrevistados paulistas, com maior frequência reafirmando 

direito da criança à creche e a obrigatoriedade dos municípios em ofertar esse serviço.  

Além dessas leis, os entrevistados (Apêndices 7 a 12) fizeram referência à 

relevância da função normatizadora federal, como a elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil, da Política Nacional da Educação Infantil 

e do Plano Nacional de Educação, uma vez que dão um direcionamento à ação 

municipal: “Aqui nós estávamos começando a atender crianças em creche, formamos 

um grupo de estudo e começamos a estudar as orientações federais [...] que passaram a 

ser um guia para nós [...] nós não sabíamos fazer e os materiais nos nortearam” 

(membro da equipe de educação infantil).  

Apesar da menção favorável aos documentos norteadores, algumas equipes 

apontam a limitação de implementar a política sem o apoio da União e dos estados: “É 

difícil pensar que o município consiga avançar sozinho” (supervisor paulista). 

“Deveríamos ter uma assessoria aqui antes do CEI ser inaugurado onde planejássemos 

todas as ações e nos capacitássemos para esse serviço” (diretor de creche cearense).  

Entretanto, foi observado que essas regras, apesar de orientar os municípios, 

não são muitas vezes entendidas quanto à sua operacionalização na prática. O que é 

centralizadamente planejado não corresponde, muitas vezes, à realidade da prática 

cotidiana local. As equipes locais buscam alternativas para apropriar dos conceitos 

orientadores da política de educação infantil e de creches, pois veem a implementação 

como sua responsabilidade. Buscam participar de formações realizadas pelo governo do 

estado (apenas no Ceará), Undime ou fóruns estaduais de educação infantil311; contratar 

consultorias e assessorias in loco; e até mesmo receber material didático pronto de 

empresas que formam em serviço.  

Os incentivos federais mais destacados para que os governos subnacionais 

assumam suas atribuições foram o Fundeb, o ProInfância e o Brasil Carinhoso (BC), já 

apresentados e que serão tratados mais à frente. Os três eram vistos como formas de 

cooperação entre os entes federativos. Há um consenso entre os entrevistados de que a 

implementação da política de creches é cara, e exige capacidade institucional e recursos 

para a construção de espaços, compra de equipamentos, custeio de pessoal (remuneração 

e formação continuada), material e alimentação (Apêndices 7 a 12).  

                                                           
311 O Fórum de Educação Infantil do Ceará (Feic) foi citado em todos os municípios cearenses visitados. 

No estado de São Paulo, apesar da existência de fóruns, não foi mencionado nos municípios visitados e 

foi mais enfatizada a participação da Undime e outros arranjos. Deve ser destacado que Tarumã e 

Votuporanga faziam parte da direção da Undime.  
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Para viabilizar a política de creches, os municípios buscaram a cooperação 

intergovernamental vertical (União e estados) e, alguns, a horizontal, por meio de 

parcerias com outras localidades, como consórcios ou arranjos institucionais, inclusive 

o Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE). Também procuraram parcerias 

interinstitucionais com agências internacionais, organizações da sociedade civil, 

universidades, entre outros, que serão detalhadas a seguir.  

 

10.2 Cooperação intergovernamental vertical: técnica e financeira 

 

Na cooperação vertical, os municípios buscaram apoios técnico e financeiro 

para suas ações relacionadas ao desenvolvimento da educação infantil de forma geral e, 

em alguns casos, especificamente para a creche. Na última gestão (2013-2016), todos os 

municípios participavam de programas e ações estaduais e federais, destacando 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” (prefeito cearense).  

Foi possível identificar nas entrevistas a importância do apoio financeiro 

para a construção e a aquisição de equipamentos para as unidades de educação infantil, 

bem como o custeio dos serviços; e também do apoio técnico tanto da União como do 

estado do Ceará. As equipes municipais esperam a contribuição da União e do estado no 

atendimento à creche:  

 

[...] 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 (dirigente estadual, cearense 2016, grifos da autora). 

[...] estamos numa situação de crise financeira [...] todos os municípios aqui 

da nossa região eles vivem muito em função do FPM e do ICMS, na medida 

em que há uma redução destes repasses isso tem um efeito danoso 

imediatamente, nossa capacidade de investimento é pequena [...] nós 

dependemos do estado e da União para apoiar a construção de escolas de 

educação infantil e também ajudar no custeio (prefeito cearense, 2016, grifos 

da autora). 
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10.2.1 Cooperação financeira da União 

 

No momento da visita, a maioria dos municípios pesquisados participava 

dos programas federais (ProInfância, BC, Pnate, Pnae, PDDE, PSE, Programa Nacional 

de Escolas de Gestão da Educação Básica Pública, entre outros) que apoiam a educação 

infantil (Quadro 9). Há diferenças de adesão dos municípios em relação aos seguintes 

programas: a) Pnate, em função de Farias Brito, Osasco e Votuporanga não ofertarem 

transporte às crianças da creche; e b) Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública, em função da equipe mencionar que não conhecia ou não 

havia a oferta desse programa no Ceará.  

 

Quadro 9 - Programas federais de apoio à política de creches em Farias Brito, 

Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco 

Item Farias Brito  Horizonte  Sobral  Tarumã  Votuporanga Osasco 

Programas 

federais de apoio à 

política de creches 

BC, PDDE, 

Pnae, PSE e 

PróInfância 

BC, PDDE, 

Pnae, Pnate 

e PSE  

BC, PDDE, 

Pnae, Pnate, 

PNBE, PSE e 

ProInfância  

BC, PDDE, 

Pnae, Pnate 

e 

ProInfância  

BC, PDDE, 

Pnae, PNBE, 

PSE, 

Proinfância e 

Programa 

Nacional 

Escola de 

Gestores da 

Educação 

Básica Pública 

BC, PDDE, 

Pnae, PNBE e 

Programa 

Nacional Escola 

de Gestores da 

Educação 

Básica Pública 

Fonte: PREFEITURAS, 2016, 2017. 

Elaboração própria. 

 

Os programas federais apresentam regras comuns a todos os municípios, 

formulados de forma centralizada, e a sua operacionalização é descentralizada. Esses 

optam por um cardápio de programas ofertados (exercendo sua autonomia ao fazê-lo) e 

passam a ser os policy makers dessas iniciativas (ARRETCHE, 2001; LOTTA, 

FAVARETO, 2016312).  

Os programas federais, em geral, estabelecem uma relação direta da União 

com os municípios, com pouca ou nenhuma interface com o estado. Os municípios 

destacam o Fundeb313, o ProInfância e o BC no apoio federal à implementação da 

política de creches (Quadro 9), destacando que essas iniciativas induzem o município a 

                                                           
312 Os autores usam o conceito de “cardápio de programas” para os Territórios da Cidadania, mas esse 

conceito pode ser utilizado para diversas políticas públicas.  
313 O Fundeb, apesar de não ser federal, é visto pelos atores locais como um mecanismo que limita a 

liberdade de gasto, mas também incentiva os governos subnacionais a assumirem a responsabilidade de 

atender à creche, pois também financia esse segmento educacional. É visto como um instrumento de 

cooperação financeira. 
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assumir sua responsabilidade. O ProInfância foi considerado relevante para financiar o 

investimento – construção e equipamentos –, e o Fundeb e BC como formas de apoiar o 

custeio nesse segmento educacional. 

Com relação ao apoio à construção e compra de equipamentos das creches, 

o ProInfância forneceu modelos de plantas diferenciadas314 e cada município fez a 

opção por um modelo construtivo: inovador ou tradicional. O uso de metodologias 

construtivas inovadoras era incentivado pela União, em função de ser mais econômico, 

e, para agilizar a implementação, os municípios poderiam aderir à ata de registro de 

preços nacional. No modelo tradicional, o processo licitatório era realizado pela 

prefeitura. Nos dois casos, o terreno, com características pré-estabelecidas pela União, 

deveria ser disponibilizado pelo município. Esses pré-requisitos dos terrenos, muitas 

vezes, eram difíceis de serem atendidos, em especial, em municípios de regiões 

metropolitanas, como Osasco.  

Todos os municípios tinham construções viabilizadas pelo ProInfância. Os 

entrevistados destacavam o projeto arquitetônico e a qualidade do espaço, dos materiais 

e equipamentos adequados à faixa etária de creche.  

Nos municípios pesquisados, com exceção de Osasco, os entrevistados 

destacaram o BC, por aportar um valor significativo para o custeio – 50% do valor de 

referência do Fundeb para o atendimento às crianças do PBF –, e valorizar a autonomia 

local no gasto do recurso, sem seguir as regras rígidas do Fundeb315. Os recursos 

advindos do BC foram utilizados em custeio (formação, pequenos reparos, compra de 

brinquedos pedagógicos, materiais didáticos, material higiênico e de limpeza, 

alimentação, colchões, lençóis, cortina, entre outros), seguindo as orientações do FNDE 

– aspectos que serão aprofundados no Capítulo 11.  

Além dos programas que permitiram a construção de novas unidades, 

também são valorizados os programas federais que auxiliam no custeio ou na formação 

da equipe, uma vez que o valor do Fundeb é considerado insuficiente para a oferta do 

serviço de qualidade (Quadro 9). Os entrevistados veem que cada programa contribui 

um pouco com a implementação da política. A maioria dos diretores de escolas destacou 

                                                           
314 Inicialmente havia apenas dois modelos e a União organizou uma ata de registro de preços para 

agilizar o processo licitatório das construções. No decorrer da implementação do programa, em função de 

reivindicações, em especial da Undime e de prefeitos de capitais, foram aceitos outros projetos de 

construção. O município de São Paulo teve importante papel na mudança do programa.  
315 O Fundeb, apesar de não ser um fundo federal, não permite o gasto com ações de cuidado e obriga a 

gastar no mínimo 60% com a remuneração dos profissionais do magistério.É visto pelos atores 

municipais como um instrumento de cooperação financeira.  
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o PDDE, que disponibiliza recursos de investimento e custeio, dando autonomia 

decisória a esses atores.  

O Pnae contribui para o custeio da alimentação escolar e a discussão nas 

escolas sobre a importância de alimentação saudável.316 O Pnate, apesar de sua 

importância, não é quase utilizado pelos municípios na política de creches. A maioria 

dos entrevistados diz que é muito arriscado levar crianças pequenas no transporte 

escolar, prática que exigiria cuidado mais intenso, além de um monitor, que não é 

coberto com os custos recebidos. 

O PNBE começou a ser incorporado nos municípios, oferecendo livros a 

crianças pequenas ou professores, mas é visto com pouca amplitude de oferta. O PSE, 

com o BC, passou a atender creches e contribuir com o desenvolvimento infantil a partir 

de ações de saúde nas creches; mas diversas localidades já mantinham essa parceria 

entre educação e saúde, e não viram uma transformação pós-BC. O Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica Pública possibilita a qualificação dos gestores 

em universidades públicas e o acesso a informações sobre a gestão escolar, mas apenas 

Votuporanga e Osasco citaram esta iniciativa, mas apenas Votuporanga e Osasco 

citaram esta iniciativa. 

 

10.2.2 Cooperação técnica da União 

 

Também são destacadas como contribuições à implementação da política o 

apoio técnico viabilizado por meio da produção de diversos materiais explicativos; a 

doação de livros e coleções de orientação para professores; capacitações realizadas 

presencialmente ou a distância por meio de universidades públicas; e a assessoria in 

loco em algumas prefeituras, durante a construção de um equipamento do 

ProInfância317.    

O apoio à elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) foi destacado 

por diversos entrevistados e visto como uma inovação na relação intergovernamental, 

em especial nos municípios paulistas. A partir de metodologia criada pelo MEC e com o 

apoio do  Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da Undime, 

realizaram-se encontros regionais e formaram-se multiplicadores para disseminar 

                                                           
316 Diversas localidades ainda não atingiram a compra de 30% dos alimentos da agricultura familiar 

(Apêndices 7 a 12). 
317 A assessoria in loco contribuía para que o município estruturasse o atendimento do serviço antes de 

iniciado seu funcionamento. 
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orientações sobre sua elaboração aos municípios. A estratégia da União de apoio à 

elaboração dos PMEs, criando uma rede de assistência técnica em parceria com o 

Consed e a Undime, foi eficaz, uma vez que 99,6% dos municípios passaram a ter seu 

plano aprovado318 (PINTO, 2014; BRASIL, 2015b).  

A União coordenou a rede de apoio (Capítulo 7) e, paralelamente, foi criado 

um sistema de monitoramento e avaliação dos planos de educação que permitia 

acompanhar o desempenho dos municípios e estados. Desde 2015, o sistema está 

disponível para que os cidadãos possam acompanhar o estágio do PME. A maioria das 

equipes entrevistadas avaliou como positiva essa indução federal que promoveu a 

consolidação dos planos; não a consideram uma ingerência federal com “metodologia 

pronta” ou uma “forma induzida e centralizada” de assessoria, com acompanhamento 

centralizado. Em cada realidade, o PME foi organizado de uma maneira, seguindo o 

princípio da discricionariedade previsto na implementação (LIPSKY, 1980; HILL, 

2003; SUBIRATS et al., 2012; SABATIER, 1986). Alguns planos ficaram similares ao 

modelo do PNE e outros incorporaram pautas estaduais ou locais. É exemplo o PME de 

Sobral, que incorpora a importância da primeira infância.  

O apoio do governo federal aos PMEs319 necessita ser reexaminado para 

esclarecer as condições que facilitaram a implementação dessa metodologia de 

assessoria aos municípios, e como os conflitos político-partidários foram superados com 

essa estrutura em rede, especialmente no estado de São Paulo, uma vez que cria um 

arranjo interfederativo de cooperação técnica da União com os municípios, com o apoio 

dos estados.  

Outra iniciativa mencionada como apoio técnico por cinco dos seis 

municípios (Farias Brito, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco) foi o processo de 

adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que tinha como uma de 

suas metas promover a educação infantil. O Plano exigia que o município elaborasse um 

Plano de Ações Articuladas (PAR) e cumprisse as metas do Ideb. A partir de um 

diagnóstico orientado pela União, o município podia identificar demandas em eixos 

preestabelecidos (gestão educacional, infraestrutura, formação, tecnologia e práticas 

pedagógicas) e, em seguida, eleger as ações a serem apoiadas pela União.  

                                                           
318 Esse modelo de uso da rede de assistência técnica está sendo utilizada, em 2017, para auxiliar os 

municípios na elaboração ou reestruturação dos Planos de Cargos e Salários. 
319 A existência do PME não é um requisito para a adesão a programas ou recursos federais. 
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Para três municípios (Farias Brito, Votuporanga e Osasco), esse instrumento 

contribuiu com o planejamento da educação (inclusive na elaboração do PME), a 

identificação dos desafios a serem superados, e também facilitou o acesso aos recursos: 

“com o PAR, municípios pequenos não têm que ficar correndo atrás de deputados para 

pedir uma emenda parlamentar, o ‘sistema’ inclui as demandas e distribui o apoio 

federal de acordo com nossas necessidades” (dirigente municipal de educação 

cearense). Apesar dessa declaração, diversos entrevistados mencionaram que, para as 

transferências voluntárias, ainda persiste a ação dos parlamentares como negociadores. 

Entrevistados de Osasco foram os únicos que questionaram a falta de flexibilidade do 

sistema às demandas locais. 

 Esse instrumento criado pelo governo federal foi aprimorado e facilitou 

tanto a inserção de informações quanto seu acompanhamento, incorporando sugestões 

da Undime (CAMINI, 2010); o que mostra que a implementação da política não pode 

ser vista isoladamente da formulação, e que os atores locais também influenciavam as 

ações da União – apontando para um processo “híbrido” de implementação 

(SABATIER; 1986; WINTER, 1990; SUBIRATS et al., 2012). Entretanto, a União 

acaba exercendo um papel orientador e nivelador de determinado padrão de plano, 

mesmo que esse modelo seja visto como adaptável por entrevistados de quatro 

municípios visitados. 

Também foi considerada positiva a utilização do Sistema de Registro de 

Preços, previsto na Lei de Licitação, com a criação de atas de registro de preços para 

que os municípios possam aderir à ata para a construção e compra de equipamentos, 

materiais de cozinha e brinquedos a serem utilizados nas unidades. Segundo diversos 

entrevistados, a adesão permitia agilizar os processos licitatórios. Esses procedimentos 

são vistos, por alguns autores, como recentralização, uma vez que é a União que realiza 

os processos licitatórios, como apontado por Oliveira e Lotta (2012: 2): 

 

repassando aos municípios equipamentos, por “doações”, especialmente de 

maquinários e insumos para a execução das obras de infraestrutura, ou um 

“pacote fechado” de projetos de obras que, uma vez que o município aceita-o, 

recebe o recurso do governo federal para a realização da obra licitada em ata 

de registro de preço realizada pelo próprio governo federal e válida para 

todos os mais de 5.560 municípios que a ela aderirem (OLIVEIRA; LOTTA, 

2012, p. 9). 

 

Entrevistados de Farias Brito, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco 

mencionam a agilidade na compra de equipamentos, materiais de cozinha e brinquedos 

proporcionada pela ata de preços federal (Apêndices 7, 9 e 11, 12). Veem que a União, 
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além de disponibilizar os recursos para construção e compra de equipamentos, criou 

alternativas administrativas para agilizar as construções e solucionar a dificuldade dos 

municípios em realizar os processos licitatórios, em especial na área da educação. 

 Esse posicionamento aponta a dificuldade dos municípios na 

operacionalização da política, o que os leva, muitas vezes, a adotar modelos prontos de 

projetos construtivos e de compra de equipamentos federais, que agilizam a 

implementação – similar ao processo de adoção de materiais didáticos padronizados. 

Sinaliza que a falta de recursos operacionais orienta as opções adotadas, mesmo que 

muitas vezes possa afetar a autonomia municipal, como será tratado a seguir.  

Osasco foi o único dos municípios entrevistados que teve dificuldade na 

construção apoiada pelo governo federal, não pela utilização da ata de registro de 

preços, mas por ter optado por um sistema construtivo inovador. Uma empresa foi 

habilitada pela União para atuar na região sudeste, e esta não conseguiu atender a 

demanda e executar a obra inovadora, e por esse motivo rescindiu o contrato com a 

União (Apêndice 12), mas o município teve que buscar uma alternativa para a obra.  

 

10.2.3 Cooperação técnica e financeira dos estados  

 

Os municípios também se referiram ao apoio dos estados, tanto do Ceará 

como de São Paulo, ainda que de forma bem distintas. Conforme visto no Capítulo 7, a 

cooperação dos estados com seus municípios, na implementação da política de 

educação, diferencia-se na abrangência de ações conjuntas realizadas (apoio financeiro 

para construção, técnico e pedagógico). Essa cooperação passa pela compreensão que 

cada ente tem das competências comuns, exclusivas e compartilhadas entre as esferas de 

governo na educação. A não promulgação do sistema nacional de educação e do regime 

de colaboração, previstos na Constituição Federal, gera diversos entendimentos e 

posicionamentos dos estados em relação à cooperação com os municípios na educação 

infantil, conforme visto nos Capítulos 2 e 5. 

A equipe cearense compreende que a educação infantil não é sua 

responsabilidade, mas deve cooperar técnica e financeiramente com as ações 

municipais. No estado de São Paulo, há conflitos em relação ao apoio do governo 

estadual aos municípios na educação infantil, mas há o suporte estadual às 

administrações municipais por meio do Creche Escola. A partir dessas diferentes 

interpretações, o apoio dos estados é diferenciado (Capítulo 7 e Apêndices 5 e 6). 
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Quanto à construção de unidades de educação infantil, os dois estados 

contam com programas (Quadro 10). No Ceará, há o Programa de Ampliação da Oferta 

Municipal de Educação Infantil da Seduc, que oferece um modelo construtivo único 

para os prédios dos CEIs; e o Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará, da 

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), que oferece três modelos. As 

iniciativas cearenses contavam com o apoio do Banco Mundial320 e do BNDES e 

realizavam chamamento público por editais para inclusão dos municípios e o 

estabelecimento das contrapartidas municipais (Apêndice 5).  

 

Quadro 10 – Itens referentes à cooperação dos estados com os municípios na política de 

creches em Farias Brito, Horizonte, Sobral, Osasco, Tarumã e 

Votuporanga 

Item Farias Brito  Horizonte  Sobral  Osasco Tarumã  Votuporanga 

Programas 

estaduais de apoio 

financeiro à 

política de creches 

Construção de 

CEI e Mais 

Paic 

Construção 

de CEI e 

Mais Paic 

Construção dos 

CEI e Mais 

Paic 

Construção de 

Creche Escola 

Construção 

de Creche 

Escola 

Construção de 

Creche Escola  

Programas 

estaduais de apoio 

técnico à política 

de creches 

Mais Paic Mais Paic Mais Paic - - 

Programa 

Primeiríssima 

Infância 

Fonte: PREFEITURAS, 2016, 2017. 

Elaboração própria. 

 

No estado de São Paulo, há o Programa Ação Educacional Estado – 

Município (Paem), conhecido como Programa Creche Escola, realizado pela Fundação 

de Desenvolvimento da Educação (FDE), vinculada à Secretaria Estadual de Educação. 

Atualmente, o estado apoia todos os municípios que desejarem a construção desses 

espaços educacionais321; as prefeituras entram com a compra e o preparo do terreno e 

realizam a licitação; e o estado aporta os recursos financeiros para a construção, os 

projetos arquitetônicos e as orientações gerais.  

Todos os municípios cearenses e paulistas avaliam como positivo esse apoio 

estadual, em função da baixa de capacidade financeira das prefeituras para 

investimentos.  

Todos os municípios cearenses pesquisados tinham finalizado construções 

em parceria com a União, mas em Sobral e Horizonte o principal parceiro, no que se 

refere à construção, é o governo estadual. No estado de São Paulo, os três municípios 

                                                           
320 As agências internacionais têm atuado há décadas, no Ceará. O Banco Mundial financiou diversas 

ações de infraestrutura, inclusive na educação (ZAGO FIGUEIREDO, 2009). O Unicef também é 

parceiro de diversas ações que promovem o desenvolvimento infantil desde a década de 1950. 
321 Inicialmente, o apoio era apenas para os cem municípios com piores IDH-M. 
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tinham construções do ProInfância concluídas. Apenas Votuporanga concluiu as do 

estado; Tarumã e Osasco estavam com as construções em andamento e tiveram 

problemas com a escolha dos terrenos, o embargo da obra, ou o processo licitatório – a 

empresa vencedora abandonou a obra em função do preço ou da capacidade de 

construção322.  

O apoio da União e dos estados foi essencial para viabilizar a construção de 

unidades e a compra de equipamentos para alcançar a meta de 50% das crianças em 

creche323. Além disso, em algumas localidades, o espaço da creche foi adequado para 

atender mais crianças. Vários entrevistados apontaram que as novas infraestruturas 

físicas proporcionadas pelo governo federal e pelos estaduais levaram a uma 

valorização da educação infantil, melhorando sua imagem junto às famílias, aos 

servidores e ao próprio governo municipal. Diversos entrevistados identificaram, por 

outro lado, que o apoio à construção é importante, mas gera despesa de custeio ao 

iniciar o funcionamento, o que será tratado no item 10.5.1. 

O Ceará, além de financiar a construção de unidades educacionais, promove 

assistências técnica e pedagógica aos seus 184 municípios, por meio Mais Paic, na 

implementação da educação infantil além de ter elaborado as orientação curriculares 

para esta etapa de ensino (Quadro 10 e Apêndice 5). Para Farias Brito e Horizonte, esse 

apoio foi essencial, pois deu unicidade ao atendimento às crianças pequenas e prontidão 

para a equipe atuar.  

Sobral, que tem uma política mais estruturada, também utiliza as 

orientações curriculares e os formadores do Mais Paic; mas eles se inserem na política 

local e as formações recebidas do programa estadual são incorporadas como parte das 

capacitações organizadas pela escola de formação dos profissionais do magistério do 

município, que tem um cronograma anual de atividades.  

O Mais Paic está formando profissionais para as novas funções na creche e 

apoia a organização de um projeto político-pedagógico específico para essa faixa etária. 

                                                           
322 Não foi possível no âmbito desta tese analisar a maior adesão e finalização das obras do governo 

cearense e da União.    

323 Segundo a Fundação Abrinq, há um déficit de 15 milhões de vagas em creche e pré-escola e, para 

atendê-las, são necessárias 35 mil creches, para 120 crianças cada, o que custaria R$ 21 bilhões e mais R$ 

17 bilhões para sua manutenção. Esse custo representa mais de 90% dos gastos municipais na função 

educação (BREMAEKER, 2011, p. 65), o que torna difícil sua concretização. Estudo das fundações 

Seade, Cepam e Fundap (2013) mostra a mesma dificuldade dos municípios paulistas para atingir a meta 

1 do PNE. Estudo da Fundação Abrinq e do movimento Todos pela Educação indicam que mantida a taxa 

atual de crescimento das matrículas o Brasil levará 25 anos para atender a meta de 50% das crianças em 

creche (GUIMARÃES, 2017).  
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Entretanto, embora reconhecendo avanços na disseminação das diretrizes da educação 

infantil (criação das orientações curriculares, distribuição de materiais, formações, entre 

outras), alguns entrevistados destacam como um ponto de tensão a valorização da 

alfabetização por parte de algumas equipes. O próprio programa, ao estimular a 

aprendizagem na idade certa e ter incentivos monetários de acordo com o desempenho 

em sistemas de avaliação no ensino fundamental, pode estar, de forma não intencional, 

induzindo os municípios a optarem por um processo formal de alfabetização dos alunos. 

Observou-se uma tensão entre alguns entrevistados de que a ênfase na alfabetização 

pode comprometer a educação e o cuidado nas creches:  

 

Trabalhar as diretrizes da educação infantil não é tão fácil, pois todo o 

estado está voltado aos resultados da alfabetização na idade certa. Este é 

um pacto de todos nós, aqui no estado [...] o prefeito e as diretoras do 

ensino fundamental ficam atentos ao seu desempenho, pois ele condiciona o 

repasse do ICMS e também recursos diretos para a escola [...] nós ainda 

não conseguimos mostrar que brincar pode levar a um resultado melhor no 

futuro (coordenador de educação infantil cearense; grifos da autora). 

 

Diferentemente do Ceará, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo 

(SEE) não realiza ações de apoio técnico ou pedagógico aos seus municípios (Quadro 

10 e Apêndice 6). No entanto, em Votuporanga, identificou-se o programa 

Primeiríssima Infância, coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, com o apoio da 

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que contribuiu para promover o 

desenvolvimento infantil e apoia a articulação da educação infantil com outras áreas, 

tema que será tratado no Capítulo 11. 

Também foram observadas diferentes interpretações nos municípios quanto 

ao apoio dos estados. Em todos os municípios cearenses, os entrevistados viam como 

“natural” a cooperação interfederativa. Em algumas municipalidades paulistas, 

entendia-se que “o estado não tem obrigatoriedade na educação infantil na legislação” 

(supervisora de município paulista), tomando por referência à LDB.  

Nos seis municípios, eram os próprios dirigentes municipais de educação e 

os prefeitos, vistos como empreendedores de políticas públicas, os responsáveis pelas 

negociações diretas com os órgãos estaduais e federais para atender às demandas locais. 

Indicou-se um protagonismo dos prefeitos e das equipes no processo de captação de 

recursos. Quanto maior o porte do município, mais frequente era essa atuação. Sobral e 

Osasco tinham uma área que auxiliava nesse processo (Sobral, na SME; e Osasco, na 

Seplag), e Farias Brito contratava uma empresa para fazer essa negociação.  
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É importante destacar que os entrevistados apontam diversos pontos 

positivos na oferta dos programas, mas esses também impõem restrições e limites à 

atuação municipal – o que é questionado pelos atores locais. Por exemplo, os programas 

de apoio à construção são vistos como positivos para apoiarem os investimentos na 

política de creches, mas ao mesmo tempo exigem terrenos com determinadas 

características que nem sempre são possíveis de serem encontradas nos municípios e 

não podem ser adequados ao perfil das crianças atendidas.  

 

10.3 Cooperação horizontal entre municípios 

 

Na cooperação intergovernamental horizontal, foram observadas parcerias 

nos municípios pesquisados, mas não era uma prática de todos os municípios 

pesquisados; foi identificada em Horizonte, Sobral, Tarumã e Votuporanga. Tarumã 

participa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (Civap) – consórcio 

público institucionalizado com 24 municípios –, e Votuporanga, do Arranjo de 

Desenvolvimento da Educação (ADE) do Noroeste Paulista, formado por 48 municípios 

para fomentar a capacitação das equipes municipais, bem como a troca de experiências 

e informações, sem ser institucionalizado (Apêndices 10 e 11). Esses arranjos 

intermunicipais proporcionaram aos dois municípios a participação em atividades 

apoiadas por outras instituições.  

O Civap, em parceria com a Fundação Itaú Social e o Unicef, no Programa 

Melhoria da Educação324, promoveu atividades para elaboração do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) das escolas, inclusive de educação infantil. Segundo a equipe, os 

PPPs envolveram todos os professores e funcionários das escolas. O ADE estabeleceu 

parceria com diversas instituições, dentre as quais MEC, Undime, Todos pela Educação, 

Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Instituto Federal, Conselho 

Britânico, Universidade Aberta do Brasil, Comunidade Educativa (Cedac), Instituto 

Natura e Ayrton Senna, significando apoio algumas vezes financeiro, mas, na maioria, 

técnico.  

O ADE tem disseminado, por meio de eventos, a importância da creche e da 

atuação intermunicipal na política de educação aos prefeitos e gestores municipais da 

                                                           
324 É uma iniciativa da Fundação Itaú Social e do Unicef com coordenação técnica da Oficina Municipal 

que visa a melhoria da gestão da educação. Dos 24 municípios do Civap, 21 assinaram o termo de 

compromisso, 19 finalizaram o programa. 
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região. Algumas organizações não governamentais (Fundação Itaú Social, Oficina 

Municipal e Todos pela Educação) estão optando por apoiar institucionalmente 

localidades onde haja articulação intermunicipal como forma de criar uma sinergia 

regional e obter melhores resultados.  

Em Sobral e Horizonte, as ações de cooperação com outros municípios não 

são institucionalizadas. Sobral é referência para muitos municípios e orienta-os de 

maneira informal. Os dois municípios participam, desde 2016, da Rede Cidade 

Educadora, que permite a troca de experiências e o debate sobre a articulação de 

diversos atores no processo educativo, o que extrapola a escola para todos os locais do 

município.    

 

10.4 Outras relações interinstitucionais 

 

A Undime foi citada pelos entrevistados das seis localidades como um 

espaço de comunicação e negociação entre os municípios, a União e os estados, 

assumindo um papel relevante na divulgação de programas e estratégias. Segundo as 

equipes paulistas, a Undime/SP conseguiu negociar com o governo do estado aumentos 

nos valores repassados para alimentação e transporte, pois tem o papel de influenciar 

modificações na política, mesmo que pontuais. As equipes cearenses apontavam uma 

articulação permanente entre a Undime, a Seduc e o MEC. 

O Fórum de Educação Infantil do Ceará (Feic) foi citado como parceiro e 

disseminador de informações e capacitações que estimulavam a educação infantil e a 

cultura da infância, mas as equipes de municípios menores é que mais participam de 

suas atividades (Farias Brito e Horizonte). Sobral também mantinha parcerias com o 

Mieib, a União dos Conselhos Municipais de Educação (UMCME) e a província de 

Ontário, no Canadá, mostrando-se o município com maior articulação interinstitucional 

identificado na pesquisa. 

A parceria com agências internacionais, como o Unicef e o Banco Mundial, 

é mais frequente em municípios do Nordeste, região que desde a década de 1970 conta 

com esses apoios. Em todos os municípios cearenses visitados, havia forte 

relacionamento com o Unicef, com destaque às ações relacionadas aos agentes 

comunitários de saúde, ao Selo e aos programas de desenvolvimento infantil. Em 

Votuporanga e Tarumã, o Unicef atuava com outras instituições não governamentais, 

como a Fundação Itaú Social e a Fundação Abrinq. Três municípios (Osasco, Sobral e 
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Votuporanga) mantinham atuação conjunta com universidades ou faculdades que 

ofertavam atendimento às crianças e realizavam pesquisas e capacitações das equipes da 

educação.  

Parcerias com grupos ou fundações empresarias ainda indicam articulação 

em rede entre elas (Instituto Natura, Instituto Votorantim, Cenpec, Fundação Abrinq, 

Itaú Social, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, entre outras) ou com instituições 

apoiadas por essas organizações (Ifan, Oficina Municipal, entre outras).  

Em alguns municípios, empresas contratadas para fornecer material didático 

ou alimentação escolar eram vistas pelas equipes das escolas ou de supervisão como 

participantes da política, com destaque daquelas que realizavam formações para os 

professores. Essa relação entre o público e o privado 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 trazida pelo 

Sistema Estruturado de Ensino da (empresa X)” (trecho de PPP de escola paulista; 

grifo da autora). Essa constatação mostra que os municípios buscam apoio para 

implementação da política, e quando o Estado não fornece instrumental de apoio, as 

empresas assumem esta função.  O município entende que é sua obrigação a educação 

infantil, mas muitos não têm capacidade institucional instalada, em especial de pessoal, 

para implementá-la, e os agentes privados, ao identificar este gap, veem uma 

oportunidade de negócio e concebem produtos que “resolvem” o problema do 

atendimento. As empresas utilizam diversas estratégias de apoio (capacitações 

presenciais e a distância; oficinas; e produção de materiais aos professores, gestores e 

famílias).  

Horizonte, Osasco e Votuporanga contavam com a cooperação de entidades 

da sociedade civil para ampliar a oferta de vagas em creche para crianças pequenas. 

Muitas vezes, essa relação foi identificada como conflituosa: 

 

[...] a creche não é apenas cuidar, é educar, o educar vai além dos 

professores, o educar é de toda a comunidade escolar [...] (a entidade) precisa 

entender essa mudança (servidor paulista).  

[...] eles sabem que o custo é maior se eu for atender a todos os requisitos da 

LDB [...] eu acabo treinando as pessoas que gostam do serviço, vão estudar e 

depois passam em concursos e vão embora [...] eu não tenho como pagar 

todos como professores com este valor [...] o custo das creches públicas é 

maior do que eles nos pagam (representante de entidade paulista). 

[...] eles falam que nós só cuidamos e não educamos, mas este problema 

também ocorre na creche pública [...] a prefeitura poderia nos ajudar com 
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capacitações [...] nós temos que bancar capacitações se quisermos ter 

(representante de entidade paulista). 

 

As entidades conveniadas também são agentes implementadores da política 

de creches e a articulação do poder público com essas organizações mostrou-se frágil, 

sem espaços de negociações e com disputas sobre o atendimento ofertado e os recursos 

disponibilizados. 

Além disso, todas as SMEs possuíam apoio pontual de outras instituições 

privadas para realizar eventos ou capacitações (empresas, Rotary International, 

maçonaria, grupos de igreja, entre outras).  

Não foram identificadas ações para que as empresas materializassem o 

direito à assistência gratuita em creches aos filhos de trabalhadores. Tão pouco ações do 

Poder Público, para fomentar o direito à creche para os filhos de trabalhadores. A ação 

das empresas325 locais para fomentar o direito à creche para o trabalhador restringia-se a 

oferecem ações pontuais de apoio (pintura, ajuda em festas, entre outras). Poucos 

entrevistados questionaram a corresponsabilidade do empregador na garantia do direito 

dos filhos de trabalhadores.326  

Nos municípios visitados, o direito ao trabalhador de seus filhos terem 

acesso à creche era reconhecido, mas não foram identificadas ações dos governos 

municipais ou estadual com as empresas, indicando que a materialização do direito dos 

trabalhadores de assistência gratuita aos filhos e dependentes em creches e pré-escolas, 

é frágil. O principal entendimento era que a creche deveria ser para todos, e assim, 

estariam incluídos os filhos de trabalhadores também. 

Representantes de municípios disseram desconhecer ações de fiscalização 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para verificar se as empresas estão 

ofertando creches ou outra ajuda para seus funcionários327, conforme estabelece a CLT 

(arts. 389, § 1º  e § 2º; 396 a 400328). Apenas em Sobral e Tarumã foi prevista a 

interface com as empresas e a sociedade nos seus respectivos PMEs, mas, até 2016, não 

                                                           
325 Pela Portaria 3.296/1986, do Ministério do Trabalho e Emprego, as empresas podem optar pelo auxílio 

creche, em vez de ter um espaço adequado próprio para amamentação ou realizar convênios, com outras 

entidades públicas ou privadas, para garantir a amamentação até os seis meses. 
326 A equipe de Osasco, na gestão 2009 a 2012, realizou uma reflexão sobre a viabilidade de criar uma 

forma legal para que o auxílio creche fornecido por empresas a seus trabalhadores fosse depositado em 

um fundo municipal de creche quando a família optasse pelo serviço público, mas, por inviabilidade 

política, a proposta não foi adotada.  
327 Segundo a Portaria Trabalho 3.296/1986  do Ministério do Trabalho é permitido às empresas e 

empregadores  adotar o sistema de Reembolso-Creche.  
328 Teles, Medrado e Gragnani (1986) e Oliveira (2002) mostra que o poder público não tem fiscalizado a 

oferta de vagas pelas empresas.  
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estava implementada. Essa posição nos leva a identificar que são necessários estudos 

para analisar o entendimento das empresas sobre suas obrigações na garantia do direito 

à creche aos filhos de trabalhadores.  

Os municípios paulistas apontam uma interface com as Defensorias, MP e 

Judiciário. Há ações e Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) para aquelas 

localidades que não atendem o direito da criança à educação infantil (Apêndices 11 e 

12). O Tribunal de Contas da União também está fiscalizando a implementação do PNE 

e o Tribunal de Contas do estado de São Paulo está acompanhando os resultados na 

educação. Essa relação será trabalhada a seguir. 

 

10.5 Desafios nas relações interfederativas e interinstitucionais 

 

Mesmo com os avanços na cooperação intergovernamental e 

interinstitucional, há diversos desafios a serem superados. O primeiro refere-se à 

construção de unidades: em todos os municípios, entende-se que poderiam ser ofertados 

outros modelos construtivos para atender a um número diferenciado de crianças e às 

especificidades regionais. Menciona-se a dificuldade de a União e os estados olharem 

cada município de forma individualizada e absorverem a diversidade regional, conforme 

já identificado por Rezende (2013) em análise sobre o ProInfância. 

 Em municípios com área rural, foi apontado que os padrões construtivos 

não atendiam à demanda da escola para o campo, pois eram muito grandes em relação à 

demanda existente. A pouca oferta de modelos, em especial na primeira fase do 

ProInfância, ou nos programas estaduais, levou os municípios a construírem de acordo 

com o disponível e, em seguida, realizar adequações consideradas necessárias, usando 

recursos públicos. Os problemas de implementação não previstos geraram a 

reformulação do programa posteriormente:  

 

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 à 

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 (coordenador de educação infantil 

cearense, grifos da autora). 

Este modelo foi construído para o Nordeste [...] o refeitório e o espaço 

interno é todo aberto [...] quando chove ou venta era um problemão, usamos 

o recurso do Brasil Carinhoso para fechar (dirigente municipal de 

educação paulista; grifos da autora). 

Este espaço foi projetado por alguém do Sudeste, imagine neste sol temos 

um teatro de arena e não podemos plantar uma árvore do lado [...] as crianças 
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só conseguem usar bem cedinho [...] tivemos que colocar papel nas janelas 

para evitar a entrada do sol (diretor de creche cearense, grifo da autora). 

 

Nos programas de construção, a definição de modelos padronizados pela 

União e pelos dois estados mostra que o processo decisório (policy decision maker) e 

parcela significativa dos recursos estavam com essas esferas de governo, e os 

municípios eram responsáveis por executá-los (policy makers) com os “planos” 

definidos nos níveis federal e estadual, sem a participação local (BICHIR, 2011, 2012; 

ALMEIDA, 2005; FARAH, 2012, 2013; OLIVEIRA; LOTTA, 2012; ARRETCHE, 

2012). Apenas Votuporanga criou um modelo diferenciado de construção a partir das 

necessidades levantadas pela equipe de educação. Desta forma, pode-se dizer que a 

União está condicionando a forma de construir essas unidades pelos municípios. 

Os entrevistados dos dois estados veem problemas similares nos programas 

estaduais de construção das unidades de educação infantil com o ProInfância. Os 

modelos fechados de construção, como foi apresentado no Capítulo 6, apontam para a 

centralização decisória nos estados, sendo os municípios os implementadores da 

iniciativa. Esta posição de “modelo rígido” de programa não foi identificada pelos 

entrevistados no Pnae, PDDE e BC (a ser apresentado no Capítulo 12), apesar de os 

municípios serem os implementadores também. 

Com relação aos convênios para a construção com o governo do estado do 

Ceará, foram apontadas dificuldades em adequação do modelo construtivo à realidade 

local e problemas internos para operacionalizá-lo (modelo único para o Ceará, demora 

na licitação, entre outros). Quanto ao Creche Escola, de São Paulo, também foram 

mencionados problemas internos e externos para sua operacionalização e questões 

políticas que dificultavam o acesso ao programa por parte de prefeitura, cujos agentes 

não eram do mesmo partido do governador. Apesar da falta de sistema informatizado, 

Osasco avalia que o contato pessoal feito na vistoria do governo estadual agilizava o 

processo, pois permitia dirimir dúvidas de ambas as partes, no próprio momento da 

fiscalização, o que não acontecia com as obras do governo federal. 

Parte da literatura sobre políticas públicas destaca a necessidade de 

reformulação, devido a problemas identificados na implementação. Bardach (1977), por 

exemplo, destaca como o processo traz incertezas sobre as quais os gestores precisam 

trabalhar, adaptando constantemente aquilo que foi previamente formulado. Indo ao 

encontro dessa ideia, a maioria dos entrevistados afirmou que não era possível efetivar 

nenhuma alteração aos projetos iniciais do ProInfäncia federal, dos CEIs ou Creche 



 

300 
 

Escola, e que muitas vezes a fiscalização era muito rígida. Um município paulista 

afirma que mudou o projeto inicial (retirada de divisórias para aumentar a sala) para 

atender às necessidades identificadas pela equipe, mas, com isso, teve problemas para 

aprovar a construção:  

 

[...] eu vou conseguir mostrar para quem, para o burocrata que está lá 

atrás da mesa, que não podia ser deste jeito. 

[...] você justifica porque você fez isso, aí 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. [...] Abriram um processo e, segundo eles, viram que está 

funcionando. [...] ele (agente de fiscalização) 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 (prefeito paulista, grifos da 

autora). 

 

Sobral foi o único município que conseguiu aprovação de pequenas 

adequações com a União e o estado. A equipe informou que eram realizados relatórios e 

reuniões com as equipes estadual e federal, justificando as modificações. 

Apesar da expectativa da criação de novas vagas com a construção de 

unidades de creche, em alguns municípios, elas apenas substituíram outras existentes, 

que não seguiam o padrão preconizado pelo MEC, ou eram alugadas. Em outras 

localidades, essas novas unidades substituíram creches conveniadas que não seguiam as 

regras de qualidade preconizadas pela educação. Essa situação foi encarada de duas 

formas entre os dirigentes: a) de maneira positiva, pois estava proporcionando padrões 

de qualidade para a educação infantil; e b) de maneira problemática, em municípios com 

demanda reprimida de atendimento.  

Conforme já discutido, a maioria dos municípios apontou que o Regime 

Diferenciado de Contratação (RDC), ao possibilitar que os municípios utilizem a ata de 

registro de preços elaborada pelo governo federal, agilizou os processos licitatórios para 

construção e compra de bens, ainda que houvesse demora no pagamento por parte da 

União. Já na contratação pelo sistema construtivo inovador, houve problemas. Poucas 

empresas foram habilitadas por região e não conseguiram executar as obras pactuadas 

pelo preço estabelecido, rescindindo o contrato com a União e deixando a solução a 

cargo de cada localidade. Apesar de essa dificuldade afetar diversas prefeituras, estas 

não se articularam entre si nem com a Undime:  

 
o FNDE não fez a mediação com a construtora e jogou a negociação para a 

prefeitura. O município X foi sozinho discutir o contrato [...] acabou 

rescindindo o contrato e finalizou a obra com recursos próprios, o que 
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deixou tudo mais caro [...] 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 [...] 

Eles queriam que apresentássemos a licitação. O resultado foi que a gente 

conseguiu uma creche e ainda teve de devolver o valor (técnico que 

acompanha os convênios paulista).329 

 

Todos os municípios apontam problemas de comunicação, sistema, repasse, 

demora na análise da FNDE e prestação de contas330. Entretanto, esses problemas 

ocorrem na União e também por dificuldades internas das prefeituras, que retardaram as 

construções por diversos motivos (atualizações das tabelas dos preços; falta de 

integração entre as áreas; questão orçamentária; dificuldade na elaboração do edital de 

licitação; morosidade; problemas com a empreiteira; obtenção de terreno; além de 

problemas específicos para a implementação da unidade – contratação de pessoal, 

elaboração de proposta pedagógica, entre outros).331  

Outro ponto abordado refere-se às regras federais que, muitas vezes, não 

atendem às especificidades locais, com destaque às regiões metropolitanas, indicando 

tomadas de decisão centralizadas sem a participação dos atores locais. Os valores do 

custo da obra e as exigências de terreno estabelecidos como “padrão nacional” são 

distintos dos encontrados:  

 

[...] 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 [...] é uma dificuldade achar um 

terreno de 2.000 metros que seja todo plano, porque nossos terrenos são 

íngremes, subidas, descidas, rampas [...] tivemos muita dificuldade em achar 

terrenos adequados e gastamos bastante do tesouro municipal (dirigente 

municipal de educação paulista, grifos da autora). 

 

Também foi mencionado que, para solucionar problemas de convênios, em 

especial de construção de unidades, é necessário deslocar a equipe até Brasília, 

mostrando a necessidade de aprimoramento das relações interfederativas. O Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) do MEC, apesar de ser visto 

                                                           
329 A situação reflete o problema de implementação apresentado no filme Eu, Daniel Blake.  
330 Mencionam que, na prestação de contas, quando há mais de uma obra no município e os repasses são 

feitos em uma única conta, há dificuldades no sistema, que pode 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” (técnico que acompanha os convênios).  
331 Ricci (2014) identifica problemas similares na implementação do ProInfância no Rio de Janeiro. 
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como uma boa ferramenta para registro, muitas vezes não serve para a comunicação 

com o MEC/FNDE e compromete a execução: 

 

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. 

(técnico que acompanha os convênios paulistas, grifos da autora). 

 

Os entrevistados destacam como dificuldades no processo de cooperação 

intergovenamental como irregularidade do pagamento; mudanças de critérios de 

atendimento e repasses; 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 comunicação 

entre os representantes federais, estaduais e municipais.  

A não garantia de continuidade de um programa, projeto ou ação de outras 

esferas de governo desperta o receio dos municípios de assumir novos compromissos, 

uma vez que depois terão que arcar com os serviços por sua própria conta. Entrevistados 

de diversas localidades mencionaram que o Proinfantil e o Mais Educação332 eram 

iniciativas que promoveram avanços na política educacional, mas a União as extinguiu e 

os municípios desconhecem as razões. 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” (prefeito cearense).  

Programas como o Pnae e o Pnate, apesar de apoiarem as ações locais, têm 

o repasse bem abaixo do custo.333 Um prefeito entrevistado destaca que o valor do Pnae 

é pequeno se considerados os gastos – o valor do repasse de R$ 0,60 por dia (para 

                                                           
332 Até outubro de 2016, o programa estava parado, e foi posteriormente readequado e instituído como o 

Programa Novo Mais Educação. 
333 Os valores da alimentação escolar para cinco refeições em creche integral, sem a despesa fixa, 

variavam de R$ 3,40 a R$ 8,45, em 2016, e o repasse federal era de R$ 1,00. Em um município, custava 

R$ 10,00, com o serviço de alimentação terceirizado. As normatizações federais estabelecem que crianças 

com alergias, ou outras restrições alimentares, devem ser atendidas, mas os municípios relatam que a cada 

dia há mais crianças nesse perfil e o custo é muito alto; todos os municípios paulistas disponibilizavam 

esse tipo de alimentação. 
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creche parcial), por exemplo, não paga o gasto 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” (prefeito cearense). Essa situação exige negociar com os fornecedores para 

entregar os produtos e receber o pagamento quando o município, por sua vez, tiver 

acesso aos recursos. 

Como foi abordado por outros prefeitos, tudo é visto como de 

responsabilidade do prefeito ou da prefeita; mesmo que a legislação, ou o programa, 

seja federal ou estadual, tem-se a impressão que o município não faz as coisas 

decentemente porque não quer, está desviando recursos, ou não tem capacidade 

institucional para implementá-lo. Nem sempre é fácil deixar claro para a população que 

um repasse é irrisório ou que a sua transferência é realizada posteriormente. 

(informação verbal).334 

As normas federais do Pnae estabelecem que a alimentação deve ser 

saudável (frutas, carnes, legumes) e atender a um percentual das necessidades calóricas 

diárias das crianças, conforme preconizado pelo MS e MEC, mas alguns entrevistados 

apontam que não conseguiam suprir todos os requisitos estabelecidos.  

Farias Brito, Sobral, Osasco e Votuporanga também não alcançaram, em 

2015, o percentual de 30% de compras da agricultura familiar e mencionavam como 

dificuldades a falta de capacidade de parte das cooperativas para atender à quantidade 

necessária; o fato de poucas cooperativas participarem do chamamento público; 

pequenos produtores locais com dificuldade de se adequar às normas de compra; valor 

de alguns produtos acima do mercado335, entre outras (Apêndices 7, 9, 10 e 12).  

Ainda foram mencionados problemas internos, como questionamentos dos 

procuradores municipais sobre a modalidade de compra – chamada pública – prevista na 

normatização federal. Observou-se que persiste a incompreensão dos aspectos jurídicos, 

que poderia ser solucionada por meio de cursos e cartilhas orientadoras para as áreas de 

licitação e jurídica. Osasco teve uma pequena participação dos agricultores familiares na 

chamada pública realizada em 2015 e, após questionamentos dos procuradores 

municipais e também o processo de denúncias da compra de cooperativas de agricultura 

                                                           
334 Entrevistado 52, fev. 2016. 
335 Em Sobral, foi identificado que o frango caipira, produzido por pequenos produtores, é mais caro do 

que os provenientes de granjas (informação verbal). 
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familiar pela Secretaria estadual de Educação, o município optou por não fazer essa 

compra em 2015, mesmo a equipe da SME a avaliando como positiva.  

Foi abordado, ainda, que embora alguns programas e projetos traçassem 

prioridades que não correspondiam às demandas locais, o município acabava as 

aceitando. Ao serem questionadas se essa atitude não era se sujeitar a propostas de 

outras esferas, as equipes afirmavam que não viam como um processo de subordinação, 

pois aquela necessidade existia, mas não era prioridade:   

 

Nós precisávamos reformar um local onde tinha uma escola, como não era 

permitida reforma, construímos um novo e vamos adequar o prédio antigo 

para outra atividade da prefeitura (dirigente municipal de educação cearense, 

grifos da autora).  

Nós não atendemos berçário, mas no modelo do ProInfância tem e tivemos 

que gastar com berços, mesmo sabendo que não usaríamos (diretor de 

escola cearense que atende após dois anos grifos da autora). 

Eu precisava reformar o postinho, mas consegui (recursos) para a 

construção de uma unidade educacional, então optamos por fazê-la pois 

também precisamos (prefeito cearense, grifos da autora).  

Nós queríamos uma praça e pedimos ao programa X, mas, após avaliação 

da equipe do estado, vamos receber uma brinquedocreche [...] Eu não sei 

porque [...] Vamos aceitar, pois é bom, mas a praça seria melhor e atenderia 

mais gente (primeira-dama cearense, grifos da autora). 

 

Essas falas remetem à complexidade da implementação da política por parte 

dos atores locais, que se baseiam em referências próprias, a partir dos recursos que têm, 

para implementar as políticas: “Nós poderíamos participar dessas escolhas de forma a 

atender melhor às demandas da nossa comunidade” (prefeito cearense).  

Essa priorização, por parte da União, ou dos estados, sem espaço de escuta 

dos atores locais, aponta para um processo não racional do uso dos recursos públicos, 

similar ao processo identificado com os gastos do BC. Conforme será apresentado no 

Capítulo 11, os municípios utilizaram os recursos para “readequar” as unidades do 

ProInfância” às necessidades locais que poderiam ser solucionadas se os modelos 

construtivos não fossem fechados.  

Com relação ao sistema eletrônico do PDE e do PAR, foram identificados 

avanços incrementais à sua melhoria, mas ainda havia o desconhecimento da ferramenta 

pelas unidades escolares. A formatação padrão desse sistema foi questionada apenas por 

Osasco, pois não permitia atender às especificidades locais. A maioria não via essa 

padronização como interferência federal na política local, mas defendia sua utilização 

como parte da política municipal, uma vez que incorporava as demandas locais, oferecia 

um “cardápio” de ações que condizia com a demanda local e garantia recursos para sua 

operacionalização (Apêndices 7, 8 e 12).  
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Dois entrevistados apontaram que, a partir do PDE e do PAR, ficaram mais 

transparentes as transferências voluntárias e a assistência técnica ofertada pelo MEC. A 

maioria dos entrevistados mencionou que as opções ofertadas pelo governo federal 

atendiam a solução dos problemas locais. Para diversas equipes locais, a União estava 

colaborando por meio de assistência técnica e financeira, num processo de cooperação 

federativa (ABRUCIO, 2005; LÍCIO, 2012). Camini (2010) identificou essa defesa do 

processo de apoio intergovernamental e levanta algumas considerações:  

 

[...] pode estar ocorrendo, simultaneamente, ingerência e permeabilidade 

político-administrativas de uma instância sobre a outra. Por meio das 

diretrizes estabelecidas e assumidas pelas instâncias estaduais e municipais, a 

união estaria exercendo influência no direcionamento de projetos e ações 

educacionais com o consentimento das mesmas, condicionadas, no entanto, 

pelos critérios de adesão estabelecidos. [...] A fragilização da autonomia 

dos entes federados e, por vezes, até a sua subordinação, pode ocorrer dada 

a dependência do acesso a recursos para o financiamento das ações geradas 

nesta dinâmica; essa hipótese é levantada porque estados e municípios 

aderem às políticas definidas na perspectiva de obter recursos e assistência 

(CAMINI, 2010, p. 540; grifos da autora). 

 

Vários entrevistados comentaram que tanto os estados como a União 

convocam o município apenas para implementar os programas sem espaços de escuta 

para propor alternativas (Apêndices 7 a 12). A formulação é centralizada sem que 

debates mínimos sobre a sua operacionalização sejam feitos anteriormente. Não existe 

uma estrutura de negociação permanente no estado e na União e os pequenos 

municípios são os mais penalizados. 

Salientam que, mesmo nas associações de municípios e de primeiras-damas, 

é pouco o espaço para os pequenos se manifestarem: “Precisaríamos ter um espaço de 

negociação entre os municípios e os governos estadual e federal, em especial para os de 

pequeno porte, onde poderíamos expressar nossas necessidades e solucionar os 

problemas” (prefeito cearense). Os pequenos muitas vezes se apoiam na “força de um 

deputado” (expressão usado por um dirigente municipal de educação) para suas 

demandas serem atendidas. Também apontam que os mecanismos de comunicação são 

fluidos. A Undime faz um pouco essa mediação, mas é assinalado que muitas decisões 

são apenas comunicadas, sem um debate sobre o seu impacto.  

Apesar da inexistência de espaços interfederativos institucionalizados para 

negociação com o governo federal ou estadual, havia iniciativas pontuais e um processo 
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de escuta periódica das unidades da Undime nacional e estaduais336, apontando para a 

interface entre formulação e implementação segundo um modelo híbrido no qual os 

implementadores influenciam a (re)formulação (SUBIRATS et al., 2012; SABATIER, 

1986). Apesar dessa escuta, foi citado que as adequações dos programas são lentas, e as 

alterações, feitas sem negociação prévia, demostrando um centralismo decisório.  

No estado de São Paulo, a Câmara Metropolitana de Educação, que envolvia 

39 municípios, conseguiu realizar reuniões com o ministro de educação para discutir 

questões pertinentes ao ProInfância (flexibilização dos projetos, repasses, 

contrapartidas). Esses encontros possibilitaram a readequação do programa, conforme 

entrevista com a secretária municipal de Osasco, mas as prefeituras não conseguiram 

debater questões de custeio das creches, inclusive sobre o já mencionado problema com 

a empresa que ganhou a licitação federal para construir o modelo construtivo inovador e 

teve o contrato rescindido com a União. 

Com o estado de São Paulo, não foi possível efetivar a negociação coletiva 

quanto ao modelo de construção do Creche Escola, mas a Câmara Metropolitana de 

Educação conseguiu fazer uma discussão sobre a atuação do Ministério Público no 

quesito das ações para garantir o direito à creche na Região Metropolitana de São Paulo, 

iniciando um diálogo com o MP, a Defensoria e o Judiciário:  

 

[...] 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 (dirigente municipal de 

educação paulista). 

 

Essa discussão permitiu uma aproximação entre as prefeituras e a 

Defensoria, mas é incipiente. Os municípios de Osasco e Votuporanga destacaram o 

problema enfrentado com a Defensoria do Ministério Público. As duas localidades 

firmaram TAC para garantir o acesso das crianças à creche (Apêndices 11 e 12), mas 

essa relação foi muito diferenciada. No TAC de Osasco (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

                                                           
336 O Comitê de Articulação Federativa (CAF) da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 

República, de 2008 a 2014, reuniu-se 11 vezes com instituições representantes dos municípios (ABM, 

FNP, CNM); em uma, tratou do financiamento da educação, e em outra, do piso salarial, mas não foram 

negociadas as mudanças de critérios dos programas ou os aumentos do piso salarial. Também houve 

reuniões que comunicaram o funcionamento do PBSM e do BC. 
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ESTADO DE SÃO PAULO, 2014a), foram acordados prazo, quantidade de creches a 

serem construídas ou ampliadas e incremento de vagas em conveniadas, bem como foi 

estabelecido que o município deve definir parâmetros para a política (número de dias 

letivos, carga horária, parâmetros de criança por adulto, entre outros).  

Em Votuporanga, no primeiro TAC (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2012) foi definida a quantidade de vagas a ser criada por 

local e, ainda, estabelecidos os critérios para priorizar o atendimento, primeiramente, de 

crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e, em seguida, das famílias que 

trabalham, mostrando a interface da política de creches com a assistência social e a do 

trabalho, bem como a ação do Ministério na estruturação da política.  

Para diversos entrevistados, a busca pela Defensoria Pública337 é o caminho 

para as famílias garantirem o direito à educação da criança pequena, e alguns 

entrevistados incentivam a sua procura. Outros, apesar de reconhecerem os direitos, 

questionam a ação do Ministério Público, chamando esse processo de “judicialização”, 

e consideram que o Ministério Público e o Judiciário têm tirado a autonomia municipal 

ao definirem, eles próprios, a política municipal, e promovem a inequidade no 

atendimento, na medida em que aqueles que mais buscam a Justiça não são os mais 

pobres. Gestores municipais apontam que, para atender ao Ministério Público, em 

alguns casos, é reduzida a qualidade no atendimento, pois a SME inclui a criança que 

veio por meio de ordem judicial, mesmo quando os espaços já estão lotados338:  

 

[...] 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 na escola X; 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 (dirigente municipal de educação paulista, grifos da 

autora). 

 

Votuporanga atendia cerca de 50% das crianças em creche, como previsto 

no PNE, mas havia famílias que entravam com ação no Ministério Público para obter 

vagas para seus filhos.339 Por um lado, essas ações garantiam o direito da criança, mas, 

por outro lado, significava uma ruptura no planejamento realizado e alterava a 

                                                           
337 Os conselhos tutelares, quando não conseguem garantir o acesso à creche, orientam as famílias a 

buscar a Defensoria Pública para obter a vaga. A relação entre os conselhos tutelares e a Defensoria varia 

entre os municípios paulistas, e os conselheiros entendem que este fluxo é determinado pelo juiz, o que 

requer novos estudos para aprofundar o entendimento dessas relações. 
338 Santos (2014) mostra que, em Santo André/SP, isso estava acontecendo.   
339 Em 2016, a cobertura encontrava-se em 62% (informação verbal).  
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prioridade do atendimento definido pela prefeitura. Assim, o município se articulou com 

o Ministério Público, no TAC de 2013, para ordenar a demanda manifesta sem 

interferência de outros atores na fila de espera: 

 

[...] (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 [anos] [...] nós tínhamos que atender porque os pais realmente 

trabalhavam e muitas vezes também era um caso de risco [...] 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. [...] 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 (dirigente municipal de educação, grifos da autora). 
 

Como se observa, nos dois municípios há atuações distintas do Ministério 

Público, também constatadas por Silveira (2011), Santos (2014) e Correa (2014), no 

estado de São Paulo. As duas promotorias de justiça atuam na garantia do direito da 

criança de acesso à creche e na interlocução com as prefeituras para ampliar a 

capacidade de atendimento para esse segmento. Nos casos estudados, identificou-se um 

conflito entre as prefeituras e o MP no estabelecimento de quem define a prioridade de 

atendimento enquanto o serviço não é universalizado. 

 Votuporanga mostra a importância do protagonismo local na definição da 

política e no estabelecimento de critérios de priorização, bem como a importância da 

argumentação e negociação com o MP estabelecendo metas e mostrando os limites 

orçamentários e de execução de uma obra. Conseguiu-se trabalhar a lógica de direitos 

com a racionalidade da política pública que exige fazer escolhas, como a definição dos 

critérios de priorização do atendimento, tendo se reduzido o desvirtuamento da ordem 

da fila de espera em função de ações individuais, garantindo a justiça social do 

atendimento. 

 Após um processo de negociação, o MP passou a priorizar o direito 

coletivo e não as ações individuais340, seguindo o princípio da isonomia da 

administração pública.  Esse embate com o Ministério Público não existia no Ceará, 

mesmo em Sobral, que tinha demanda por vagas em berçário no Conselho Tutelar. 

 

                                                           
340 Correa (2014) mostra que o Judiciário de São Paulo tem se manifestado distintamente em ações de 

caráter individual e coletivas (alteração da política, concessão de um número determinado de vagas), 

apoiando mais facilmente as individuais (fornecimento de uma vaga a uma determinada criança). 
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10.5.1 Financiamento e continuidade dos programas 

 

O ponto nevrálgico da implementação da creche é o financiamento da 

educação infantil, que foi tratado como um desafio em todos os municípios. Três 

municípios (Tarumã, Votuporanga e Sobral) destacaram 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 ainda não havia sido implantado até 2017. Esse debate é 

fundamental para a educação infantil, em especial para o segmento creche, que tem o 

maior custo.  

Os entrevistados reiteram que o custo da creche em tempo integral é bem 

maior que o valor de repasse mínimo do Fundeb, segundo os estudos da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, [2016?]). A diferença tem sido coberta pelos 

municípios: 

 

A questão do financiamento que nós temos é através do Fundeb; é o recurso 

que recebemos do governo e mesmo tendo o incremento nestes últimos anos 

ele ainda é insuficiente [...] obrigatoriamente nós temos que ter um 

complemento do nosso orçamento [...] nós não abrimos mão, por exemplo, 

que as crianças tenham uma merenda de qualidade. [...] Isso custa dinheiro, 

não é barato (prefeito paulista, dez. 2016). 

 

Diversos prefeitos e dirigentes de educação apontam que o gasto será 

potencializado com a entrega das novas creches. Mencionam que outros prefeitos e 

dirigente municipais não aderiram aos programas de construção da União, ou do estado, 

pois sabem o valor do gasto com a criança pequena: “Aqui na região tem vários 

prefeitos que estão construindo bem devagar. Eles já receberam a proposta do estado e 

da União de realizar o convênio, mas ainda não começaram a fazer. Eles sabem que a 

creche é cara e não há apoio no custeio” (dirigente municipal de educação paulista). 

O estudo do CAQi deve identificar as diferenças entre segmentos, etapas, 

modalidade, tipos de estabelecimento (público e conveniado) e jornada de atendimento 

(parcial e integral). Os entrevistados mencionam que as melhorias no fator de 

ponderação do Fundeb, nos últimos anos, ainda são poucas em relação aos gastos e não 

há diferenciação entre as faixas etárias, pois os critérios são iguais para o berçário e as 

crianças de três anos, apesar de o primeiro requerer maior número de profissionais por 

criança, corroborando com os estudos apresentados no Capítulo 2.  

O mesmo problema ocorre entre os valores para jornadas parcial e integral 

na creche pública. A primeira recebia, em 2015, 76,9% do valor da segunda, que custa 
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mais do que o dobro segundo entrevistados, em especial em municípios que estão 

atendendo a lei do Piso Salarial e disponibilizando um terço de horas para planejamento 

e formação. Apesar do incremento no valor do fator de ponderação, a jornada parcial, 

em função da demanda não atendida é proporcionalmente priorizada em relação ao 

valor do Fundeb, apesar do PNE incentivar a creche integral. 

Os dirigentes e prefeitos também se mostraram preocupados com relação à 

continuidade do Fundeb, cuja vigência finaliza em 2020: “Nós investimos muito na 

ampliação do acesso à creche, mas não temos a garantia de que este financiamento 

permanecerá” (dirigente municipal de educação paulista). Também menciona que os 

apoios do estado e da União, apesar de contribuírem, são marginais ao custo. Pinto 

(2014, p. 636) mostra que é preciso ampliar progressivamente os gastos públicos com 

educação, de forma a atingir 10% do PIB até 2024 e “construir um sistema permanente 

de financiamento à educação que vá além do Fundeb, em 2020”. 

Há um consenso quanto à necessidade de mais recursos para a educação 

bem como de ampliar a colaboração das outras esferas com os municípios, com 

destaque à União. Essa percepção converge com diversos estudos que mostram a 

necessidade de mais recursos para a creche e maior participação das outras esferas de 

governo (ABRAHÃO, 2005; PINTO; ALVES, 2011; PINTO, 2014).  

É frequente o discurso de que o município estava assumindo mais 

atribuições nas políticas sociais e ficando com a menor parcela dos recursos. Essas 

manifestações vão na mesma direção do estudo de Pinto (2014, p. 630) que mostra que, 

em 2012, “após as transferências constitucionais de tributos, a União ficou com 60% da 

receita total, os estados com 24% e os municípios com apenas 16%”. A análise do autor 

aponta que a contribuição da União na suplementação financeira ainda é tímida.  

Foi citada ainda a falta de articulação com os órgãos de controle e o 

Executivo, indicando que não há, por parte dos formuladores, uma discussão com os 

tribunais de contas. 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 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 e muitas localidades tiveram que fazer sua própria licitação; 

posteriormente, o TCE/SP autorizou, pois houve o entendimento de que o recurso era 

federal e não estava sob a jurisdição do TCE/SP.  
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Nessa interface entre as três esferas de governo, alguns municípios também 

“inspiraram” novas ações dos governos federal e estadual, destacando elementos de 

reciprocidade nos processos “de baixo para cima” e “de cima para baixo” (MAJONE, 

WILDAVSKY, 1995; HILL, 2006) ocorridos durante a implementação de políticas 

públicas. Um exemplo a ser observado é a redução da pobreza em Sobral e a articulação 

dessa temática com a política de creches. Sobral realizou diversas ações articuladas 

entre as políticas públicas, incluindo a de creches, e conseguiu reduzir de 7.000 famílias 

extremamente pobres, em 2012, para 738, em 2016 (Apêndice 9). Outro exemplo, é 

Horizonte incorporar que antes de fazer qualquer obra da educação, a SME tem que 

opinar no projeto seguindo o modelo do ProInfância que foi criado a partir de 

considerações de arquitetos, engenheiros, psicólogos e pedagogos.  

Mesmo com esses desafios, todos os entrevistados apontam a importância 

da cooperação intergovernamental na política de creches e veem que, apesar de não 

existirem espaços de negociação institucionalizados, há escuta das demandas locais por 

meio da Undime, com maior intensidade na União, depois no Ceará, e menor em São 

Paulo. 

A pesquisa apontou estágios diferenciados do protagonismo municipal nas 

relações interfederativas na política de creches (Quadro 11) e nenhum município foi 

identificado com alto protagonismo em todos os aspectos analisados. É um desafio a 

construção de modelos que atendam as diversas dimensões da cooperação e da 

coordenação na educação infantil com a diversidade dos municípios.  
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Quadro 11 - Intensidade do protagonismo municipal nas relações interfederativas na 

política de creches  

Item Alto Médio Baixo 

Assistência técnica 

e financeira  

Município utiliza todas as 

alternativas de assistência técnica e 

financeira disponibilizadas por 

outras esferas de governo a partir 

das suas necessidades, adequando-

as à realidade local. Faz uma 

análise prévia antes da adesão ao 

programa federal ou estadual 

Utiliza parte das 

alternativas de 

assistência técnica e 

financeira 

disponibilizadas por 

outras esferas de 

governo 

Desconhece as alternativas 

de assistência técnica e 

financeira disponibilizadas 

por outras esferas de 

governo  

Normatização Cria seus programas e 

normatizações da educação infantil, 

a partir das normas federais e 

estaduais 

Utiliza as 

normatizações e 

programas de outras 

esferas de governo 

Não utiliza e desconsidera 

as normatizações e 

programas de outras esferas 

de governo 

Espaços de 

negociação 

Busca espaços de negociação 

coletivos para alterações dos 

programas (Undime, Câmara 

Metropolitana, associações de 

municípios) e ações articuladas com 

outros atores  

Busca espaços de 

negociação individuais 

para alterações dos 

programas com o apoio 

de outros atores   

Não apresenta demanda de 

negociação com as outras 

esferas para atender suas 

necessidades  

Capacidade de 

diagnóstico 

Utiliza articulações coletivas para 

modificar a forma de financiamento 

da União e dos estados além de 

realizar ações específicas para 

atender as suas necessidades 

Possui capacidade de 

diagnóstica a realidade 

e elaborar proposta para 

solucionar os problemas 

e utiliza as emendas 

parlamentares para 

obter recursos 

financeiros 

Não possui capacidade de 

diagnóstico da realidade, 

tão pouco para elaborar 

proposta para solucionar os 

problemas e fica sujeito aos 

interesses de parlamentares 

quanto à apresentação de 

emendas para obtenção de 

recursos financeiros  

Cooperação 

horizontal 

Institucionaliza a cooperação 

intermunicipal por meio de 

consórcios, grupo técnicos, 

Câmaras técnicas 

Realiza a cooperação 

com outros municípios 

informalmente  

Não realiza a cooperação 

horizontal com outros 

municípios 

Sistema municipal 

de educação 

Possui o seu sistema municipal de 

educação que se articula com outros 

sistemas municipais de educação da 

sua região 

Possui sistema 

municipal de educação, 

entretanto, não articula 

regionalmente 

Não possui sistema 

municipal de educação 

Sistemas de 

acompanhamento e 

avaliação 

Possui planilhas ou sistemas 

próprios que se articulam com   

sistemas de outras esferas para 

acompanhar e avaliar a política de 

creches 

Possui planilhas ou 

sistemas de informação 

para acompanhar e 

avaliar a da política de 

creches 

Inexistem planilhas, 

sistemas de informação ou 

outros mecanismos de 

acompanhamento e 

avaliação  

Formações Utiliza as formações estaduais e 

federais e cria as suas próprias, a 

partir de um plano e formação 

continuada da SME 

Utiliza formações 

estaduais e federais para 

realizar a formação de 

suas equipes  

Realiza formações 

esporádicas com a sua 

equipe 

Elaboração própria. 
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11 RELAÇÕES INTERSETORIAIS NOS MUNICÍPIOS CEARENSES E 

PAULISTAS 

 

Para compreender a intersetorialidade na política de creches, buscou-se 

conhecer a dinâmica da atenção à criança nos municípios e, mais especificamente, nas 

creches. Para garantir a proteção integral prevista à criança na legislação brasileira, cada 

política pública tem as suas atribuições previstas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em muitas localidades visitadas, as ações buscavam articular algumas políticas para 

garantir os direitos das crianças pequenas, com destaque à saúde.  

A creche é vista como espaço – embora não o único – que assegura o 

desenvolvimento dos aspectos físico, psicológico, intelectual e social da criança, e o 

desafio está em atender às suas necessidades conjuntamente, uma vez que cada serviço 

público não consegue isoladamente acolher todas elas. Isso pressupõe uma articulação 

da secretaria de educação e da creche com outros órgãos (saúde, assistência social, 

cultura, esportes) e instituições que, muitas vezes, têm as suas próprias rotinas e 

prioridades.  

 

11.1 Ações intersetoriais já existentes 

 

Nos municípios visitados, já existiam, antes do Brasil Carinhoso (BC), 

ações e programas intersetoriais. Os Programas Agentes Comunitários de Saúde e 

Saúde da Família são iniciativas concebidas de forma intersetorial e estavam sendo 

desenvolvidas nos seis municípios, mas nem sempre gerando articulação entre os 

setores, o que mostra diversidade na implementação. Nos municípios cearenses, chama 

atenção o papel proativo das equipes desses programas, diferentemente do que ocorre 

nos municípios paulistas: 

 

[...] a gente pede ajuda da saúde para fazer alguma coisa com os agentes 

comunitários, eles (Secretaria Municipal de Saúde) têm resistência, eles 

falam: este serviço não é da nossa secretaria (servidor de município paulista). 

[...] quando precisamos divulgar algo para a comunidade, conversamos com 

os agentes comunitários (diretor de creche cearense). 

 

Em cada localidade, existiam arranjos, institucionalizados ou não, que 

articulavam diversos setores (conselhos, comitês, comissões). Determinados órgãos 

tinham influência de algum programa federal, como o Comitê da Dengue ou a 
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Comissão de Acompanhamento do PBF; conselhos setoriais das políticas eram 

prerrogativas das políticas e, na maioria das vezes, baseavam-se em legislação 

normatizadora federal. 

Diversas iniciativas de articulação, nos municípios, faziam interface com a 

política de creches. Em Horizonte, por exemplo, desde 2009, o projeto Beija Flor 

(Apêndice 8) atua com o objetivo de fortalecer as políticas intersetoriais, além de 

acompanhar, com sistemas de informação, atividades que envolvem as diversas áreas 

(ambulatório de aleitamento materno e sala de apoio à mãe trabalhadora que amamenta, 

Semana do Bebê, Projeto Felicidade Interna Bruta – FIB, entre outras). Dessas 

iniciativas, a Semana do Bebê atua com maior interface com as creches.  

Votuporanga participa do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância e 

desenvolve ações articulando saúde, educação e assistência nos diversos territórios, sob 

a coordenação de um comitê formado por representantes das secretarias envolvidas com 

ações em creche, para promover o desenvolvimento infantil e resgatar o brincar 

(Apêndice 11). 

 Em Tarumã, o Projeto Periscópio atua de forma preventiva para evitar que 

os alunos se envolvam com drogas, fumo e álcool.  Realizado em parceria com a 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e as Secretarias de Saúde, Assistência e 

Educação, sem interface explícita com a creche, é mencionado como referência de ação 

intersetorial por diversos entrevistados (Apêndice 10). 

Horizonte e Sobral são cidades educadoras (Apêndices 8 e 9) que partem do 

pressuposto de que em qualquer lugar se aprende. Nesse contexto, há ações 

intersetoriais e diversos trabalhos conjuntos (informação verbal).341  

Sobral também pactuou, na gestão 2013-2016, a redução da pobreza e todas 

as secretarias do município empreenderam ações para contribuir com esse processo, 

corroborando a visão de que são necessárias estratégias intersetoriais para superar 

problemas complexos e interconectados, como o enfrentamento à pobreza 

(JUNQUEIRA, 1999, 2016; JACCOUD, 2016; CUNILL GRAU, 2016; COSTA; 

BRONZO, 2012). Houve determinação política e o entendimento de que ações 

direcionadas à primeira infância são importantes para o enfrentamento da pobreza. 

Por meio de uma articulação interna ao governo, a SME de Sobral priorizou 

o atendimento de crianças do PBF em berçário; e, antes de abrir uma nova unidade de 

                                                           
341 Entrevistado 79, mar. 2016. 
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educação infantil, as equipes dos agentes comunitários, dos programas de atendimento 

às gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade e da assistência social buscavam 

identificar aquelas que necessitavam do atendimento (Apêndice 9).  

Osasco elaborou o Plano Osasco sem Miséria (Apêndice 12). Apesar dessa 

iniciativa, não foi possível observar a SME priorizando crianças mais pobres no acesso 

à creche. Também, por meio da Seplag, houve pactuação e acompanhamento do Acordo 

de Resultado com a SME para garantir a ampliação do acesso à creche.  

 

11.2 Programas ou ações indutores 

 

Além de atividades ou programas próprios das prefeituras, havia iniciativas 

que reforçavam a importância da atuação intersetorial voltada à criança pequena e 

faziam interface com as unidades escolares, como o Selo Unicef342; o incentivo ao 

trabalho com a Primeira Infância; e o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, da Fundação 

Abrinq, conforme mencionado em capítulos anteriores. As duas primeiras eram 

prioritariamente desenvolvidas no Ceará e a terceira nos dois estados. Os municípios 

paulistas mencionaram que a elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente também promoveu a articulação entre os setores.   

Nas equipes das prefeituras do Ceará e Votuporanga, havia um discurso 

disseminado sobre a importância da primeira infância, destacando o primeiro ano de 

vida na formação cerebral da criança, ressaltando-se a importância da escola e da 

família, do convívio e da estimulação para o desenvolvimento infantil, com destaque à 

articulação entre os setores. Esta visão é influenciada por características sociais e 

culturais de cada região, bem como por experiências anteriores na área de atenção à 

infância existente.343 É importante ressaltar uma contradição neste discurso, pois supõe-

se  que a família pode assumir este papel, em especial para os menores de dois anos.  

As iniciativas estimulavam a ação articulada e, em várias localidades, foram 

construídos comitês e grupos de trabalho intersetoriais para alinhar as ações setoriais e 

validá-las por meio de fóruns, eventos e reuniões entre os secretários e a sociedade. 

Todos os municípios tinham equipes próprias para acompanhar o desempenho das 

                                                           
342 São orientações do Selo 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.  
343 Dois dirigentes municipais de educação cearenses destacaram que, para a criança até dois anos, são 

desenvolvidas ações com os agentes comunitários e as equipes de saúde para atender a criança pequena 

em suas próprias casas ou nas unidades de saúde.  
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metas previstas no Selo Unicef – para os municípios cearenses – e no Prefeito Amigo da 

Criança (PAC)344, mostrando que os prêmios são um fator indutor para a atuação 

articulada, pois os prefeitos e suas equipes valorizavam a visibilidade e o 

reconhecimento que esses trazem. 

 O Programa Mais Infância Ceará do governo estadual (Apêndice 5) 

também contribuiu para colocar as ações articuladas nas agendas locais. Entretanto, 

observou-se que participar do Selo Unicef ou do PAC e ter o Plano Municipal da 

Primeira Infância (PMPI) não necessariamente modifica a prática de atuação 

segmentada das secretarias.  

Nos municípios do Ceará e em Votuporanga/SP, o debate sobre a primeira 

infância por meio de planos ou comitês era muito presente. Farias Brito, Horizonte e 

Sobral tinham seus PMPI, seguindo o Plano Nacional de Primeira Infância (PNPI) 

(Apêndices 7 a 9). A existência de mais PMPIs, no Ceará, pode estar vinculada: a) à 

ação anterior do Unicef na região e ao reconhecimento do PMPI no Selo Unicef345; b) à 

secretaria executiva da RNPI ter sido exercida por instituições do Ceará que receberam 

recursos de institutos empresariais que atuam nessa região para apoiar a elaboração dos 

PMPIs; e c) a diversos atores do estado fazerem parte da RNPI e terem feito o curso 

promovido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) de formação em 

Primeira Infância346. Em Votuporanga era claro, no discurso dos atores locais, o 

incentivo dessa fundação à ação intersetorial, mas não havia o plano, fato que não 

impediu as ações conjuntas (Apêndice 11). 

 Em Farias Brito e Sobral, as equipes afirmam que houve amplo processo de 

discussão entre as áreas com a comunidade local e, em Horizonte, o plano foi 

organizado como um compêndio dos planos setoriais, com participação restrita.  

Os municípios que atuavam com a temática da primeira infância contavam 

com apoio de institutos e fundações empresariais ou organizações não governamentais 

na formação intersetorial sobre desenvolvimento infantil (Instituto Natura, Itaú Social, 

FMCSV, CENPEC, Instituto da Infância – Ifan, e APDMCE) ou agências internacionais 

(Unicef e Banco Mundial). Esses processos formativos geram, segundo os 

entrevistados, uma aproximação entre as equipes, promovendo uma linguagem e um 

                                                           
344 Para o Prefeito Amigo da Criança, os municípios devem elaborar um plano de ação com ações, 

principalmente, de saúde, educação e assistência social. 
345 Para o recebimento do Selo Unicef, um dos itens analisados era a existência do PMPI, apesar de não 

ser pré-requisito para a premiação.  
346 Diversas ações descritas pelas equipes locais faziam parte da metodologia proposta pelo Unicef no 

Selo. 
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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” (diretor de escola cearense). Desta forma, é possível ver 

a influência de atores não governamentais nas agendas locais. 

Em Osasco e Tarumã, os entrevistados, quando questionados sobre a 

existência de PMPI, colocaram que tinham ações e outros planos que o abrangiam: “nós 

já fazemos o plano de saúde, de educação, de assistência, dos direitos da criança e do 

adolescente. Todos tratam da primeira infância. Este (PMPI) não é obrigatório e não 

disponibiliza recursos” (servidor de assistência social). Esta fala indica que a temática 

ainda não foi incorporada na agenda local.  

 

11.3 Coordenação, operação e acompanhamento das ações intersetoriais 

 

Na maioria dos municípios, havia uma coordenação para cada iniciativa 

intersetorial (Selo Unicef, Prefeito Amigo da Criança (PAC), Plano da Primeira 

Infância, entre outras). Em alguns casos, era exercida por uma pessoa e, em outros, por 

uma equipe ou comitê. Nas ações do Selo Unicef, do PAC e do PMPI, a coordenação 

tinha poder político delegado pelo prefeito, em função da visibilidade que as premiações 

promovem para a gestão ou da importância dada pela gestão àquele tema (Quadro 12).  
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Quadro 12 – Coordenação, planejamento e operacionalização das ações intersetoriais 

em Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, Votuporanga e Osasco (2015) 

Item Farias Brito  Horizonte Sobral Tarumã  
Votuporang

a  
Osasco 

Coordenação  

Primeira-dama 

para o PMPI e 

Gabinete do 

Prefeito para o 

Selo Unicef  

Primeira-

dama, por 

meio do Beija 

Flor para 

projetos 

municipais 

intersetoriais, 

PMPI, Selo 

Unicef, PAC; 

e SME para a 

Cidade 

Educadora 

Há coordenações 

distintas, conforme a 

iniciativa (Trevo 

Quatro Folhas, PSF, 

Projeto Coala, 

Cidade Educadora, 

etc.). A equipe que 

coordena o PMPI 

também coordena o 

Selo Unicef e o PAC 

A SME 

coordena o 

PAC, e a 

assistência, o 

Plano 

Decenal dos 

Direitos da 

Criança e dos 

Adolescentes 

Comitê da 

Primeiríssima 

Infância e 

gabinete do 

Prefeito para 

PAC 

Não há. Cada 

secretaria coordena 

aquelas da sua área e 

a Seplag coordena o 

PPA e os acordos de 

resultado 

Planejamento 

Conjunto 

PMPI, Selo 

Unicef e 

Semana do 

Bebê 

PMPI, Selo 

Unicef, 

Semana do 

Bebê e PAC 

PMPI, Selo Unicef, 

Semana do Bebê e 

PAC 

Há o 

planejamento 

estratégico, 

mas não há 

metas 

intersetoriais 

pactuadas.  

Ações das 

equipes do 

Primeiríssima 

Infância e 

Semana do 

Bebê 

O plano estratégico 

do município, o PPA 

e o acordo de 

resultados  

Operacionali-

zação da ação 

Cada secretaria 

municipal  

Cada 

secretaria 

municipal  

Cada secretaria 

municipal  

Cada 

secretaria 

municipal  

Cada 

secretaria 

municipal  

Cada secretaria 

municipal 

Espaço 

institucionaliz

ado de 

negociação 

Não existe. Há 

reuniões 

periódicas entre 

as áreas para 

acompanhament

o do PMPI e 

Selo Unicef 

Beija Flor 

Conforme a ação, é 

criado um espaço  

Reuniões 

semanais 

envolvendo 

todas as 

secretarias e o 

prefeito. Em 

algumas, 

discute-se o 

planejamento 

estratégico 

Comitê da 

Primeira 

Infância  

Planejamento 

estratégico, PPA e 

salas de situação na 

Seplag 

Fonte: PREFEITURAS, 2015, 2016. 

Elaboração própria. 

 

Em Farias Brito e Horizonte, as primeiras-damas347 coordenavam parte das 

ações intersetoriais (Apêndices 7 e 8). Em Sobral, vários grupos e comitês atuavam com 

a primeira infância e o enfrentamento da pobreza, com a coordenação da equipe dos 

prêmios ou das diversas secretarias que, periodicamente, prestavam contas ao prefeito 

ou à própria sociedade (Apêndice 9). 

Em Osasco, a Seplag coordenou o Planejamento Estratégico, o PPA e o 

Acordo de Resultados com a SME, destinados à ampliação de vagas em creches para 

atingir a meta do PNE; e criou salas de situação como alternativa para socializar 

informações e resolver conflitos entre as áreas, mas a implementação das ações era 

setorial (Apêndice 12). 

                                                           
347 A primeira-dama de Farias Brito era médica e a de Horizonte coordenava também o Projeto Beija Flor.  
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Em Votuporanga, o Comitê da Primeiríssima Infância contava com 

coordenação rotativa, a cada ano, entre as Secretarias de Assistência Social, Educação e 

Saúde (Apêndice 11). Em Tarumã, não havia uma instância para articular as ações entre 

as secretarias, mas um coordenador do Prêmio Prefeito Amigo da Criança, além de 

reuniões periódicas de planejamento com todos os secretários (Apêndice 10). Assim, em 

Sobral, Votuporanga e Osasco – municípios de portes médio e grande – foram criados 

novos arranjos de coordenação, no último mandato, para organizar as ações, 

acompanhá-las e avaliá-las periodicamente. No entanto, não houve incorporação do 

Brasil Carinhoso (BC) como ações estratégicas de caráter intersetorial, como será visto 

na seção 11.5 deste capítulo.  

Em diversas iniciativas, era estabelecida uma agenda comum, com metas e 

responsabilidades compartilhadas no processo de planejamento (Quadro 11), mas a 

implementação era setorial (MAGALHÃES, 2004). Nos municípios cearenses, a 

elaboração do PMPI foi pactuada entre os setores e a sociedade civil, seguindo a 

orientação da RNPI e do Unicef, e cada setor ou instituição respondia pela 

implementação: 

 

[houve] momento de discussão, de interação com os setores e com a 

comunidade e as famílias, então nós fizemos durante o ano que passou [...]  

nós fizemos as oficinas de preparação para a elaboração do Plano Municipal, 

nestas oficinas nós fizemos discussões intersetoriais, discussões nas 

instâncias dos fóruns [...] cada área deve implementar o previsto, mas 

periodicamente apresentamos os resultados seja nos conselhos ou mesmo na 

Semana do Bebê (coordenador do Selo Unicef e Prêmio Abrinq cearense, 

grifos da autora). 

[...] nós vimos cada plano setorial com cada equipe para organizar o 

nosso plano [...] Quando a gente elaborou o Plano pela Primeira Infância, a 

gente trouxe todo mundo [...] Depois que surgiram todas as propostas e 

foram editadas, sentamos com os secretários e a gente foi pactuar e 

transformar isso em ação. Quais as ações que a gente vai fazer 

conjunta(mente), que é intersetorial? Quais são da Saúde e Educação e 

Assistência e a partir dai se montou [sic] as estratégias do Plano e cada um 

tem que fazer e acompanhar (coordenador do PMPI cearense, grifos da 

autora). 

 

Nos municípios paulistas, o planejamento das ações do Prefeito Amigo da 

Criança ficou circunscrito ao poder público. A implementação era de responsabilidade 

de cada secretaria ou entidade parceira do município. No plano de ação do Selo Unicef, 

o planejamento também era coletivo entre a sociedade civil e as áreas do poder público, 

seguindo a diretriz do Unicef, mas cada órgão ficava responsável por implementar as 

respectivas ações.  
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Entretanto, a coordenação dessas três ações intersetoriais não 

necessariamente gerou integração entre as áreas (REPETTO, 2009; CABRERO; 

ZABELETA, 2009; MOLINA; LICHA, 2005; BRONZO, 2007). O planejamento foi 

realizado em conjunto, mas a implementação era setorial, sem a alteração nos desenhos 

ou no conteúdo das políticas:  

 

todos participam no planejamento do PAC e do Selo Unicef. No final das 

reuniões cada um (secretário) fica responsável por fazer a sua parte; ele tem 

autonomia para fazer com a sua equipe, mas tem que prestar contas 

periodicamente (coordenador do Selo Unicef de município cearense). 

Nós fizemos os planos juntos, como um processo protocolar. Isto não 

significou que começamos a trabalhar de forma intersetorial (dirigente 

municipal de assistência social paulista).   

 

Naquelas iniciativas em que a coordenação promovia o compartilhamento 

de informações, decisões consensuais e ações conjuntas, os atores envolvidos 

reconheciam ganhos no processo compartilhado. Nesses casos, a coordenação das ações 

intersetoriais buscava promover negociação, redução de conflitos, acompanhamento e 

realinhamento permanente.  Os entrevistados destacaram como positivas as ações da 

saúde com a educação em determinadas creches, nos municípios cearenses; de 

enfrentamento da pobreza, em Sobral; e o trabalho do Comitê da Primeiríssima Infância, 

em Votuporanga (Apêndices 7 a 9 e 11):  

 

[...] Com as capacitações e reuniões que o Comitê organizava, começamos a 

entender o que o outro fazia [...] O legal é a comunicação que tem (agora) 

a escola com o postinho [...] e com o pessoal da assistência, porque antes o 

que a gente fazia, culpava (o outro) [...] (hoje) a gente cuida de uma 

forma mais em conjunto [...] foram mudando as relações e os problemas 

são discutidos no comitê [...] é lógico que às vezes tem conflito, mas a gente 

compartilha informações e começa entender a outra secretaria (burocrata 

de alto escalão de município paulista, dez. 2016, grifo da autora).  

 

Quando havia a difusão e o compartilhamento de informações e 

conhecimentos, os atores se sentiam conectados; tinham canais de comunicação; 

identificavam um “aprendizado interativo”, similar à visão de Albagli e Maciel (2005, 

p. 11). Para as autoras, o aprendizado não se limita a ter acesso a informações, mas 

consiste na aquisição e construção de competências concebidas como processo 

dinâmico de relações sociais em rede. Nessa linha, esse aprendizado coletivo era mais 

destacado nos municípios de Sobral e Votuporanga (Apêndices 9 e 11). 

Quando, algumas vezes, os conflitos não eram resolvidos, ou as pactuações 

não eram realizadas, a coordenação, quando existia, cobrava a operacionalização pela 

secretaria-fim. Essa cobrança, em alguns locais, era vista como “chicotinho” (expressão 
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usada por entrevistado) ou “Sepraga” (expressão usada por outro entrevistado, 

significando a junção de “secretaria” com “praga”). Esses conflitos mostram a 

necessidade de planejar as práticas compartilhadas, disseminadas para toda a estrutura 

das secretarias envolvidas, até a burocracia de rua, com comprometimento dos 

envolvidos com os resultados, incorporando os elementos da cultura organizacional que, 

muitas vezes, é refratária a sistemas de acompanhamento de resultados e atuação 

articulada. 

A periodicidade das reuniões de acompanhamento das ações intersetoriais 

variava de mensal até trimestral, enquanto outras ocorriam sem periodicidade definida. 

Em algumas iniciativas, identificou-se que, além da coordenação, havia um responsável 

pela operacionalização em cada secretaria, e ocorriam reuniões bilaterais entre a 

coordenação e cada órgão, chamada por Ambrózio (2013) de intersetorialidade bilateral, 

que agilizavam o processo. Em outras, os comitês eram formados pelos atores 

envolvidos, e as pactuações e o acompanhamento eram coletivos, demonstrando as 

relações intersetoriais em rede. Exemplo observado em Votuporanga foram os projetos 

pactuados no Comitê da Primeira Infância.  A partir de capacitação da FMCSV, foi 

debatida a importância do brincar pelas áreas de saúde, educação e assistência. A partir 

dessa diretriz, foram criados diversos espaços lúdicos para as crianças nas secretarias e 

construída a brinquedoteca móvel, denominada Bibi-Fon-Fon, com a participação de 

diversas áreas, a reutilização de equipamentos ociosos e a socialização do seu uso, bem 

como a formação de novos profissionais para atuar com a criança348:  

 

Elas trabalhavam com crianças de primeira infância, eram educadoras de zero 

a três, elas estavam num grupo que teve uma ideia de pegar um ônibus e 

transformar numa brinquedoteca móvel e aí virou o Bibi-Fon [...] é uma 

brinquedoteca que dá para ser levada em qualquer local, qualquer evento [...] 

pegou um ônibus velho que era da Saúde reformou, aí, o pessoal da 

arquitetura, da Unifeb, que fazia parte deste grupo, fez o projeto [...]  as 

educadoras deram o nome e contribuíram também com os espaços porque 

conhecem as necessidades das crianças melhor que os arquitetos [...] (o Bibi-

Fon-Fon) ainda ficou restrito a ter alguém para mediar, porque tem que ter o 

brinquedista para mediar essa interação e ele ainda é restrito a ações da 

Secretaria da Saúde e da Assistência Social porque aí tem pessoas que foram 

formadas para mediar as brincadeiras [...] agora estamos ampliando para 

outras pessoas (coordenador de educação infantil de município paulista).  

 

No acompanhamento das ações intersetoriais, utilizavam-se sistemas 

informatizados do governo federal, do Selo Unicef e do Prefeito Amigo da Criança, 

                                                           
348 Os novos profissionais têm sido capacitados para atuar com a criança pequena, não apenas na 

educação, mas em outras áreas, de forma a promover a cultura do brincar e o atendimento humanizado.  
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bem como planilhas organizadas para esse fim, sendo o acompanhamento considerado 

essencial pelos gestores e servidores do Ceará. Para a comunicação interna entre os 

setores, eram usados mecanismos informais (telefonemas e grupos em aplicativos) e 

reuniões, havendo estratégias de comunicação externa para a população apenas em 

alguns municípios.  

 

[...]  Aqui a gente tem dois Planos, o Plano que a gente criou para o Unicef 

[...] e o Plano da Primeira Infância, eu ando com os dois para riscar. Foi 

feito? Não foi feito? Eu acompanho tudo e eu saio cobrando dos secretários 

as ações de todo mundo, dos articuladores e faço a articulação geral. [...] Este 

é o meu beabá (planilha síntese das ações) (coordenador do plano da primeira 

infância cearense; grifos da autora). 
 

Aqueles que estavam vinculados ao Selo Unicef faziam as prestações de 

contas indicadas pelo Fundo, mas havia municípios que inovaram e utilizavam eventos 

específicos para discutir os avanços da primeira infância e desafios a serem enfrentados. 

Portanto, havia diversos arranjos de governança nas localidades, conforme foi elencado 

por Cunill-Grau (2014), condicionados pela própria política local, mas também por 

atores externos governamentais e não governamentais, destacando-se aqui o Unicef, a 

Fundação Abrinq, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o Mais Infância Ceará.    

 

11.4 A intersetorialidade nas creches 

 

Com relação às creches, eram muito diferenciadas as ações intersetoriais 

desenvolvidas nos municípios e nas unidades escolares sob sua jurisdição. Na maioria 

das creches, o principal parceiro da área de educação era a saúde, mas a abrangência dos 

serviços ofertados divergia de um lugar para outro. Martinez et al. (2016) também 

identificaram maior interação entre essas duas áreas. Em Horizonte, buscou-se 

territorializar a ação intersetorial e o município optou por construir os CEIs próximos 

aos Cras e às unidades de saúde, acreditando que assim haveria aproximação entre os 

serviços. Apesar da aproximação física, observou-se que a maior articulação ocorria 

entre as áreas da educação e saúde, decorrente da experiência anterior de parceria da 

saúde com a educação no ensino fundamental (Apêndice 8). Nas entrevistas não foi 

identificada uma maior articulação após as construções nos mesmos territórios. 

Em Osasco, as creches não recebiam a visita das equipes municipais de 

saúde e a relação com a secretaria de saúde era vista como problemática; e, em função 

da demanda já existente, a saúde optou por não ampliar esse serviço para as creches, 
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para não gerar “novas” demandas por atendimento na própria rede: “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” (dirigente municipal de educação). Nesse município, poucas 

unidades eram visitadas por equipes de saúde de universidades parceiras que 

acompanhavam o crescimento e desenvolvimento das crianças (Apêndice 12)349.   

Em Farias Brito, Horizonte, Sobral e Votuporanga, as equipes de saúde 

acompanhavam o desenvolvimento e crescimento das crianças, mas também havia 

distinções entre as ações realizadas, a periodicidade e o grau de articulação com a 

comunidade. As equipes de saúde desenvolviam ações previstas pelo PSE nas creches 

(antropometria – peso, altura e índice de massa corporal –, saúde bucal, atualização do 

quadro de vacinas, teste do olhinho para crianças de três anos, ações de promoção de 

saúde e prevenção, entre outras350), mas nem todas as ações do programa eram 

realizadas. Por exemplo, o representante da área da saúde, ou a nutricionista, orientava 

sobre a alimentação saudável, em conjunto com a equipe de educação, seguindo as 

orientações do Ministério da Saúde e do PSE, mas nem todas as escolas trabalhavam, 

por exemplo, a alimentação saudável com as crianças e os familiares:  

 

Nós orientamos todos para atuarem com a alimentação saudável, fizemos 

capacitação às equipes de educação, mas nem todas as escolas fazem igual 

(responsável pelo PSE de município cearense).   

No processo de planejamento das ações, estimulamos o trabalho intersetorial 

[...] ação articulada depende de cada território [...] há equipes que fazem isto 

normalmente e outras que dependem de um empurrão [...] depende das 

pessoas e das relações entre as áreas (dirigente de saúde cearense). 

 

 Além das pactuações diferenciadas nos municípios, entre as secretarias, a 

articulação também era heterogênea na ponta, pouco institucionalizada e dependia da 

relação entre os diversos burocratas de rua de cada território (AMBRÓZIO; 

ANDRADE, 2016; LOTTA, 2012), como detectado em duas escolas do mesmo 

município cearense:  

 

[...] A equipe da Unidade de Saúde da Família é muito animada. Eles fazem 

teatro, reunião com os pais, brincam com as crianças [...] algumas vezes eles 

vêm na hora do lanche para ver se as crianças estão comendo frutas [...] 

perguntam como a gente trabalha a questão da alimentação nas aulas e nos 

dão dicas [...] outro dia eu fiz um jogo de frutas da nossa região e depois 

                                                           
349 Apesar da atuação das universidades ser pontual, a identificação de problemas nutricionais nas 

crianças em creche levou o Departamento de Alimentação Escolar da SME de Osasco rever o leite 

oferecido a todas as crianças do município, proporcionando melhoras no desenvolvimento.  
350 Algumas atividades do PSE não eram desenvolvidas por todos os municípios como o teste do olhinho.  
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comemos, por sugestão do agente comunitário de saúde (professor de uma 

escola cearense). 

[...] As crianças não gostam de frutas. A gente tenta, mas os pais adoram dar 

salgadinhos para os filhos quando eles saem daqui [...] se eu fiz reunião com 

os pais sobre isto? Eu falo quando eu vejo (diretor de escola cearense). 

  

Em algumas localidades, verificou-se uma atuação articulada da creche com 

campanhas nacionais de saúde, ou de outras políticas, como a de combate ao aedes 

aegypti, de enfrentamento da violência, entre outras. Nos municípios, quando 

identificado algum problema, a criança era encaminhada à unidade de saúde de 

referência. Se o problema abrangesse um número maior de crianças, equipes da área de 

saúde orientavam os profissionais das escolas e também os pais. Em Votuporanga, as 

equipes das escolas informaram que, após as capacitações da primeiríssima infância, as 

relações melhoraram, possibilitando a troca de informações entre as equipes.  

Em Tarumã e Osasco, a dificuldade de pactuações entre técnicos da 

educação e da saúde para socializar informações e a necessidade do aluno levou as 

SMEs a assumirem parte das atividades da saúde (Apêndices 10 e 12). Inicialmente, em 

Tarumã, crianças com dificuldade de aprendizagem eram encaminhadas à saúde, mas a 

área de educação não recebia a contrarreferência: “Tinha muita resistência dos 

profissionais [...] eles achavam que não poderiam passar esta informação [...] que isso 

era sigiloso, era segredo, falta de ética [...]” (dirigente municipal de educação, 2016). 

Sabendo a importância de apoio às crianças com deficiência, de acompanhamento do 

desenvolvimento e outras ações, a educação assumiu esses serviços: 

 

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 (sic) 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 (dirigente municipal de educação, 

grifos da autora). 

 

Tarumã também optou por contratar técnicos de enfermagem para atuarem 

permanentemente nas unidades realizando pesagem, medição e ministrando 

medicamentos, entre outras ações, mostrando os desafios da implementação de ações 

intersetoriais quando não se consegue articular os setores para um fim comum – 

pessoas, forças e fluxos (CUNILL-GRAU, 2014). A informação é encaminhada à saúde 

e à Central de Alimentação da SME. A Central de Alimentação, diferentemente de 

outros municípios, coordena ações de segurança alimentar e nutricional, promovendo 

articulações intra e intersetores, mas de forma bilateral, e não em rede. A nutricionista 
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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 

unidade de saúde.351 Mesmo com a equipe de saúde vinculada à SME, a Saúde 

periodicamente visita as creches, apontando para sobreposição de ações. 

Em Horizonte e Tarumã, também existiam centros de apoio para 

acompanhar distúrbios das crianças da rede, com equipes multidisciplinares, custeadas 

pela educação. Alguns entrevistados de Osasco, Horizonte e Tarumã avaliam que a 

SME deve gerenciar alguns serviços para garantir o atendimento integral às crianças. 

Essa opção fere o princípio da incompletude institucional, que é a base para as ações 

intersetoriais, mas, segundo os entrevistados, garante o acesso aos serviços.  

Observaram-se diversas justificativas para as dificuldades de 

desenvolvimento de um trabalho intersetorial em creches: a saúde tem a sua própria 

agenda de prioridades; a fila de espera na saúde, para alguns serviços, é grande e esse 

tempo pode comprometer o aprendizado das crianças; o orçamento da área permite que 

esse atendimento multidisciplinar seja realizado pela educação; a atuação entre as áreas 

tem sido conflituosa e só avança quando a educação assume os custos de uma atividade 

que é inerente à saúde;  há problemas políticos entre os secretários das pastas; o tempo 

de uma secretaria não é o tempo da outra e não corresponde ao tempo político de um 

mandato; cada secretaria tem uma agenda intensa de atividades e a ação intersetorial 

demanda tempo. Alguns depoimentos ilustram a existência dessas dificuldades: 

 

[...] 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 (dirigente municipal de educação paulista, grifos da autora).  

[...] 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 (dirigente municipal de 

educação paulista, grifos da autora). 

[...] 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 (coordenador de 

educação infantil de município cearense, grifos da autora). 

A construção de um plano e um projeto de forma coletiva é mais fácil do 

que colocar o plano para funcionar (diretor de escola cearense, grifos da 

autora). 

 

                                                           
351 Em 2016, no município de Tarumã, 80% das crianças estavam com o peso adequado, mostrando 

resultados de um trabalho sistemático realizado pela equipe de nutrição. Todos os entrevistados destacam 

como positivo o cuidado  e a educação com a alimentação saudável, tornando a coordenadora da Central 

uma referência.   
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As ações articuladas das creches com a área de assistência social, em todos 

os municípios, eram frágeis e pontuais (palestras, atendimento a casos específicos), com 

exceção de Sobral, onde a creche tornou-se um meio para atingir o objetivo de 

enfrentamento da pobreza. Diversos entrevistados viam como ação intersetorial usar o 

mesmo espaço ou participar de palestras conjuntamente. 

A articulação com os conselhos das áreas afins à política de creches era 

tênue (educação, mulher, assistência social e criança e adolescente). A pesquisa nos 

municípios buscou verificar se a creche foi pauta nesses conselhos, em 2014 e 2015. 

Todos os CMEs trataram de questões relativas ao acesso e à qualidade na elaboração 

dos PMEs, em 2015, mas não participaram de outras definições estratégicas (critérios de 

priorização do atendimento, quantidade de crianças por adulto): “Nós não temos gente 

no conselho preparada para estabelecer esses parâmetros” (conselheiro cearense) ou 

“Nós acabamos no ano passado nos concentrando na elaboração do plano (municipal de 

educação) e nem sabíamos que era esta nossa responsabilidade” (conselheiro paulista).  

Apenas em Votuporanga (Apêndice 11), o conselho estabeleceu os parâmetros de 

criança por professor (ou adulto), com forte articulação com a SME, mostrando o 

desconhecimento e despreparo dos demais sobre essa responsabilidade que muitas vezes 

era assumida pela SME.  

Ao ser pensada a creche como uma política que tem interface com a 

assistência social, a de atendimento à criança e a de gênero, observou-se que somente o 

CMDCA de Tarumã e o Conselho da Mulher de Votuporanga tiveram como pauta a 

creche. O CMDCA de Tarumã discutiu sobre esse segmento ao elaborar o seu plano. 

Em Votuporanga, o Conselho da Mulher discutiu a necessidade desse serviço nas férias 

para garantir a autonomia econômica das mulheres (Apêndice 11). Este foi o único que 

conseguiu se articular com outros conselhos para garantir o direito à creche aos 

trabalhadores e àqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. A pauta dos 

conselhos da mulher dos demais municípios esteve centrada na violência, tema do Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres.352 O BC não foi alvo específico de debate em 

nenhum conselho.  

A articulação em rede nas creches, fundamental para promover o 

desenvolvimento infantil, começa a ser realizada em Sobral (Apêndice 9), mas nos 

outros cinco municípios, ainda não se materializou. Permanecem ações pontuais, 

                                                           
352 Tarumã não tinha conselho da mulher. 
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fragmentadas ou realizadas em duplicidade, sem a corresponsabilidade de servidores em 

projetos intersetoriais estratégicos. Há avanços com ações continuadas entre saúde e 

educação na maioria dos municípios (com exceção de Tarumã e Osasco) e pontuais com 

assistência social, cultura, esportes, agricultura, trânsito e meio ambiente (Apêndices 9 e 

10).  

A interação entre atores de diversas secretaria nem sempre é pacífica e 

depende das trajetórias passadas, valores, visões, recursos existentes e relações entre a 

burocracia local (incluindo aqui os burocratas de rua, médio e alto escalão). Observam-

se melhor interação quando é concedido papel de destaque às burocracias e estas criam 

redes informais de relacionamento, similar ao processo identificado por Ambrozio 

(2013). A pesquisa mostra que a integração entre educação e cuidado, frequente nos 

discursos da equipe de educação, é difícil de ser implementada. Muitos professores 

entrevistados manifestam o interesse de ter um outro profissional para fazer as 

atividades de cuidado às crianças. 

No Quadro 13, buscou-se identificar a intensidade de intersetorialidade na 

política de creches de acordo com a integração dos mecanismos de gestão (CUNILL-

GRAU, 2014) e não foi identificado nenhum município na pesquisa com alta 

intensidade em todos os aspectos analisados. A pesquisa revelou diferenciações entre os 

municípios e dentro da própria política de creches com suas interfaces que promovem o 

desenvolvimento infantil apontando para o desafio de pensar em contínuos de alta, 

média e baixa intersetorialidade. 
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Quadro 13 - Intensidade de intersetorialidade na política de creches de acordo com a 

integração dos mecanismos de gestão 

Item Alta intensidade Média intensidade Baixa intensidade 

Ações Ações conjuntas contínuas com o 

envolvimento de uma ou mais política 

pública (saúde, assistência social, cultura, 

nutrição ou meio ambiente) nas creches 

Ações pontuais entre a 

educação e mais de uma 

política pública  

Ações pontuais entre a 

educação com uma política 

pública 

Financiamento Financiamento compartilhado entre as 

secretarias para a atuação na creche 

O financiamento das ações é 

realizado por cada secretaria 

com pactuações conjuntas 

O financiamento das ações é 

realizado por cada secretaria  

Ciclo das políticas 

públicas 

Compartilha formulação, 

acompanhamento e avaliação da política 

de creche com as políticas públicas de 

Saúde, Educação, Assistência Social  

Nutrição envolvidas no desenvolvimento 

infantil 

Compartilha duas partes do 

ciclo da política (formulação, 

acompanhamento ou 

avaliação) das ações 

pactuadas com outras áreas 

Compartilha apenas uma parte 

do ciclo de políticas públicas 

com outra(s) área(s)  

Planejamento Há planejamento conjunto com as 

secretarias envolvidas  

As ações de saúde ou de 

assistência realizadas na 

creche são planejadas pela 

SME com cada secretaria 

isoladamente 

Não há um planejamento 

conjunto. As ações são feitas 

por demandas da creche de 

forma pontual às outras 

secretarias 

Operação Ações são planejadas e operadas 

conjuntamente entre os burocratas de rua, 

médio e alto escalão 

Ações são operadas 

conjuntamente entre parte 

dos atores envolvidos 

A operação das ações é 

realizada por cada secretaria 

isoladamente 

Tipo de 

articulação 

Decisão consensual entre as secretarias 

envolvidas sobre ações a serem 

desenvolvidas com as crianças em creche 

com compartilhamento de recursos e 

pactuação entre as equipes  

Consultam as secretarias 

envolvidas na ação a ser 

desenvolvida na creche e 

compartilham informações 

Compartilham as informações 

sobre as crianças 

Institucionalização Cria um novo arranjo intersetorial 

(comitê, conselho ou outro) para a 

atuação nas creches 

Uma secretaria faz a 

interface com a outra para a 

o desenvolvimento das ações 

Não existe arranjo para o 

desenvolvimento de ação 

intersetorial entre saúde, 

educação e assistência social 

nas creches 

Coordenação A coordenação é realizada por um comitê 

ou conselho intersetorial  

A coordenação é realizada 

por uma área  

Não há um arranjo de 

coordenação  

Acompanhamento 

e avaliação 

Existências de planilhas ou sistemas para 

acompanhar e avaliar as ações de 

desenvolvimento das crianças de creche  

Existem planilhas ou 

sistemas de informação de 

uma secretaria para 

acompanhar e avaliar sobre o 

desenvolvimento das 

crianças 

Inexistem planilhas, sistemas 

de informação ou outros 

mecanismos de 

acompanhamento e avaliação 

Protocolos Protocolos estabelecidos de regulação da 

atuação entre secretarias e outras 

instituições de atuação na creche 

Existem protocolos de uma 

secretaria que são adotados 

na creche 

Inexistem protocolos 

Estrutura e 

processos de 

trabalho  

Proporciona alterações nas estruturas ou 

processos de trabalho das secretarias a 

partir de escutas das outras secretarias 

Cada secretaria utiliza-se da 

sua estrutura, mas com o 

conhecimento das rotinas e 

fluxos 

Há um desconhecimento da 

equipe das creches sobre o 

funcionamento das outras 

secretarias 

Espaços de 

negociação 

Existência de espaços de negociação 

entre as secretarias para a atuação nas 

creches com comunicação permanente 

entre os burocratas de rua e os de médio e 

alto escalão  

Inexistência de espaços de 

negociação, mas há reuniões 

e outros canais de 

negociação ou de 

comunicação 

Inexistência de espaços de 

negociação e comunicação 

Fonte: Adequado de Cunnil Grau, 2014 e Bourgaut (2002). 

Elaboração própria. 
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O desafio da articulação entre diversos setores já havia sido identificado por 

Rosemberg e Artes (2012) e as formas e intensidades de intersetorialidade encontradas, 

bem como as diferentes maneiras de coordenar, corroboram achados de outros autores 

(COSTA; BRONZO, 2012; CUNILL-GRAU, 2014). As diferenças passam pela 

interação, no próprio município, com entidades parceiras e outras esferas de governo. 

Na maioria das localidades, identificou-se a estratégia intersetorial de baixa intensidade 

(CUNILL-GRAU, 2014) em que apenas parte do ciclo das políticas públicas é realizada 

de forma conjunta – com destaque à formulação – e as atividades são executadas e 

financiadas setorialmente (Apêndices 7 a 12).  

Como Bourgault (2002) aponta, há variações nas articulações intersetoriais 

em todos os municípios. Nos seis municípios, há compartilhamento de informações 

operacionais, exceto quando há debate sobre o sigilo dos dados, o que ocorreu em 

Tarumã; ou como em Osasco, em que não há oferta de atendimento de saúde nas 

creches. Há consulta entre as áreas, decisões pactuadas na formulação e um processo de 

coordenação que varia conforme o projeto ou a temática desenvolvida, estando mais 

presente nas creches do Ceará e em Votuporanga. De forma pontual, há 

compartilhamento de recursos materiais e conhecimento, bem como parcerias de 

complementariedade. Quando ocorre a coordenação, muitas vezes ela é realizada por 

outro ator que não seja da educação.  

Em Votuporanga (Apêndice 11), há ações conjuntas; e em Sobral, 

intervenções integradas, como a criação do Plano de Enfrentamento à Extrema Pobreza, 

que criou um órgão – a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à 

Extrema Pobreza, similar à do MDS – e articulou ações de diversos setores, como 

saúde, educação, assistência social e desenvolvimento (Apêndice 9). Entretanto, esse 

novo arranjo em Sobral vem de uma agenda externa à política de creches, sendo este 

serviço um meio para atingir o objetivo de erradicação da pobreza. Essa nova secretaria 

e outras ações de Sobral dialogam com a ação do BC desenvolvida a seguir. 

 

11.5 Brasil Carinhoso nos municípios  

 

O BC, conforme apresentado no Capítulo 6, incorporou a política de creches 

como estratégia para atingir o objetivo de erradicação da pobreza extrema (CRUZ; 

FARAH; SUGIYAMA, 2014; MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015). Utiliza uma ação 
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intersetorial, que materializa os debates nacional e internacional sobre o enfrentamento 

da pobreza e das desigualdades de acesso a serviços educacionais.  Contribui com a 

ampliação do acesso à creche, mas não foi concebido no âmbito do MEC e sim no 

MDS, e recoloca no debate a importância de ações intersetoriais para a criança pequena 

em creche, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade. Também se mostra 

como alternativa para reduzir a desigualdade de gênero no mundo do trabalho e 

promover a autonomia econômica das mulheres, em especial das beneficiárias do PBF. 

O BC foi estruturado em três eixos do desenvolvimento infantil: 

educação/nutrição, renda/assistência social e saúde. Na educação: a) antecipa o repasse 

do Fundeb para novas turmas e novos estabelecimentos de educação infantil; b) fornece 

apoio financeiro suplementar de 50% do menor valor de referência do Fundeb para 

crianças do PBF matriculadas em creche; c) amplia o valor per capita da merenda 

escolar por meio do Pnae para R$ 1,00 para cinco refeições por dia (MARCONDES; 

CRUZ; SILVA, 2015; MARCONDES; CRUZ, 2016).  

No eixo de assistência social, garantiu o benefício de transferência de renda 

às famílias com crianças de até seis anos e jovens353, para que todas tenham no mínimo 

R$ 70,00 de renda per capita. Na saúde, o BC expandiu as ações já existentes 

(fornecimento das doses de vitamina A, sulfato ferroso e medicamentos para asma) que 

eram universalizantes, isto é, para todas as crianças. Também o BC estendeu o PSE para 

creches e pré-escolas e buscou prevenir e controlar as deficiências nutricionais com a 

distribuição do NutriSus (sachê contendo mistura de vitaminas e minerais em pó), sendo 

que essas duas iniciativas foram focalizadas em crianças do PBF. 

Na pesquisa de campo, buscou-se entender porque essa iniciativa obteve 

uma alta adesão dos municípios no eixo da educação (97% dos municípios) e verificar 

se a concepção intersetorial formulada pelo governo federal, apresentada no Capítulo 6, 

promovia a mesma articulação entre os setores no âmbito local, na implementação do 

BC.  

Primeiramente, observou-se grande adesão no eixo de educação. Todos os 

prefeitos e gestores municipais avaliam que o BC foi uma resposta do governo federal 

às suas expectativas, pois apresentava alternativas de custeio para esse segmento de 

ensino. A antecipação do Fundeb para novas turmas agiliza a transferência de recursos: 

anteriormente, o município poderia demorar até dois anos para receber (tempo entre a 

                                                           
353 Conforme visto no Capítulo 6, as ações ampliam a faixa etária da primeira infância, mas aqui serão 

trabalhadas com destaque aquelas que mantêm interface com a política de creches. 
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inauguração da creche e o recebimento do valor do Fundeb). Já a suplementação de 

50% do valor de referência do Fundeb para as crianças do PBF foi um estímulo 

financeiro aos municípios para ampliação do acesso à creche, e auxiliava no custeio. 

Todos os municípios destacaram esse apoio (Apêndices 7 a 12).  

Prefeitos e dirigentes municipais afirmavam que seus orçamentos estão 

comprometidos com o pagamento de pessoal, merenda e transporte escolar – em 

especial do ensino fundamental – e faltam recursos para o custeio e os investimentos na 

educação infantil. Em três municípios (Sobral, Tarumã e Votuporanga) os gestores 

ressaltaram a importância de essa transferência não seguir as regras rígidas do Fundeb e 

dar autonomia ao gestor municipal para estabelecer como deve ser gasto esse recurso. 

Essa posição foi apontada como uma demanda dos municípios por representantes dos 

prefeitos e dos secretários municipais de educação:  

 

[...] quem trabalha com cadastro (único) correto, o Brasil Carinhoso salvou 

o município de muitas situações de ordem financeira, primeiro que você tem 

muita abertura com dinheiro e este programa dá uma certa autonomia, você 

vai usar para a educação infantil [...] vai gastar na primeira infância, você 

vai gastar na educação infantil, mas não vem falando é para “isso”, ele deu 

autonomia (representante da Undime estadual, grifos da autora). 

 

O Fundeb não permite o gasto com fraldas, pomadas, alimentação e outras 

despesas que a criança pequena precisa, sendo que o BC possibilita o custeio do cuidado 

integral da criança (Apêndices 9, 10 e 11). As equipes destacaram a importância de 

poder gastar os recursos do BC na educação infantil, pois diversas unidades atendem a 

creche e pré-escola na mesma unidade e a apropriação por segmento não é simples: 

 

Apesar de termos que incluir a criança do Bolsa até 48 meses na creche, 

podemos usar o recurso com a educação infantil e isto facilitou a nossa vida 

[...] aqui as unidades atendem creche e pré-escola no mesmo espaço físico 

[...] você já imaginou a diretora dizendo que a pomada foi usada para a 

criança da creche ou da pré-escola [...] ela iria dizer que é para a creche, mas 

sem termos a certeza que foi para lá (dirigente municipal de educação, grifos 

da autora). 

 

Nos seis municípios, foram desenvolvidas ações para incluir crianças na 

educação infantil por meio da construção de unidades educacionais e organização de 

equipe de atendimento. Nos municípios cearenses e em Tarumã, houve busca ativa de 

crianças, articulando as secretarias de educação, saúde, assistência e outros atores, mas 

nem sempre a busca ativa foi focalizada nas crianças do PBF, apontando para a 

discricionariedade de cada localidade (Quadro 14). Em Farias Brito e Horizonte, a 

lógica era atender a todos que desejassem, de forma descendente (primeiro, três anos; 
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depois, dois anos), seguindo o entendimento do direito universal da criança: “Temos 

muitas crianças aqui que são do Bolsa Família. O município é muito pobre, mas nós 

queremos atender a todas com até dois anos. [...] Todas têm direito" (diretor de escola 

cearense que atende crianças de três anos). 

 

Quadro 14 – Itens referentes ao BC em Farias Brito, Horizonte, Sobral, Tarumã, 

Votuporanga e Osasco (2015) 

Item Farias Brito Horizonte  Sobral  Tarumã  Votuporanga  Osasco 

Busca ativa para 

inserir crianças do 

PBF em creche 

Não, busca 

ativa por 

todas as 

crianças  

Não, busca 

ativa por 

todas as 

crianças  

Sim, no 

momento de 

inauguração 

de um CEI  

Sim, busca 

ativa por 

criança do 

PBF  

Não houve Não houve  

Desenvolvimento 

das ações 

universais de 

saúde 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quantidade de 

creches com PSE 
1 1 3 0 0 0 

Quantidade de 

creches que 

recebeu o 

NutriSUS 

1 3 3 0 0 0 

Espaços de 

negociação local 
Não há Não há 

Reuniões 

entre as 

áreas no 

início, mas 

depois 

internas à 

SME  

Reuniões 

entre a 

educação e 

assistência 

social no 

início 

Não há Não há 

Coordenação Não há Não há Não há Não há Não há  Não há 

Operadores das 

ações  

Secretarias 

municipais 

Secretarias 

municipais 

Secretarias 

municipais 

Secretarias 

municipais, 

mas a saúde 

não participa 

Secretarias 

municipais 

Secretarias 

municipais, 

mas a saúde 

não participa 

Mecanismos de 

acompanhamento 

e avaliação do BC 

com todos os 

eixos 

Não há. A 

SME 

acompanha 

as matriculas 

e o uso dos 

recursos da 

educação e, 

a saúde, as 

ações do 

PSE 

Não há. A 

SME 

acompanha 

as matriculas 

e o uso dos 

recursos da 

educação 

Não há. A 

SME 

acompanha 

as matriculas 

e o uso dos 

recursos da 

educação e, 

a saúde, as 

ações do 

PSE 

Não há. A 

SME 

acompanha 

as matriculas 

e o uso dos 

recursos da 

educação 

Não há. A 

SME 

acompanha 

as matrículas 

e o uso dos 

recursos da 

educação 

Não há 

Fonte: PREFEITURAS, 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016.  

Elaboração própria. 

 

A implementação do BC também foi distinta nos diversos municípios. Em 

Sobral e Tarumã, ocorreu busca ativa de forma diferenciada (Quadro 14). Em Tarumã, a 

SME assumiu o processo de identificação das crianças do PBF matriculadas e a inserção 

dos dados, no Simec, com o apoio da Secretaria de Assistência Social, que forneceu a 
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listagem do CadÚnico, apontando para um protagonismo da educação e não da 

assistência social nesse processo. Em Sobral, houve articulação com programas 

municipais, agentes comunitários e equipe da assistência social para identificar as 

crianças em situação de vulnerabilidade para serem incluídas em creche como estratégia 

de enfrentamento da pobreza.  

É importante destacar que o BC objetiva ampliar o acesso das crianças 

pobres à creche, mas a maioria das prefeituras não fez busca ativa e seguiu com sua 

política local, apontando para a discricionariedade dos atores locais na implementação. 

Nos municípios cearenses, a inserção das crianças ocorria de forma descendente de 

atendimento, mas, em função das condições socioeconômicas das famílias atendidas nas 

creches, acabou inserindo as crianças do PBF. As outras localidades tinham como 

critério de seleção a vulnerabilidade da criança ou da família e acabaram incluindo a 

criança do PBF sem uma ação direcionada para esse público. Dessa forma, mesmo com 

a diversidade de contextos em que a política se desenvolve, as crianças do PBF foram 

incorporadas.  

A articulação entre a educação e assistência, prevista para o BC, na maioria 

dos municípios, aconteceu de forma restrita, em 2012 e 2013, com o compartilhamento 

de informações (BOURGAULT, 2002). As secretarias de assistência social informaram 

ter disponibilizado a listagem das crianças do CadÚnico e as SMEs fizeram a inclusão 

das crianças do PBF no Simec. As SMEs de Tarumã e Sobral tiveram maior interface 

com a assistência, mostrando que um setor consolidado, como a educação, que, 

normalmente, é menos propenso a trabalhos articulados, pode modificar a sua prática 

com alguns mecanismos de incentivo (COSTA; BRONZO, 2012). Entretanto, em 

função das agendas próprias, dos marcos legais e da disponibilidade de recursos, em 

Tarumã, a SME executa algumas tarefas da assistência na própria educação.  

Na maioria dos municípios, o número de crianças atendidas pelo BC 

ampliou-se, de 2012 a 2015, com exceção de Sobral e Votuporanga (Tabela 22). Em 

Sobral, a redução, segundo o prefeito, deve-se à diminuição da extrema pobreza: “Em 

2012, Sobral tinha cerca de sete mil famílias vivendo em situação de extrema pobreza, 

segundo dados do CadÚnico e do Bolsa Família. Atualmente (dezembro de 2015), o 

município tem 789 famílias extremamente pobres, com renda per capita inferior a R$ 

77” (dirigente da assistência social), mostrando avanço significativo no enfrentamento 

da pobreza. A equipe de Votuporanga destaca que ocorreram problemas na inserção de 

dados, em 2013, ano que a inclusão no sistema foi manual. A partir de 2014, houve a 
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ampliação, mas não sabem especificar porque há menos crianças do PBF em relação a 

2012. 

 

Tabela 22 – Quantidade de crianças do PBF atendidas em creche no BC e valores 

recebidos da suplementação de 50% do Fundeb - R$ (2012 a 2015)  

Item Ano  
Farias 

Brito 
Horizonte Sobral Tarumã  Votuporanga  Osasco 

 2012 0 232 2.528 69 465 544 

Quantidade de 

crianças do PBF  
2013 175 277 1.496 81 102 - 

 2014 264 248 1.487 81 340 3.071 

 2015 218 293 1.281 115 387 3.132 

  2012 - (1) 104.363,04 1.103.911,36 42.562,62 314.449,19 362.306,08 

Valor recebido 

do BC referente à 

suplementação de 

50% do Fundeb  

2013 157.061,00 263.188,65 1.411.638,20 115.326,61 148.757,82 - (a) 

 2014 301.695,24 285.124,86 1.726.633,80 115.878,37 500.082,59 4.415.835,27 

 2015 - 330.094,26 - (1) 178.426,53 391.554,21 - (a) 

Verba do 

Programa Novos 

Estabelecimentos 

de Educação 

Infantil 

2014 18.416,79 
Sem 

informação 
343.944,06 - (a) -(a) - (a) 

Gasto do BC com 

custeio ou 

investimento 

 -  
Custeio e 

investimento 

Sem 

informação 

Custeio e 

investimento 
Custeio Custeio Custeio 

Fonte: BRASIL, 2014i, 2016g. FNDE. 

(a) Não receberam os recursos. 

Elaboração própria. 

 

Em 2012, início do BC, a equipe de Farias Brito não sabia que deveria 

cadastrar no Simec as crianças do PBF matriculadas para então receber os recursos. 

Essa situação mostra que a informação sobre os procedimentos do BC não foi 

decodificada por todos os municípios. Assim, alguns só iniciaram a participação em 

2013, quando tomaram conhecimento das ações necessárias por meio da Undime. 

Entrevistados de Farias Brito informaram ainda estar perdendo população, mas atendem 

todas as crianças que as famílias têm interesse em matricular na faixa etária de dois e 

três anos. 

A transferência dos 50% do Fundeb do BC, feita pela União, veio em 

rubricas diferenciadas, a partir de 2012: 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 –  apoio à 
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creche”, em 2014 e 2015. A transferência em rubricas diferenciadas dificultou o 

acompanhamento por parte de Farias Brito, Horizonte e Osasco – municípios de 

pequeno, médio e grande portes. Suas equipes tiveram problemas com o 

acompanhamento das transferências e das modificações nas regras do BC, em especial 

as de 2015, que alteram os critérios e período de repasses.  

Em relação à suplementação de 50% do Fundeb para crianças do PBF 

(Tabela 22), em Osasco, no período de 2012 e 2013, foi preciso articular a área de 

educação com a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão (STDI) para 

informar a quantidade de crianças do PBF em creche no Simec. A STDI relata que 

disponibilizou os dados à SME, mas a educação teve dificuldade de operacionalizar a 

inserção dos dados no sistema, segundo a equipe entrevistada. Esse município recebeu o 

BC apenas por dois anos e nenhum dos entrevistados sabia os motivos. Muitos 

afirmaram que o assunto não era da sua responsabilidade.354 Observou-se, a partir das 

entrevistas com representantes da própria SME, falta de articulação intrasetorial; e não 

foi identificada uma área que coordenasse as informações sobre o BC e fizesse a 

interface com as demais secretarias.  

O não recebimento dos recursos do BC, em 2015, em Farias Brito, Sobral e 

Osasco, tem razões distintas (Tabela 22). Nas duas primeiras localidades, havia recursos 

não gastos nessa conta (FNDE, 2016). Para o MDS, ter recursos em conta aponta 

problemas de gestão, diferentemente da visão dos municípios, que informaram estar 

revendo suas prioridades a partir da crise econômica de 2015. Em Osasco, havia um 

problema operacional interno, diferentemente dos outros dois casos: em 2013, não 

informou os dados de criança do PBF no sistema; e, em 2015, não prestou contas do uso 

de recursos anteriores, indicando problemas operacionais internos. Para a equipe da 

SME de Osasco não foi identificada uma “preocupação” com os recursos do BC, 

diferentemente dos demais municípios, que pode estar associada ao seu orçamento 

próprio.  

A partir de pesquisas e análises dos resultados de acesso das crianças do 

PBF, o MDS já havia identificado alguns problemas normativos, analíticos, 

institucionais e de gestão355 na implementação do BC em parcela dos municípios. Eram 

problemas para a inserção dos dados das crianças do PBF no sistema, dificuldade de 

                                                           
354 A visita, no decorrer do processo de transição de governo, pode ter levado os servidores a não se 

comprometerem com as informações. Diversos não aceitaram gravar entrevistas. 
355 Conceito usado por Costa e Bronzo (2012). 
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entendimento da iniciativa e dos gastos permitidos, não ampliação das matrículas com 

“novas” crianças do PBF e não utilização de todo o valor repassado (SALDANHA, 

2015). Essa constatação gerou a reformulação do BC no decorrer da sua implementação, 

impactando os municípios diferentemente. 

Para superar os problemas de inserção dos dados no sistema do MEC, a 

União compatibilizou as bases do CadÚnico e do Censo. Com relação às dúvidas 

quanto às possibilidades de uso dos recursos, foram promulgadas orientações do MEC e 

MDS, publicadas dois anos após início do BC; medidas bem-vistas pelas equipes 

municipais. Representantes das Undimes regionais e nacional dizem ter sido 

consultados com relação às orientações sobre o uso dos recursos.  

Já a reformulação dos critérios356 e do período da transferência357, 

estabelecida em dezembro de 2015, para incentivar o acesso das crianças do PBF e os 

gastos dos recursos em conta, foi vista pelos municípios como iniciativa centralizadora 

da União e sem espaços de negociação com os municípios. Até 2014, o recurso do BC 

foi repassado aos municípios em uma única parcela no próprio exercício, conforme 

apresentado no Capítulo 6. Essa mudança de critérios surpreendeu os dirigentes 

municipais de educação - Sobral, apesar de informar que não tinha dificuldade em 

acompanhar o BC, não recebeu o valor em 2015, pois mantinha recursos em conta não 

gastos: “não foi divulgada essa alteração do BC” (responsável financeiro de município 

cearense):  

 

Outros programas federais já descontam o recurso em conta do valor a ser 

recebido, mas fomos informados antecipadamente. Nem a Undime sabia, 

tanto que fizemos uma carta nos posicionando contra esta mudança. 

Como mudar algo no final do ano? [...] Você joga o problema do 

fechamento das contas federais para os municípios (dirigente municipal de 

educação paulista; grifos da autora). 

 

Essas reformulações do BC, sem negociação e comunicação prévia aos 

municípios, são vistas pelos entrevistados como atitude arbitrária da União, porque 

dificultaram o planejamento e o acompanhamento das ações e “acaba(m) jogando nas 

costas dos municípios a falta de dinheiro do governo federal” (responsável financeiro de 

município paulista). Foram criticadas a mudança no desenho e na normatização do 

programa, no final do ano, e a não permanência das regras acordadas.  A alta adesão dos 

                                                           
356 Os municípios podem receber até 50%, se tiverem aumentado o número de matrículas de crianças do PBF 

ou tenham cobertura de crianças do PBF em creches maior ou igual a 35% aos dados da edição do Censo 

Escolar do ano anterior, que ocorrerá a transferência. O valor repassado descontará o recurso não gasto.  
357 A transferência passou a ser no ano posterior e em duas parcelas. 
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primeiros anos de implementação do BC, com destaque ao acesso da criança do PBF, e 

a crise financeira influenciaram as outras etapas da iniciativa e geraram mudanças no 

marco institucional (SUBIRATS et al., 2012).  

Dirigentes municipais do Ceará e de Tarumã e o prefeito de Sobral 

questionaram se a mudança do BC não impactaria as localidades que reduziram a 

pobreza, pois, se há redução da pobreza, menos crianças dependerão do PBF, e as 

mudanças do BC preveem que é necessário ampliar o número de crianças atendidas ou a 

cobertura. Esse mesmo raciocínio foi aplicado nos municípios de pequeno porte que 

estão perdendo população. Houve demanda por tratamento não padronizado, por parte 

da União, que deveria considerar as realidades demográfica, tributária e fiscal 

(AFONSO; ARAÚJO, 2001) dos municípios. 

Ainda no eixo da educação, os critérios de antecipação do Fundeb para 

novas turmas e novos estabelecimentos eram conhecidos por apenas três municípios 

(Sobral, Tarumã e Votuporanga), assim como os procedimentos para o recebimento dos 

recursos, apontando para uma capacidade institucional dessas equipes. Apesar da 

construção e ampliação de unidades escolares em todos os municípios, apenas Farias 

Brito, Horizonte e Sobral receberam a antecipação do Fundeb (INEP, 2016).  

A equipe de Farias Brito informou que só tomou conhecimento das ações 

necessárias para a obtenção da antecipação do Fundeb dois anos depois da implantação 

do BC, e os entrevistados de Osasco e Horizonte não sabiam informar porque não foram 

beneficiados. Sobral afirmou que, em 2015, tentou inscrever novos dados no sistema e o 

cadastro não foi aceito, não havendo informação sobre os motivos desse bloqueio de 

acesso. Os gestores não tinham o mesmo domínio das regras federais da antecipação do 

Fundeb como tinham da suplementação dos 50% do Fundeb. 

 Importante analisar os procedimentos de cadastro no sistema das novas 

creches inauguradas, para identificar porque poucos municípios receberam o valor da 

antecipação do Fundeb, o que não foi possível realizar no período da visita. Segundo as 

equipes de Sobral e Votuporanga (Apêndices 9 e 11), algumas novas creches 

inauguradas substituíram unidades inadequadas e a quantidade de novas matrículas 

geradas não foi suficiente para garantir esses recursos, promovendo um fato inesperado 

na implementação da política, como tratado no Capítulo 10 (AZEVEDO, 2003). 

Os recursos do BC foram utilizados basicamente em custeio (formação, 

pequenos reparos, aquisição de brinquedos pedagógicos, materiais didáticos, livros, 

material higiênico e de limpeza, alimentação, entre outros), seguindo as orientações do 
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FNDE, que estabeleceu as despesas permitidas com esses recursos. Alguns municípios 

realizaram pequenos investimentos, antes de sair a Resolução SEB/MEC 1/2014, norma 

federal que estabelece os gastos permitidos e que estes podem ser utilizados com o 

cuidado e a alimentação para toda a educação infantil e não apenas as crianças do PBF. 

Em algumas localidades, os recursos do BC permitiram adequar os prédios 

construídos pelo ProInfância, ou por programas estaduais, à realidade local (fechamento 

do refeitório para evitar a chuva e o vento, colocação de toldos para evitar o sol, entre 

outras necessidades), “refazendo o que poderia ser evitado com a flexibilidade dos 

modelos construtivos para cada realidade” (diretor de escola paulista). Em todos os 

municípios, apenas a educação definiu o uso dos recursos, apontando para uma 

intersetorialidade de baixa densidade (CUNILL-GRAU, 2014). 

O BC ampliou o valor per capita da alimentação escolar, mas as equipes 

municipais viam-no como um reajuste do Pnae e não como uma ação prevista na 

estratégia intersetorial de atendimento à criança pequena: “eu pensava que era um 

reajuste do Pnae [...] para pensar o desenvolvimento infantil, o aumento teria que ser 

bem maior [...] se não fosse o orçamento municipal, não conseguiríamos dar esta 

alimentação boa para nossas crianças” (responsável da alimentação escolar).  

Como iniciativa intersetorial para a primeira infância, o BC previa ações 

articuladas entre educação, saúde e assistência social no âmbito municipal. No eixo da 

assistência social, todos os entrevistados reconheciam como um avanço a ampliação do 

PBF, de forma que as famílias com crianças ganhassem ao menos R$ 70. 

Representantes da assistência social entrevistados apontavam a importância de existir 

um mecanismo indutor para o setor da educação inserir as crianças do PBF, pois 

consideravam que alguns diretores e professores resistiam em trabalhar com esse 

público: “Com este incentivo financeiro, os prefeitos e os secretários passam a ter 

interesse de ampliar as vagas a essas crianças” (secretaria municipal de assistência 

social paulista). Avaliavam que, com o BC, era maior o cuidado com o 

desenvolvimento infantil na creche, mas não com a integração entre as secretarias.  

Alguns indicaram que, na fase inicial do BC, houve articulação da educação 

com a assistência social, com o compartilhamento de informações do CadÚnico 

(BOUGART, 2002). Posteriormente, não houve reuniões de acompanhamento e nem foi 

criado qualquer comitê intersetorial (Quadro 12). Para dois entrevistados, a SME 

assumiu a inserção de crianças do PBF no Simec, mas a estratégia de enfrentamento da 
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pobreza permaneceu vinculada à assistência social (MAGALHÃES, 2004) e não foi 

compartilhada com todas as secretarias.  

Apenas em Sobral (Apêndice 9) a atuação foi articulada; nos demais 

municípios, a equipe da assistência continuava apoiando ações da creche, quando 

demandada pelos diretores, por meio de palestras ou da inserção das famílias em 

programas do Cras ou Creas. Esse posicionamento mostra que o BC não criou nova 

sinergia entre educação e assistência, e que era a própria política local anterior que 

condicionava a ação entre as áreas. Cada setor permanecia realizando as suas diversas 

funções e, em várias localidades, viam como dificultosa a falta de tempo para o trabalho 

conjunto, de forma a tornar efetiva a ação intersetorial e não retórica:  

 

A nossa rotina hoje, de alguns anos para cá, tem uma carga de trabalho 

acima do que a gente deveria ter, no sentido de ter condições de fazer com 

mais profundidade [...] tudo é atribuição de prefeitura [...] cada dia que 

passa novos serviços vêm sendo agregados sob a nossa responsabilidade 

[...] vários momentos onde é necessário fazer esta discussão de uma forma 

integrada (entre as áreas) parece que existe uma preocupação maior em 

cuidar da rotina e dedicar pouco tempo e pouco do seu esforço [...]  fica 

uma discussão superficial para concluir o trabalho, então, as propostas são 

muitas vezes vazias ou mais imediatistas [...] é como se tivéssemos que 

cumprir mais esta tarefa (secretário municipal de assistência social paulista; 

grifos da autora). 

 

No eixo da saúde, o conhecimento do BC por servidores da área era mais 

restrito do que na assistência social, que possuía diversas informações do Plano Brasil 

sem Miséria em que o BC foi inserido. As ações universais do BC (distribuição de 

sulfato ferroso, de vitamina A e de remédio de asma) já eram desenvolvidas pelas 

secretarias municipais de saúde e muitos entrevistados não viam mudanças com o BC e 

disseram: “nós sempre distribuímos sulfato ferroso e vitamina A, o que tem de novo 

neste programa?” (servidor da saúde de município paulista) ou “é muito pouco para ser 

dito que é um programa de primeira infância na área de saúde apenas esta ações” 

(servidor de saúde cearense). Em uma prefeitura cearense, identificou-se confusão entre 

o BC e a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, do MS358. No discurso de 

diversos entrevistados, mostrava que a saúde já tinha uma agenda estruturada e as ações 

propostas não eram vistas como novas e que exigiriam uma articulação entre as áreas.  

Sobral inovou ao criar uma estratégia interessante para ampliar a articulação 

entre saúde e educação: possui um professor (agente de leitura) que é capacitado pela 

                                                           
358 Foi criada em 2009 buscando gerar novas ofertas de cuidado humanizado à saúde, fortalecer aquelas já 

existentes com o foco em mulheres e crianças, e promover vínculo, crescimento e desenvolvimento 

integral da criança até cinco anos. 
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saúde e faz a ponte entre as duas áreas além e cuidar dos projeto do CEI. Esse município 

fazia o planejamento, o acompanhamento e a avaliação entre as áreas, buscando uma 

articulação de todo o ciclo da política. Entretanto, esta articulação precede o BC.  

A ampliação do PSE às unidades de educação infantil proporcionou 

diferenciações de implementação entre as localidades. Osasco, Tarumã e Votuporanga 

informaram que não tinham acordado a sua inserção, mas o MS (BRASIL, 2017c) 

contradiz essa afirmação, comunicando que todos pactuaram para o ciclo 2013/2014 e 

apenas Osasco não aderiu para 2014/2015. Essa informação mostra que a adesão formal 

ao PSE não necessariamente implica em ações realizadas e que não há uma apropriação 

pelos agentes implementadores do que é formulado centralmente e “pactuado” 

formalmente. 

 Osasco, por exemplo, informou não ter pessoal na área de saúde para 

desenvolver as atividades previstas no PSE; Votuporanga já realizava ações da saúde 

nas creches antes do PSE; e Tarumã contratou profissionais de saúde pela SME para 

desenvolver as ações de forma continuada. O recebimento de 20% do teto de recursos 

financeiros pactuados em Termo de Compromisso da área da saúde foi mencionado por 

secretários municipais de saúde do Ceará, mas não de São Paulo, municípios esses com 

maior dependência das transferências federais e que recebem parcela dos recursos do 

ICMS a partir de resultados na área.359 Essas diferenciações mostram que as ações de 

saúde eram definidas a partir dos atores locais, de seus recursos e do conteúdo da 

política (SUBIRATS et al., 2012).   

O programa atendia uma creche em Farias Brito e três em Horizonte e 

Sobral (Quadro 12). Muitos entrevistados questionaram o critério, pois ofereciam 

atendimento de saúde em todas as creches. Identificavam uma centralização decisória da 

União na definição dos beneficiários: “a saúde não é universal? [...] se nós atendemos 

todas as crianças dos CEIs, por que só algumas unidades recebem o recurso? A União 

deveria pensar na importância desse atendimento a todas as crianças” (servidor 

cearense).  

Apesar de o PSE não atender todas as escolas, as equipes de saúde 

empreendiam ações nas creches (acuidade visual, acompanhamento de peso e altura, 

alimentação saudável, avaliação do desenvolvimento infantil, iniciativas de saúde bucal, 

controle de verminose e de vigilância, entre outras), com exceção de Osasco. Todos 

                                                           
359 A partir da legislação do estado do Ceará, parcela dos recursos do ICMS é distribuída em função dos 

resultados na saúde, educação e meio ambiente.  
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realizavam também educação em saúde com palestras para pais, crianças, professores e 

equipe da escola, além de campanhas.  

Identificaram-se, ainda, diferenças nas participações da equipe de saúde nas 

creches e variação de interação das equipes de saúde com os alunos e a comunidade em 

torno da escola. Em 2016, o controle do aedes aegypti e do zika virus foi incorporado 

no PSE e a maioria das creches visitadas estava trabalhando o controle do mosquito, 

independentemente de a creche estar cadastrada no PSE. Uma creche pesquisada 

realizou, em 2016, caminhada com os agentes comunitários nas ruas para o combate ao 

aedes aegypti, com preparação prévia nas escolas para a saída das crianças às ruas. Em 

outra, houve apenas palestras sobre o tema para os pais. Essas diferenciações mostram 

que as regras definidas pelo MS são apropriadas diferentemente pelos municípios e 

também pelas próprias escolas, apontando para o papel estratégico dos diretores e da 

burocracia de rua também na educação infantil.  

Ainda no eixo da saúde do PSE, algumas creches foram selecionadas pelo 

MS para implantar o NutriSus (Quadro 14). O processo de distribuição do programa 

exigiu a capacitação prévia das merendeiras pela equipe da saúde ou nutricionista da 

prefeitura. Estas avaliam que é complexo ministrar os micronutrientes na hora da 

distribuição da merenda, bem como fazer as estatísticas diárias: “Ninguém pensa que 

somos poucos para dar comida a todas as crianças. Será que alguém de Brasília já 

visitou uma creche na hora do almoço?” (merendeira cearense).  

A maioria das escolas não conseguiram cumprir o ciclo completo360 com as 

crianças, em função do período em que os sachês chegaram (final do ano) e da 

dificuldade de as merendeiras aplicarem. Não houve distribuição dos sachês pelo MS 

em 2015 e nem comunicação informando quando seria retomada, o que dificultou uma 

avaliação dos resultados e a continuidade do atendimento (informação verbal).361   

Tarumã foi o único município que optou por não receber o NutriSUS, com 

base na argumentação da nutricionista da central de alimentação de que mais de 80% 

das crianças estavam com o seu crescimento e desenvolvimento adequados362 e não 

necessitavam de suplementos (Apêndice 10). Na adesão ao NutriSUS, o MS enviava o 

sachê para determinadas creches e não para crianças específicas. A equipe decidiu não 

fazer a distribuição e realizar uma ação direcionada àqueles que necessitavam e 

                                                           
360 O ciclo envolve ministrar um sachê por 60 dias, com pausa de quatro meses, e mais 60 dias 

administrando-os.  
361 Entrevistados 62 e 90, fev. 2016.  
362 Quando o município foi emancipado, 70% das crianças estavam com baixo peso.  
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continuar com o trabalho da alimentação saudável, mostrando proatividade da equipe. 

Apesar da importância da fortificação alimentar, a distribuição desse complemento foi 

vista, por diversos entrevistados, com diversos problemas, entre a formulação e a 

implementação: “Se a União não decidisse tudo sozinha, talvez encontrássemos outra 

alternativa melhor do que os sachês, com um custo talvez menor” (diretor de escola 

cearense). 

Ao analisar os três eixos do BC em todos os municípios, observou-se que os 

mecanismos de incentivo dados pelo governo federal para os municípios, por meio da 

suplementação de 50% do Fundeb, influenciaram as prefeituras a assumirem a 

responsabilidade de ofertar creche. Os recursos transferidos eram significativos para o 

custeio das creches e possibilitavam ser gastos na educação e no cuidado, sem as regras 

rígidas do Fundeb, atendendo à demanda dos prefeitos e secretários de educação. Os 

demais apoios não geraram modificações profundas, e foram vistos como atividades já 

realizadas sem um repasse considerado significativo e muitas vezes promovendo mais 

trabalho para as equipes municipais. 

Apesar dos avanços na educação, o BC, como alternativa de emancipação 

para as mulheres do PBF, gerou alguns efeitos não esperados na sua implementação 

(AZEVEDO, 2003), como a ampliação das vagas em jornada parcial. As matrículas 

para período integral, com as crianças do PBF, cresceram mais, numericamente, no 

Brasil, entre 2012 e 2015, mas as de jornada parcial ampliaram-se mais, 

proporcionalmente, neste período (Tabela 13, do Capítulo 6).  

Nos municípios cearenses, as vagas criadas foram principalmente parciais, 

diferentemente dos paulistas, seguindo a tendência de oferta no estado. Nessas 

localidades, o discurso das equipes de educação era que, para o desenvolvimento da 

criança, a jornada parcial em creche é suficiente. Quando ofertada, a creche integral 

(Sobral) estava vinculada à política de assistência social e de enfrentamento da pobreza. 

Nos municípios cearenses, a agenda da política local de gênero estava mais atenta à 

violência enfrentada pela mulher, conforme foi mencionado por membros dos conselhos 

de mulheres. Não estava na pauta desses conselhos que para a promoção da igualdade 

de gênero no mundo do trabalho e da autonomia econômica das mulheres, em especial 

às do PBF, a jornada integral atende às demandas das mulheres previstas nos Planos 

Nacional de Políticas para as Mulheres (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015).  

Em nenhum município foi identificado espaço de negociação (Quadro 12) 

entre as três políticas abrangidas pelo BC; tampouco formou-se equipe ou comitê 
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intersetorial para realizar o planejamento e acompanhamento de forma coletiva, o que 

aponta para uma intersetorialidade de baixa intensidade (CUNILL-GRAU, 2005, 2016). 

Tampouco os espaços de negociação já existentes, incluindo aqui os conselhos, comitês 

ou fóruns incorporaram essa ação, mesmo aqueles que atuam com a primeira infância, 

mostrando que o BC não foi incorporado à agenda local de ações intersetoriais. Como 

dito por um dirigente: “O BC é um programa novo [...] sua proposta é ousada, pois 

prevê um trabalho conjunto que não é fácil. Ainda estamos aprendendo como ele 

funciona”. Esta constatação aponta que as políticas nacionais podem facilitar e estimular 

a cooperação intersetorial, mas apenas a ação local pode promover a articulação 

(SPIEGEL et al,2012) e esta pode levar tempo para ser consolidada.  

Uma dificuldade observada na implementação do BC foi a inexistência de 

uma coordenação entre as áreas como ocorria no governo federal por meio do MDS. Em 

Sobral e Tarumã, a educação fez uma coordenação inicial, mas posteriormente cada 

secretaria desenvolvia as suas ações de forma autônoma (Quadro 12). Foi identificado 

que, nos municípios, a assistência social não tinha capacidade técnica e força política 

para realizar esse processo; era considerada a “prima pobre”, na maioria dos municípios.  

A educação e a de saúde incorporaram, integral ou parcialmente, as ações 

vinculadas à sua política, mostrando uma intersetorialidade de baixa intensidade, em 

que cada órgão assume as suas funções sem o planejamento, acompanhamento e 

avaliação compartilhados (CUNILL-GRAU, 2014). Em dois municípios, foram 

identificados problemas políticos na relação da saúde com a educação, em função de 

“loteamentos políticos”. Também havia disputa entre categorias profissionais sobre o 

conhecimento dos alunos que pode ser compartilhado com outros profissionais, similar 

aos problemas identificados por Cunill-Grau (2014). 

A inexistência de mecanismos de acompanhamento contínuo com 

envolvimento de todas as áreas no BC é uma questão a ser repensada em um programa 

concebido de forma centralizada e implementado localmente (Quadro 12). Os sistemas 

existentes (CadÚnico, Simec, entre outros) foram utilizados pela União como forma de 

acompanhar o BC sem uma apropriação dos atores locais que os utilizavam de forma 

isolada, sem o acompanhamento integrado. 

Outro ponto para reflexão é o fato de o BC ser concebido como uma ação 

estatal e ter pouca articulação com outros atores não governamentais, com exceção das 

creches conveniadas, que podem disponibilizar vagas às crianças do PBF, 

diferentemente dos movimentos de primeira infância, que têm realizado parcerias com 
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diversos atores. A coexistência desses dois movimentos requer novos estudos, em 

especial, após o término do governo Dilma. 

A pesquisa mostrou, ainda, que a operacionalização de arranjos 

intersetoriais, que têm sido defendidos como estratégia para reduzir as profundas 

desigualdades brasileiras (JACCOUD, 2016; PIRES, 2016), precisa ser aprimorada, em 

especial na educação e nos municípios. O BC foi concebido pela União a partir da 

dimensão dos direitos universais e de ações para promover a equidade; na sua 

formulação, havia a perspectiva da interdependência e da indivisibilidade de direitos e a 

estratégia de intersetorialidade era uma forma de garantir esses direitos (CRUZ; 

FARAH, 2016). Entretanto, ao ser implementado nos municípios, enfrentou limites na 

articulação entre os órgãos envolvidos; não conseguiu a articulação prevista na 

concepção do programa; nem gerou alterações no desenho e conteúdo das políticas 

setoriais.  

A partir do estudo de creches e do BC, sobressaiu Sobral, como o município 

com mais ações intersetoriais, pois tem uma política mais consolidada, e um histórico 

de articulação em outras iniciativas das áreas de educação, saúde, primeira infância e 

juventude (Apêndice 9), apontando que a experiência prévia de articulação bem-

sucedida contribui com o processo: “nós já estamos trabalhando com outras áreas faz 

tempo, já erramos muito e agora estamos conseguindo uma sincronia entre os técnicos” 

(burocrata de alto escalão cearense).  

Em Sobral, já existia o movimento de busca ativa antes do BC, e o 

entendimento de que as políticas públicas são complexas e exigem a cooperação 

intergovernamental horizontal e vertical. O grupo político que coordena o município 

desde 1997 pode ser classificado como composto de “empreendedores de políticas 

públicas” (KINGDOM, 1995), que alia competências técnicas e políticas e tem inovado 

na saúde, no ensino fundamental e, agora, no enfrentamento da pobreza.   

A equipe sobralense sinaliza que “organizações e agentes que cooperam 

introduzem maior número de inovações do que os que não cooperam e que o grau de 

inovação aumenta com a variedade de parceiros comunicando-se e cooperando em 

rede” (ALBAGLI; MACIEL, 2004, p. 11). Os diversos servidores valorizam as 

pequenas conquistas, como ter um professor que faz a ponte entre a saúde e a educação, 

ou participar de reuniões periódicas da saúde que vão criando a “confiança, o 

compromisso e o entendimento compartilhado” (ANSON; GASH, 2007). Trabalham 

com metas de curto, médio e longo prazos e vão acompanhando-as periodicamente e 
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reformulando-as quando necessário. Ao pactuar o enfrentamento da pobreza no 

município, a equipe destaca que a equidade não pode ser abordada isoladamente dentro 

do setor, e que é “necessário adotar múltiplas formas de governança intersetorial”363 

(AKERMAN et al., 2014, p. 4.292).  

Diversos entrevistados chamaram a atenção para a importância do BC na 

visibilidade da educação infantil e na articulação com as demais:   

 

[...] 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 (coordenador do Selo 

Unicef; 2016, grifos da autora). 

 

Entretanto, outros entrevistados veem avanços na educação e não na 

primeira infância como um todo:  

 

(O BC) não entra nesta discussão de cuidado mais ampla, ele entra em 

soluções ligadas a creche, para manutenção das crianças na creche, como 

vai garantir as crianças do Bolsa para mais acesso, mas ela não entra na 

discussão da primeira infância como um todo (burocrata paulista, 2017). 

O Brasil Carinhoso diz que é de primeira infância, mas no fundo é uma ação 

vinculada às creches [...] as demais ações já existiam [...] não pensou o 

cuidado mais amplo para a criança pequena (dirigente municipal paulista, 

2016). 

 

O BC inicia um movimento de cooperação e coordenação entre setores, 

criado no governo federal e implementado localmente, mas ainda é necessário enfrentar 

a dissonância entre o discurso e a prática, de forma a garantir a proteção integral e a 

integralidade às crianças pequenas. Não foram criados “novos sentidos” para uma 

construção coletiva (GOMES; GUARÁ, 2010).  A implantação de modelos que 

garantam a completude da atenção e promovam o fluxo de complementariedade, em 

especial nos municípios que não contam com uma equipe preparada para essa ação 

como a que foi criada no governo federal, é um desafio (SPOSATI; SOUZA, 2016).  

Há um movimento de incentivo à primeira infância e diversas instituições 

têm tratado a importância da intersetorialidade nessa fase da vida, incentivado as 

equipes municipais a atuarem de forma articulada. Em locais onde a temática da 

                                                           
363 Os autores usam o conceito para a área de saúde a partir do artigo de Ottersen et al. (2014), mas é 

pertinente para todas as políticas.  
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primeira infância constava na agenda governamental, havia a preocupação de articular 

ações entre os setores, mas também com estágios diferenciados de intersetorialidade 

entre as localidades. Só o tempo dirá se essa indução contribuirá para um trabalho 

sistêmico e articulado necessário para o desenvolvimento infantil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado na introdução, o objetivo desta tese era analisar as 

relações intergovernamentais e intersetoriais na implementação da política de 

creches e na ação Brasil Carinhoso (BC), com destaque à cooperação da União com os 

municípios, a partir da perspectiva municipal. O trabalho buscou compreender como 

corre a implementação desta política localmente e o que o governo federal (e, em menor 

escala, o governo estadual) tem feito para apoiar os municípios. 

A partir de descobertas encontradas no decorrer da pesquisa sobre a 

importância do BC no acesso à creche das crianças pobres, o estudo também buscou 

compreender como o BC era implementado localmente e se este promoveu a integração 

entre as áreas de saúde, educação, nutrição e assistência social/transferência de renda, 

prevista na concepção inicial da iniciativa e essencial para a promoção do 

desenvolvimento infantil. Procurou identificar como as equipes locais viam o apoio do 

BC à política de creches e se os mecanismos interfederativos de indução à ampliação da 

creche no BC (antecipação do Fundeb para novos estabelecimentos e turmas, bem como 

suplementação de 50% do valor de referência do Fundeb para crianças do PBF) 

atendiam às expectativas dos gestores locais. Partiu-se do pressuposto que as ações 

federais (e estaduais) são necessárias, porém não suficientes, para que se efetive uma 

política de creche no âmbito municipal e também o inverso: as ações municipais 

também são necessárias, mas não suficientes para ampliar as matrículas em creches. A 

pesquisa iniciou considerando que havia pouca cooperação dos estados com os 

municípios na política de creches.  

A pesquisa mostrou que com o PNE (2001-2010), o Brasil pactuou para 

atender 50% das crianças em creches até 2010, o que não ocorreu. Com o novo PNE 

(2014-2024), a meta de atendimento permanece. De 2001 a 2015, o aumento das 

matrículas em creches foi de 117%; e em 2015, 30,4% das crianças de zero a três anos 

eram atendidas, com variações entre os estados e municípios (OBSERVATÓRIO DO 

PNE, 2016). Os dados quantitativos, como os estudos de caso, sugerem que a meta 

estabelecida pelo PNE de atendimento de 50% das crianças em creches até 2024 está 

longe de ser atendida, em que pese o avanço demostrado nos municípios cearenses e 

paulistas pesquisados. Os casos estudados, ainda que não representativos, permitem ver 
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que, mesmo em estados e municípios em que se avançou na expansão do acesso, várias 

dificuldades se interpõem ao alcance da meta, como indicam as análises. 

Os dados quantitativos apresentados permitem afirmar que após a CF de 

1988 houve ampliação gradual da cobertura em creche, mas com diferenciações de 

atendimento entre as regiões, os estados, a situação de pobreza, a raça/etnia e o local de 

moradia – zona urbana e rural. A pesquisa também mostra que as normatizações, 

fundos, programas federais e assistência técnica criados e ofertados contribuíram para o 

aumento de vagas; os mesmos dados, tomando por base a variação do tempo em que 

foram registrados, corroboram percepção apresentada acima sobre a inviabilidade do 

cumprimento do PNE.  

Mantendo essa tendência, seguindo as mesmas políticas, sem abrir para 

reflexões sobre outras variantes possíveis, o estudo sugere que no prazo de sete anos 

(2017 a 2024), o índice determinado pelo PNE de que 50% de crianças pequenas sejam 

atendidas em creches não se concretizará e também permanecerá a desigualdade de 

acesso.  

Partindo desse dado macro, o exercício desta pesquisa foi analisar as 

relações intergovernamentais e intersetoriais na implementação da política de creches e 

na ação Brasil Carinhoso, com destaque para a coordenação e a cooperação entre União 

e municípios a partir da perspectiva dos atores locais, com a clara intenção de entender 

como essas práticas públicas têm auxiliado os governos municipais no cumprimento dos 

marcos legais: CF, LDB, Fundeb, PNE, Lei do Piso Salarial, EC 59/2006 e  Plano 

Nacional da Primeira Infância. O estudo buscou compreender como ocorreu a 

implementação da política de creches nos municípios e o que o governo federal (e, em 

menor escala, os governos estaduais) tem feito para apoiá-los. 

Garantir constitucionalmente como direito da criança e do trabalhador e 

dever do Estado o provimento de vagas em creches é um avanço. Propor um 

cronograma crescente deste atendimento no PNE e determinar uma data para atingir a 

meta de 50% das crianças foi primordial para o fortalecimento da política de creches. 

Estabelecer propostas de atendimento à criança pequena, por meio do ECA, da LDB, da 

Política Nacional de Educação Infantil e das DCNEI, reforça a importância dada à 

educação infantil. Mas estes marcos legais, para citar os principais nesta trajetória, não 

estão sincronizados com a realidade técnica-financeira dos municípios que se mostram, 

como confirmado neste estudo, dependentes dos estados e da União (em especial os de 

pequeno e médio portes).  
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O pressuposto de que ações cooperadas entre os entes federativos exibem 

melhores resultados no caso da ampliação da oferta de vagas em creches se consolidou 

ao longo deste estudo, evidenciando, entretanto, que existe uma ponte estabelecida entre 

União e municípios, na maioria das vezes sobrepondo-se aos estados. Mas, neste caso, 

contrariando as premissas de pesquisa, também alguns estados, embora em proporção 

menor, estão cooperando técnica e financeiramente com as localidades.  

O que se faz oportuno ressaltar, como uma importante conclusão desta tese, 

é que padrões rígidos de burocracia, falta de mecanismos de interlocução e de espaços 

interfederativos de negociação, indefinições políticas, compreensão distinta das normas 

e contradições entre elas levam os modelos de cooperação analisados a apresentarem-se 

pouco flexíveis em um Brasil de tanta diversidade econômica e regional.  

Analisar as propostas de coordenação e cooperação técnica e financeira 

promovidas pela União e pelos estados, em benefício das ações realizadas em âmbito 

local, em seis municípios de dois estados brasileiros, ofereceu, a esta pesquisadora, 

elementos que permitem afirmar que é preciso uma revisão nas relações interfederativas 

estabelecidas, de maneira a reconhecer as especificidades locais, ouvir as demandas por 

meio de canais de comunicação permanentes, fortalecer as relações dos três entes 

federados, estabelecendo o protagonismo de cada um, e reorganizar as bases 

econômicas para que os recursos financeiros viabilizem a implementação da política de 

creches. 

Foi possível ainda identificar avanços no Brasil Carinhoso no eixo da 

educação, possibilitando a inclusão das crianças do PBF nas creches. Antes de 

apresentar as assertivas conclusivas referentes ao Brasil Carinhoso, também objeto de 

análise desta pesquisa, serão destacadas algumas considerações que reforçam, 

complementam e argumentam a favor do exposto acima.   

O processo de coordenação nacional é realizado por um conjunto de 

instrumentos que normatizam, financiam, monitoram e avaliam a política de creches. 

Para coordenar as ações dos governos subnacionais, a União promove normas que: a) 

restringem a liberdade de gasto dos governos subnacionais; b) definem 

responsabilidades ou competências dos entes da federação com relação à provisão e à 

gestão de diferentes políticas públicas; c) criam incentivos para que os governos 

subnacionais assumam a responsabilidade de prover os serviços de determinadas 

políticas, em especial as sociais (GOMES, 2009); e d) estabelecem diretrizes de atuação 

da política que são essenciais para orientar a implementação da política.  
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Essa coordenação inicia com o estabelecimento da base legal da política na 

década de 1990 (ECA, LDB) e amplia, em especial, após 2000, com novas normas para 

os governos municipais. Nesse período destacam-se normas como a LRF, o Fundeb, a 

Lei do Piso Salarial e a EC 59/2006. A partir de 1997, como observado, o CNE elabora 

diversas normatizações destacando as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

infantil (DCNEI), mas é a partir da década de 2000 que emite inúmeras manifestações 

orientando a implementação da política com questões referentes ao magistério; ao Plano 

de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério; à formação e à habilitação dos 

professores e profissionais da educação infantil; e à operacionalização das creches 

(creche noturna, direito do trabalhador e jornada, autorização de funcionamento, relação 

com as conveniadas). A pesquisa revelou que a coordenação da União é centralizada, 

realizada por meio de regulação e definição de regramentos que condicionam a ação 

local.  

A visita de campo mostrou que o ECA, a LDB, o Fundeb, a LRF, a EC 

59/2006, a Lei do Piso, o PNE, as DCNEI e o Plano Nacional da Educação Infantil são 

destacados pelos atores locais. Entretanto, aquelas normas que têm mecanismos de 

indução com incentivos financeiros têm maior adesão por parte dos municípios e 

constituem em instrumento de influência federal sobre a expansão da oferta de vagas, 

contribuindo com o cofinanciamento da política de creches, tendo, além disso, um 

princípio equalizador.  

O Fundeb, por exemplo, possibilitou o financiamento das creches e 

constitui-se como poderoso instrumento de presença federal nesta política 

(ROSEMBERG, 2007; PINTO, 2014; ARAÚJO, 2012), como comprovado na análise 

quantitativa, e também direcionou o gasto municipal afetando a autonomia municipal. 

Na análise dos gastos financeiros dos municípios visitados, houve a priorização da 

remuneração dos profissionais do magistério, definida pelo regramento do Fundo.   

As localidades visitadas têm buscado estratégias distintas para não 

ultrapassar os limites com pessoal estabelecido pela LRF, como a formalização de 

parcerias com entidades conveniadas; a contratação de profissionais sem vínculo 

empregatício com o poder público (terceirizados, estagiários ou temporários); a 

contratação de profissionais com formação, ou jornada, distinta e abaixo da preconizada 

pela LDB. 

Identificou-se, na pesquisa, que muitas vezes os dirigentes municipais 

enfrentam dilemas no atendimento simultâneo de diferentes normas federais. Como 
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atender ao PNE e ao ECA nos requisitos de acesso à creche de qualidade dentro dos 

limites impostos pela LRF e pelo Fundeb? Como garantir todos os requisitos da Lei do 

Piso, seguindo as normas da LRF?  

Frente a diversos regramentos, algumas normas têm maior aderência à 

realidade local, identificando que, mesmo com processos centralizados de indução 

federal, há adaptações e priorizações por parte dos atores locais. A pesquisa mostrou 

que a LRF, o Fundeb e o gasto de 25% com a educação são acompanhados de forma 

sistemática e diferenciada de outras normas pelas equipes municipais, pois há punição 

aos prefeitos e dirigentes se não forem cumpridos. Estes restringem a liberdade de gasto 

dos municípios e impactam a política de creches, com destaque aos limites com pessoal. 

A Lei do Piso Salarial também repercute nos orçamentos municipais, pois as 

prefeituras devem cumprir os valores previstos para a remuneração dos professores, 

mas, em função da LRF, as prefeituras fazem adequações na sua implementação e criam 

outras formas de ofertar profissionais para atender às crianças pequenas.  

Além dessas normatizações, destaca-se a EC 59/2009, que torna obrigatória 

a matrícula da criança na pré-escola e gera o entendimento de obrigatoriedade da ação 

pública, em especial no Ceará, para a pré-escola e o ensino fundamental, e não para a 

creche, contrariando o direito à educação. 

Respondendo a uma das questões da tese, identificou-se que normatizações, 

fundos, programas federais e assistência técnica são ações que o governo federal tem 

feito para ajudar os municípios a desempenharem suas atribuições na política de 

creches. Além das normatizações federais, os programas federais de cooperação com a 

política de creches são vistos pelas equipes municipais como um apoio, mas não como 

suficientes para atender às demandas desse segmento educacional. Programas de apoio à 

construção, de capacitação e de apoio ao custeio foram criados e outros reformulados, 

inserindo a creche como beneficiária desses recursos, em especial pós 2000. 

Os municípios passam a ser os implementadores, optando por uma série de 

programas formulados pela União, com os planos definidos no nível federal, sem a 

participação local. Os programas federais, em geral, estabelecem uma relação direta da 

União com os municípios, com pouca ou nenhuma interface com o estado, e poucos são 

os municípios que criam seus próprios programas na política de creches. A pesquisa 

mostra que a autoridade decisória (policy decison making) está com a União e a de 

implementação (policy-making) com os municípios (ARRETCHE, 2012), e a ação local 

é, a um só tempo, incentivada e limitada pela regulação federal. 
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A adesão a alguns programas requer que as prefeituras cumpram um 

conjunto de requisitos ou utilizem os recursos de determinada maneira, condicionando 

assim a ação local (FARAH, 2013). Programas como o ProInfância têm o desenho e o 

modo de operação “fechados” pelo governo federal (FARAH, 2012, 2013) o que está 

sendo apontado nesta pesquisa como um ponto crítico a ser revisado nos modelos de 

políticas públicas implementados pela União. A existência de modelos construtivos 

únicos e a falta de estrutura de negociação permanente entre as esferas de governo 

contraria os princípios de um sistema federativo colaborativo. 

Em outros programas (Pnae, BC, PDDE), ainda que a formulação esteja sob 

a responsabilidade da União, a implementação fica a cargo dos municípios, com a 

possibilidade de adequações locais, mostrando ser viável a adoção de instrumentos 

menos centralizadores.  Assim, na política de creches, coexistem programas que têm 

uma especificação estrita do “como fazer” e outros com maior liberdade de decisão dos 

governos municipais. Esse processo segue tendência já apontada pela literatura em 

outras políticas sociais ou programas federais (ABRUCIO; FRANZESE, 2007; 

BICHIR, 2011, 2012; ALMEIDA, 2005; OLIVEIRA; LOTTA, 2012; ARRETCHE, 

2012).  

Há consenso quanto à importância da cooperação intergovernamental na 

política de creches. Os entrevistados apontam que seus recursos ficam comprometidos 

com o pagamento de pessoal, merenda e transporte escolar, não sobrando fundos para as 

questões de infraestrutura relevantes e implementação de programas pedagógicos. A 

maioria dos entrevistados enxerga como positivo o apoio e não identifica a 

padronização dos programas de custeio ou as diretrizes fornecidas como interferência 

federal na política local, mas defende sua utilização como parte da política municipal, 

uma vez que a União oferece um “cardápio” de ações que, em diversos programas, 

condiz com as necessidades da localidade e garante recursos para sua operacionalização. 

Contradizendo esta tendência no conjunto de programas e assistência técnica ofertados, 

é criticado o ProInfância que apresenta modelos construtivos únicos para realidades tão 

diversas, apesar da identificação de sua importância na cooperação para construir 

unidades adequadas às crianças pequenas.  

A União conseguiu incorporar aos seus programas parte das demandas 

locais a partir de consultas informais periódicas à Undime ou por meio de pesquisas, 

gerando readequações nas ações que foram apontando para a interface entre formulação 

e implementação, segundo um modelo híbrido, no qual os implementadores influenciam 
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a reformulação (SUBIRATS et al., 2012; SABATIER, 1986). Poucos atores, em 

especial da região metropolitana, questionam a ingerência político-administrativa sobre 

os municípios. Há um direcionamento da União, com o consentimento dos municípios, 

em função da dependência de recursos financeiros e técnicos. Predomina um discurso 

de que a União (e os estados em menor escala) colabora por meio de assistências técnica 

e financeira com uma permeabilidade político-administrativa de uma esfera sobre a 

outra (CAMINI, 2010), os relatos locais destacando como problema o valor repassado, 

que não atende aos gastos, e a pouca flexibilidade em alguns programas. 

A pesquisa revela que, para os governos locais, é essencial a cooperação 

intergovernamental vertical, evidenciando, além de programas: a assessoria e a 

consultoria na implementação dos modelos pedagógicos; o apoio na formação dos 

professores e equipes municipais; a produção e a doação de equipamentos e livros; 

capacitações, a assessoria in loco ou mesmo a disponibilização de ata de registro de 

preços elaborada pelo governo federal, que agilizou os processos licitatórios para 

construção e compra de bens. 

A base legal, os programas e demais apoios contribuíram para que todos os 

municípios pesquisados ampliassem as matrículas em creche, em especial as da rede 

municipal. Todos seguem a legislação estabelecida quanto à municipalização da política 

de creches e sua inclusão na educação. Entretanto, há diferenciações na implementação 

e nos modelos de atendimento. Alguns utilizavam creches conveniadas como uma 

alternativa para incrementar a oferta (Horizonte, Votuporanga e Osasco). Nos três 

municípios paulistas, a maior parte da oferta de vagas é em jornada integral 

(Votuporanga, Tarumã e Osasco), e os cearenses concentram a oferta na jornada parcial 

(Farias Brito, Horizonte e Sobral), com variação quanto à faixa etária atendida – o que 

aponta para diferenciações estaduais.  

A pesquisa identificou que a materialização do direito de acesso à creche, 

atribuição e responsabilidade dos municípios, tem gerado distintas interpretações, como 

se observa na narrativa dos atores entrevistados nos estados do Ceará e de São Paulo. 

Esses entendimentos levam os municípios a investirem de forma variada em diferentes 

etapas e segmentos de ensino. 

O movimento de inserção gradual das crianças por faixa etária na educação 

infantil, identificado no Ceará, apoia-se fundamentalmente na interpretação da 

legislação federal feita pelos dirigentes estaduais e municipais cearenses. Há o 

entendimento da obrigatoriedade de oferta municipal ser o ensino fundamental e a pré-
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escola, e de que é facultativa à família a sua inserção na creche. Se a família necessitar o 

serviço e o município não ofertar, a família precisa encontrar outra alternativa. A visão 

de representantes de movimentos feministas e de integrantes do Fórum de Educação 

Infantil do Ceará (Feic) é diferenciada, pois estes defendem a obrigatoriedade de os 

municípios ofertarem vagas em período integral às famílias que desejarem, posição que, 

no entanto, ainda tem pouca aderência social em especial no interior do estado.  

Já no estado de São Paulo, há um entendimento de que os municípios devem 

ofertar vagas em creches. Esta visão é similar aos grupos minoritários cearenses (FEIC e 

Cedeca). Os governos locais se veem como responsáveis pela oferta da educação 

infantil e do ensino fundamental, este em conjunto com o estado. A ação de 

conselheiros tutelares, da Defensoria Pública, do MP e do Judiciário é relevante na 

disseminação desse entendimento da legislação – o de que a oferta de creche para todos 

(universalização) é dever do Estado – diferentemente da maioria dos municípios 

cearenses. Esses órgãos, junto à pressão das famílias, contrapõem-se aos argumentos 

dos Executivos municipais relativos à inexistência de recursos, ou à priorização do 

ensino fundamental em relação à educação infantil, confirmada com a posição do STF. 

Mesmo com este posicionamento, em muitas localidades, são feitos TACs com um 

escalonamento a médio prazo para o atendimento do direito da criança.  

A priorização do ensino fundamental e da pré-escola, evidenciada pela 

oferta de matrículas e gastos realizados em detrimento da creche, permitiu responder a 

uma das questões iniciais da tese a respeito da visão que levava os municípios a 

investirem em etapas de ensino compartilhadas com outras esferas de governo, como o 

ensino fundamental, e não em creche, que é responsabilidade privativa dos municípios. 

Na pesquisa, observou-se que o legado da política educacional e da atenção à criança 

nos dois estados explica em parte essas diferenças e condiciona as ações dos municípios 

direcionadas às creches. Esta trajetória também é influenciada pela interpretação da 

LDB, EC 59/2006 e DCNEI que prioriza o ensino fundamental, e posteriormente a pré-

escola, contrariando a Constituição Federal. Observou-se, ainda, que há normas federais 

se contradizendo. Nenhum dos municípios visitados aplica à educação infantil mais 

recursos do que ao ensino fundamental.  

A dificuldade de acesso à creche é maior em regiões metropolitanas, mas 

também foi identificada em municípios de portes médio e grande. A não universalização 

do atendimento gera o estabelecimento de critérios de priorização adotados pelos 

gestores; estes têm gerado embates entre os profissionais de educação, assistência 
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social, movimento de mulheres, conselheiros tutelares, membros da defensoria pública e 

do MP e indicam a permanência de disputas da política de creches com as de 

assistência, trabalho e gênero.  

Nos casos estudados, identificou-se um conflito entre quem define a 

prioridade de atendimento enquanto o serviço não é universalizado: a prefeitura ou o 

MP? Há municípios onde o MP estabelece o atendimento. Votuporanga mostrou a 

importância do protagonismo local na definição da política e no estabelecimento de 

critérios de priorização, bem como a importância da argumentação e negociação com o 

Ministério Público, definindo metas e mostrando os limites orçamentários e de 

execução de uma obra. Essa forma de atuação revela que há espaços de inovação nos 

municípios frente às mesmas normas federais.  

Observou-se, ainda, por parte da educação, uma defesa da creche em 

jornada parcial. Apesar de a maior frequência da oferta paulista ser em tempo integral, 

diferente dos municípios cearenses, entrevistados da educação apontaram a creche como 

equipamento educacional e que deveria ser ofertado em jornada parcial. Entretanto, ao 

serem questionados sobre a oferta da jornada integral, identificaram que esta supre as 

necessidades de mães que trabalham, e contribui para moderar a vulnerabilidade das 

famílias e a situação de pobreza. 

Ainda que esta tese considere a diversidade quanto ser a creche para uns 

direito da criança e para outros direito dos trabalhadores, o principal entendimento é que 

o direito à creche deve ser universal. Não foram identificadas ações entre o MTE, os 

governos municipais, ou estaduais, junto às empresas, indicando que é frágil a 

materialização do direito dos trabalhadores à assistência gratuita aos seus filhos e 

dependentes em creches e pré-escolas.  

Mesmo com os debates atuais sobre a importância da educação e do 

desenvolvimento infantis, prevalece ainda, entre diversos entrevistados, a visão de que a 

criança deve ser cuidada na esfera do privado – família (ROSEMBERG, 2008; 

MARINO; PLUCIENNIK, 2013). Persiste a visão familista e machista de que a família, 

e especialmente a mulher que não trabalha fora de casa, pode cuidar e educar a criança 

pequena. 

A cultura vigente, as características culturais e sociais de cada região, as 

experiências anteriores na área de atenção à infância e os valores dos agentes políticos, 

dirigentes, burocratas e das famílias influenciam as decisões relacionadas à 

implementação da política de creches e as disputas no âmbito do financiamento da 
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política de educação; na organização das redes; nas propostas pedagógicas; no perfil e 

na formação de profissionais para cuidar da criança pequena.  

Apesar dessa constatação, as entrevistas sinalizaram para um novo caminho 

que está sendo traçado pelos municípios quanto à ampliação de vagas na educação 

infantil no decorrer dos últimos anos. O modelo indutor do Fundeb, que se baseia no 

aluno matriculado; a redução da taxa de natalidade; a inserção das mulheres no mercado 

de trabalho; a ampliação do número de famílias chefiadas por mulheres; as estratégias 

de combate à pobreza engendradas pelo governo federal, como forma de não 

reprodução do ciclo intergeracional de pobreza; e o debate sobre a importância do 

desenvolvimento infantil passam a influenciar a agenda dos governos locais, estaduais e 

nacional. 

Nos estados e seus municípios, constatou-se que há distintas concepções 

quanto às atribuições de papéis na coordenação e na cooperação na política de creches. 

Todos os entrevistados afirmam ser da União a responsabilidade nas assistências técnica 

e financeira aos municípios, e apenas os entrevistados paulistas não atribuem essa 

responsabilidade também aos estados. A interpretação das equipes paulistas baseia-se na 

LDB e não na CF, que estabelece o regime de colaboração entre as três esferas de 

governo. 

Como já anunciado, contrariando o pressuposto desta pesquisa, o estudo 

realizado mostrou que a ação do governo estadual contribui com a implementação da 

política de creches.  O Mais Paic do Ceará “faz a diferença” com as formações 

continuadas que levam o conteúdo aos professores e disseminam uma cultura de 

infância. Os dois estados, por sua vez, cooperam com os municípios, ao apoiar a 

construção de unidades escolares induzindo a ampliação da oferta de vagas. Quando os 

municípios contam com o apoio técnico do estado (com destaque para o governo do 

Ceará), nova dinâmica é formada na consolidação da educação infantil, que se torna 

diferenciada, conforme o tipo de apoio ofertado.  

As relações intergovernamentais horizontais investigadas mostram que a 

cooperação intermunicipal também contribui com a implementação da política. Nos 

municípios que tinham um arranjo, como o ADE de Votuporanga ou o consórcio de 

Tarumã, várias ações conjuntas eram realizadas, com destaque às formações, trocas de 

informações e experiências. Essa cooperação permitiu o acesso a recursos com outros 

atores que têm priorizado o atendimento regionalizado.  
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Ainda no campo das relações interfederativas, foi analisada a ação 

intersetorial na política de creches que busca promover o desenvolvimento integral da 

criança. A pesquisa foi centrada na análise da creche, mas foram observadas suas 

interfaces com as políticas de saúde, nutrição e assistência social, essenciais para o 

desenvolvimento infantil. Há necessidades das crianças e de suas famílias que vão além 

da creche e há direitos reconhecidos para estes atores que se sobrepõem à educação.  

Seguindo a normatização federal, na implementação dessa política, as 

prefeituras disponibilizam programas suplementares ao educando (material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde), que contribuem com o 

desenvolvimento da criança pequena. A União tem contribuído, por meio do Pnae, PSE 

e Pnat, com essas ações, e os municípios têm avançado nesse apoio aos educandos, com 

variadas intensidades. Com relação às creches, eram muito diferenciadas as ações 

intersetoriais desenvolvidas nos municípios e nas unidades escolares sob sua jurisdição. 

Na maioria das unidades, o principal parceiro da área de educação é a saúde, mas a 

abrangência dos serviços ofertados divergia de um lugar para outro e dependia das 

relações entre os atores implementadores. Há também uma articulação intersetorial com 

a nutrição. Permanecem ações pontuais, fragmentadas ou realizadas em duplicidade, 

sem a corresponsabilidade de servidores em projetos intersetoriais estratégicos. Não era 

frequente o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das ações desenvolvidas em 

conjunto nas creches. Havia ainda, diversos entendimentos do que seria uma ação 

intersetorial.  

A pesquisa revelou que, muitas vezes, a própria educação assumiu funções 

de outras secretarias, de forma a garantir o atendimento integral às crianças. Essa opção 

fere o princípio da incompletude institucional, que é a base para as ações intersetoriais, 

mas, segundo os entrevistados, garante o acesso aos serviços.  

A articulação dessa política ainda era frágil com os diversos conselhos afins 

que deveriam estabelecer as diretrizes e promover o acompanhamento. Os CMEs 

trataram de questões relativas ao acesso e à qualidade das creches, na época da 

elaboração dos PMEs, mas não participaram de outras definições estratégicas. Os 

demais conselhos tiveram pouca interface com a política de creches, destacando-se o 

Conselho da Mulher de Votuporanga, que discutiu a necessidade da oferta desse serviço 

nas férias e nos recessos, para garantir a autonomia econômica das mulheres e o 

atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade, e conseguiu garantir a creche 

para aqueles que precisavam. 
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A intersetorialidade tem sido colocada como estratégia de atuação por 

outras instituições que atuam com a primeira infância (Unicef, Rede Nacional pela 

Primeira Infância – RNPI, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal – FMCSV, entre 

outras) e têm incentivado as equipes municipais cearenses e de Votuporanga a atuarem 

de forma articulada. Em locais onde a temática da primeira infância faz parte da agenda 

governamental, há preocupação em articular ações entre os setores, mas também com 

intensidades diferenciadas entre as localidades. No estado do Ceará, a temática consta 

de forma mais abrangente do que foi verificado no estado de São Paulo e as ações de 

apoio técnico da Seduc e do Mais Infância Ceará influenciam as iniciativas municipais 

na política de creches. 

Foi nesse contexto de baixa intensidade de articulação intersetorial que a 

União, exercendo seu papel coordenador e cooperador, formulou o Brasil Carinhoso. 

Um novo modelo de cooperação intergovernamental e intersetorial foi implementado. 

Mostrando a complexidade e as interfaces que envolvem uma política para a criança 

pequena, o BC criou uma estratégia de articulação entre as áreas envolvidas (MDS, MS, 

MEC e FNDE). A proposta foi concebida a partir da dimensão dos direitos universais e 

de ações para promover a equidade; na sua formulação, havia a perspectiva da 

interdependência e da indivisibilidade de direitos e a estratégia de intersetorialidade é 

uma forma de garantir esses direitos (CRUZ; FARAH, 2016).  O BC articula a 

perspectiva de cuidado e educação, e busca integrar o enfrentamento da pobreza com 

outras políticas. Esta iniciativa federal também destaca a importância da creche como 

alternativa para reduzir a desigualdade de gênero no mundo do trabalho e promover a 

autonomia econômica das mulheres, em especial das beneficiárias do PBF. 

Com o BC, a União induz os municípios, com mecanismos de incentivo 

financeiros, a ampliarem as matrículas em educação infantil, na rede pública e 

conveniada; e a promoverem a articulação de ações de saúde, educação e assistência 

para fomentar o desenvolvimento infantil. A iniciativa busca reduzir as desigualdades 

de acesso à educação infantil, focalizando a criança do PBF, de forma a promover a 

equidade na política de creches. Coloca luz em algumas questões há muito identificadas 

na educação infantil: insuficiência de vagas; acesso desigual, em especial dos mais 

pobres; discriminação e precariedade no atendimento; e necessidade de ampliação de 

recursos para o custeio (FARAH, 1994; ROSEMBERG; ARTES; 2012; IPEA et. al, 

2015).  
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Foi possível observar que, no eixo de educação, os municípios viram como 

positiva a indução; esta atendia às expectativas dos dirigentes, pois apoiava o custeio, 

dando flexibilidade à utilização dos recursos diferentemente do Fundeb que tem regras 

fixas, respondendo a uma questão inicial da tese. Pode-se concluir que o mecanismo de 

indução que disponibilizava o suplemento de 50% do valor do Fundeb para a inserção 

de crianças do PBF influenciou a ampliação do acesso. Desta forma, é possível pensar 

em estratégias intersetoriais, não concebidas no âmbito da educação e que contribuam 

com a implementação da política de creches. Diversos avanços foram observados no 

eixo de educação do BC, mas destacam-se o crescimento de 143% do número de 

crianças do PBF matriculadas de 2012 a 2015 e a atenção das equipes de educação a 

essas crianças. Entretanto, a iniciativa é recente e ainda são as crianças mais ricas que 

mais acessam este serviço (SILVEIRA; PEREIRA, 2016; BRASIL, 2015h).  

Na sua implementação, houve limites na articulação entre os órgãos federais 

e municipais envolvidos, mostrando que há espaços de aprimoramento de ações 

intersetoriais. Em função do próprio desenho do BC, cada município pode aderir 

diferentemente aos eixos de saúde e educação, mostrando uma limitação para um 

programa de desenvolvimento infantil. Na área de assistência social, foi ampliado o 

benefício do PBF; mas apenas no seu início, em algumas localidades, houve a 

articulação entre educação e assistência. Os resultados foram distintos em cada 

localidade e eixo; e dependiam da realidade vivenciada, das interfaces já existentes e do 

grau de fragmentação em que cada política é implementada.  

Respondendo a outra questão inicial da tese, o BC, concebido 

intersetorialmente com novos arranjos organizacionais, não promoveu a articulação 

esperada entre os setores e não foi assimilado igualmente por todas as secretarias 

envolvidas. Na saúde, muitos entrevistados viam as ações previstas do BC como outros 

programas do Ministério da Saúde ou atividades já realizadas pelos municípios. A ação 

do eixo de transferência de renda/assistência social do BC garantia que cada família em 

situação de pobreza receberia no mínimo R$ 70,00 do PBF; esta ação era considerada 

pelas equipes locais de assistência também como uma melhoria do programa. 

Entretanto, diversos entrevistados destacaram que o BC colocou na agenda local o 

debate sobre a criança pequena e criou um estímulo para que a educação inserisse a 

criança do PBF. 

A SME e a SMS incorporaram, integral ou parcialmente, as ações 

vinculadas à sua política, mostrando intersetorialidade de baixa intensidade, em que 
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cada órgão assume as suas funções, sem compartilhar o planejamento, o 

acompanhamento e a avaliação. Algumas parcerias já existentes foram potencializadas. 

A educação e a saúde não conseguiram coordenar o processo de implementação do BC 

e a assistência social não possuía capacidade técnica e força política para realizá-la. Esta 

posição corrobora a visão de Costa e Bronzo (2012) de que há dificuldades na atuação 

intersetorial quando estão envolvidos setores institucionalizados, com rotina e práticas 

de trabalho consolidadas. A operacionalização de arranjos intersetoriais precisa ser 

aprimorada, em especial na educação.  

Na implementação do BC, ocorreram efeitos inesperados. Ao ser pensada a 

vulnerabilidade das crianças do PBF, a ideia inicial era que haveria ampliação de 

atendimento em jornada integral. As matrículas nessa modalidade cresceram 

numericamente, mas, proporcionalmente, o interesse pela jornada parcial ampliou-se 

mais de 2012 a 2015 (MARCONDES; CRUZ; SILVA, 2015; MARCONDES; CRUZ, 

2016). Na pesquisa, foram encontradas duas posições distintas, que interferem nas 

alternativas adotadas pelos municípios: para o desenvolvimento da criança, a jornada 

parcial em creche é suficiente; mas, para a promoção da igualdade de gênero no mundo 

do trabalho e da autonomia econômica das mulheres, em especial às do PBF, a jornada 

integral é a ideal. 

É importante destacar, ainda, que o BC objetiva ampliar o acesso das 

crianças pobres à creche, tendo como ênfase o enfrentamento da pobreza, mas a maioria 

das prefeituras não realizava busca ativa e seguia com sua política local, apontando para 

a discricionariedade dos atores locais na sua implementação; mesmo assim, 

conseguiram ampliar o acesso à creche para crianças do PBF.  

No decorrer da pesquisa, foi constatado que as transferências do BC aos 

municípios foram realizadas em rubricas diferenciadas, o que dificultava o 

acompanhamento pela equipe local. Também ocorreram mudanças nos critérios de 

repasse, sem comunicação prévia ou participação dos municípios. Diversos 

entrevistados viram nisso uma atitude arbitrária da União, porque dificulta o 

planejamento e o acompanhamento das ações. A mudança em dezembro de 2015 do BC 

foi criticada pelos atores locais e pela Undime e mostra um padrão hierarquizado e 

centralizado nas relações intergovernamentais. 

A pesquisa também possibilitou observar que o BC pode vir a trazer nova 

prática às equipes de creches e também para a saúde e educação, mas, para esse novo 

modelo, é importante um investimento constante em direção à mudança cultural de 
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articulação entre as áreas. A ideia de intersetorialidade prevê o compartilhamento de 

significados, conhecimentos, compromissos, valores, afetos, responsabilidades e ações 

(DIAS et al., 2014) que ainda não ocorre em relação à criança pequena, com a 

coparticipação efetiva das áreas envolvidas. A construção de ações intersetoriais é um 

processo lento e complexo. Os programas federais podem facilitar colaboração entre as 

diversas secretarias, mas apenas com o envolvimento dos atores locais pode ocorrer 

uma sinergia entre as áreas.  

Apesar de não ser o foco dessa tese, a política de creches é marcada por 

outras relações interinstitucionais, com a participação de entidades não governamentais 

na provisão de serviços, destacando-se aqui as entidades conveniadas, que apoiam a 

materialização do direito, ofertando vagas para as crianças. Foi observada dificuldade, 

mesmo naqueles municípios que buscavam ampliar as parcerias com as entidades, de 

fazê-lo, por entraves operacionais das entidades e da própria atuação da prefeitura. Os 

municípios que estabeleceram padrões mínimos de atendimento, seguindo os padrões do 

MEC, também encontraram dificuldades para que algumas entidades cumprissem esses 

parâmetros, gerando o descredenciamento daquelas que não os efetivassem. Com o 

Marco Regulatório do Terceiro Setor, as localidades iniciaram ações para que as 

entidades se adequassem, mas ainda enfrentam resistências dessas organizações e falta 

de preparo da própria equipe municipal.  

Há ainda a parceria com outras entidades e associações que apoiam 

tecnicamente os municípios na política de creches e contribuem para uma melhoria da 

educação infantil (Feic, Mieib, a União dos Conselhos Municipais de Educação – 

UNCME, Banco Mundial, Unicef, Itaú Social, Fundação Abrinq, universidades, entre 

outras).  

Do ponto de vista dos municípios, foi constatado que os atores locais 

demandam a continuidade da política de creches e a coparticipação ampliada da União e 

do estado no financiamento, investindo em infraestrutura, custeio, e apoio técnico. A 

maioria dos prefeitos entrevistados apontou a importância dos programas federais (e 

também estaduais), ao mesmo tempo em que apresentou algumas demandas, como a 

participação dos gestores locais na formulação dos programas e não apenas em sua 

implementação; a permanência do percentual de gasto da União ou do estado no 

programa; a flexibilidade dos programas para atender à diversidade que há entre os 

municípios brasileiros; a implementação do CAQi; e a criação de espaços 
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interfederativos de negociação com mudanças nos programas sendo pactuadas, antes da 

sua realização. 

Observou-se, ainda, que a infraestrutura adequada criada com os programas 

de construção juntamente com a formação e a capacitação de equipes para estas 

unidades, reorganização do serviço e do nome da unidade escolar, contribuem para 

formar uma nova concepção da política de creches e altera, no imaginário dos 

servidores e da população, a visão sobre a importância da creche para essa faixa etária. 

Nos seis municípios visitados, os agentes públicos, dirigentes municipais e os 

coordenadores da educação infantil atuavam procurando assegurar visibilidade a esse 

segmento educacional, incluindo-o na política de educação e rompendo com a imagem 

de atendimento precário para as crianças pequenas.  

Os programas estaduais e o federal de construção estudados têm gerado 

novos gastos municipais para adequar as unidades escolares às necessidades dos 

municípios, após a conclusão das obras. Assim, para aumentar a adesão, ampliar o 

acesso e obter eficiência no uso dos recursos públicos, os programas podem 

disponibilizar modelos construtivos diferenciados, de forma a atender a números 

diferenciados de crianças e às especificidades regionais; ou permitir reformas ou 

adequações de espaços, como é feito com a saúde e na assistência social. As 

contrapartidas devem ser diferenciadas, de acordo com o perfil populacional e a 

localização dos municípios.  

É preciso repensar as relações interfederativas e os avanços já construídos 

em algumas esferas para aprimorar os fluxos e processos dos programas. O apoio que o 

Proares do Ceará fornece aos municípios, no processo prévio à construção (formação 

sobre processos licitatórios, capacitação das equipes de educação infantil), ou as 

assessorias realizadas de forma experimental, em alguns locais, anteriormente à 

construção do ProInfância, podem ser expandidos com o apoio das universidades ou dos 

governos estaduais, contribuindo para propor uma governança prévia ao funcionamento 

da unidade. O modelo de relação intergovernamental criado com os processos 

formativos para a elaboração dos PMEs, coordenados pela Sase do MEC, com o apoio 

dos governos estaduais e a Undime, pode ser aprimorado para ganhar escala e 

legitimidade entre os diversos atores governamentais na assessoria permanente aos 

municípios nesta política. 

Esses programas de construção devem avançar com relação aos problemas 

identificados na fase de implantação do equipamento (estudo de viabilidade, elaboração 
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de orçamento, prestação de contas). A experiência do Proares do Ceará, que forma as 

equipes para a melhoria da gestão e de processos, possibilita a troca de conhecimentos 

entre os municípios e estrutura um processo de avaliação após a unidade educacional 

estar funcionando, pode contribuir com o aperfeiçoamento dos atuais programas 

federais e de outros estados. 

 Em cada esfera de governo e programa, foram vistos pontos que se 

destacavam e poderiam ser aprimorados conjuntamente, utilizando os pontos fortes de 

cada um e contribuindo com um redesenho desses programas: o Simec, do governo 

federal, possui boa ferramenta de registro de informações; a FDE destaca-se na 

metodologia de acompanhamento de obras. Nessa linha, novas sistemáticas de 

comunicação no processo de construção e fiscalização poderiam ser aprimoradas, de 

forma que a equipe municipal não necessitasse ir ao ministério ou às secretarias 

estaduais para solucionar problemas. 

A pesquisa apontou a importância de promover a assessoria in loco, da 

União e do estado do Ceará, por meio da STDS, para as equipes, do processo que 

antecede a inauguração da creche até a formação continuada. Todos os que participaram 

dessas assessorias avaliaram que contribuíram para o planejamento da unidade, 

pensando desde a equipe, os recursos até a proposta pedagógica adotada. 

Paralelamente, foi observada a importância de formações continuadas com 

foco nas crianças pequenas envolvendo todos os atores da escola. Muitos municípios 

avançaram nesse processo, mas apontam que é necessária a ação periódica para repensar 

os conceitos a partir da prática. Formações realizadas pelo governo do estado (apenas no 

Ceará), Undime ou fóruns estaduais de educação infantil (com destaque ao Feic); 

contratações de consultorias; e assessorias in loco são alternativas que contribuem para 

esse processo. É destacado o apoio do estado do Ceará na elaboração de orientações 

para as equipes municipais atuarem com a educação infantil. Quando o Estado não 

apoia tecnicamente os municípios, o mercado o faz e a diversidade de contextos pode 

levar uma mesma normatização a produzir opções de implementação e resultados 

diversos em realidades diferentes (ARRETCHE, 2001).  

Nesses processos de formação, a educação necessita compreender o seu 

papel no desenvolvimento infantil e avançar na articulação com outros setores como a 

saúde, a assistência social, a cultura, os esportes, o meio ambiente e a agricultura. A 

creche é o único equipamento público que mantém contato diário com as crianças da 

primeiríssima infância e as famílias; assim, pode ser a instância articuladora de diversas 
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ações integradas para a criança pequena. O modelo das formações do São Paulo pela 

Primeiríssima Infância, apesar de restrita a sua abrangência, promove ações coletivas 

entre as equipes das secretarias e foi visto como positiva a mudança cultural gerada, 

apesar de ser recente.  

Para aprimorar, é necessário intensificar os programas suplementares, em 

especial as iniciativas de apoio às crianças – destacando aquelas com deficiência, que 

têm acesso ainda mais restrito –, que assegurem suporte aos familiares, aos 

profissionais, e ampliem o acesso desse público à educação infantil, como identificado 

em Horizonte e Tarumã. 

Na mesma linha, a articulação com outros atores, como defensoria pública, 

MP, Judiciário, TC e outros atores da sociedade, com destaque às entidades que 

atendem à criança em creche, precisa ser aperfeiçoada, de forma a garantir a 

materialização do direito das crianças de acessar e permanecer na creche. A experiência 

de Votuporanga com o MP pode contribuir com o debate de garantia do direito com 

justiça social, que foi orientado pela adoção de uma estratégia de planejamento de curto 

e médio prazos, cujo objetivo foi a ampliação do acesso com garantia da qualidade. 

Para o sucesso na implementação dessa política, é fundamental a adoção de 

mecanismos de gestão de informação que auxiliem a tomada de decisão por parte dos 

atores nas três esferas de governo. A União e os estados podem contribuir com esse 

processo capacitando as equipes locais para que se apropriem das informações e dos 

sistemas de gestão existentes como estratégia de norteamento das ações locais. Os 

sistemas não devem apoiar apenas o controle ou o planejamento da União, mas 

contribuir com a prática de planejamento, acompanhamento e avaliação da política 

local.  

Nas visitas de campo, identificou-se a liderança e protagonismo dos 

prefeitos e das equipes, no processo de captação de recursos. Atuam como 

“empreendedores da política de creches” e respondem pelas negociações diretas com os 

órgãos estaduais e federais para atender às demandas locais. Para facilitar o acesso aos 

programas e suas regras, os governos federal e estaduais devem contribuir com as 

equipes locais, disponibilizando as informações acerca dos recursos e como acessá-los. 

A metodologia da Seduc do Ceará para orientar os municípios sobre os programas 

federais é uma iniciativa que pode ser ampliada para a educação infantil e disseminada 

aos demais estados. 
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A pesquisa mostrou também que é essencial a adoção de estratégias de 

comunicação com as famílias para valorizar a creche e o desenvolvimento infantil. Uma 

educação de qualidade pressupõe o rompimento do estigma da creche como “lugar 

pobre para crianças pobres”, de modo que as famílias possam valorizar o equipamento 

como espaço onde serão materializados os direitos das crianças. Entretanto, a creche 

precisa avançar em sua atuação incorporando as demandas dos pais e responsáveis e 

valorizando a participação dos diversos modelos de família existentes, bem como na 

inclusão dos servidores na proposta pedagógica por meio do reconhecimento da 

importância da incorporação dos diversos saberes.  

Um aspecto essencial para a implementação da política está nos 

mecanismos do seu financiamento. Nesta pesquisa, verificou-se que o gasto em creche é 

maior do que o valor recebido do Fundeb. No curto prazo, a expansão da oferta tende a 

diminuir o ritmo identificado nos últimos anos, pois, à medida que os gestores 

municipais realizam cálculos e entendem que haverá mais despesas, a tendência é não 

assumir novos compromissos. No curto prazo, torna a implementação do CAQi vital 

para a sustentabilidade da creche.  

Diversos prefeitos e dirigentes de educação entrevistados destacaram que o 

gasto com as crianças será potencializado com a entrega das novas unidades. 

Mencionaram, ainda, que outros prefeitos e dirigentes municipais não aderiram aos 

programas de construção da União, ou do estado, pois sabem o valor do gasto com a 

criança pequena e já têm comprometidos mais de 25% de seus orçamentos com a 

educação. Há, ainda, uma apreensão relacionada à finalização do Fundeb em 2020. 

Desta forma, para avançar na ampliação do acesso, é necessário repensar outras formas 

de financiamento e o Fundeb para esse segmento considerando as diferenças de oferta 

(pública e conveniada), jornada de atendimento (parcial e integral) e faixa etária 

atendida. O financiamento é vital para que os municípios ampliem as matrículas às 

crianças pequenas.  

A pesquisa apontou, até este momento, que os mecanismos de indução 

federais utilizados pela União para que os municípios assumam suas atribuições na 

creche, como o Fundeb e ações do eixo de educação do BC, condicionam a ação dos 

municípios. Entretanto, a sua permanência a médio e longo prazos são essenciais para 

modificar a prática. As alterações nos critérios do BC podem reverter a tendência 

identificada de ampliação de acesso das crianças do PBF. 
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Na pesquisa, foi possível identificar uma variedade do protagonismo dos 

municípios e de suas capacidades institucionais, o que poderia gerar ações diferenciadas 

da União e dos estados aos municípios, considerando elementos como porte 

populacional e características socioeconômicas. O SUS e o Suas registram avanços 

nesse sentido e o MEC pode criar mecanismos assemelhado a um “Simples” municipal 

de cooperação diferenciada, em especial para os pequenos e médios municípios. 

A inserção da creche na política educacional está constituindo e delimitando 

um campo próprio, por meio do surgimento e criação de novos postos de trabalho, 

cargos e funções derivados de novas exigências e atribuições, bem como as atividades 

dos docentes. O modelo preconizado à educação infantil requer formação de 

profissionais e novas práticas pedagógicas com as crianças pequenas. Esse novo campo 

exige debates sobre o espaço dedicado à criança pequena para estabelecer a interface 

entre educar e cuidar. Esse segmento educacional também tem apontado para 

características diferenciadas dos equipamentos e os recursos pedagógicos destinados a 

esse público. Com a aprovação da base nacional comum curricular (BNCC) para a 

educação infantil, os profissionais necessitarão assimilar os eixos estruturantes das 

práticas pedagógicas dessa etapa de ensino que são as interações e as brincadeiras, 

reforçando o direito das crianças à aprendizagem e ao desenvolvimento (BRASIL, 

2016k).  

Como foi visto aqui, apesar de todos os avanços identificados, os atos 

normativos federais (lei, decretos, entre outros), os mecanismos interfederativos de 

incentivos, os fundos, os programas e outras formas de apoio, ainda que necessários, 

não são suficientes para que os municípios assumam suas competências. São 

necessárias ações de coordenação e cooperação da União e dos estados destinadas aos 

municípios e um trabalho contínuo com as SMEs para incorporar as creches na política 

educacional, com ações articuladas com outras políticas públicas, destinadas a promover 

o desenvolvimento infantil.  

A implementação da política de creche e a sua própria (re)formulação 

envolvem mudança cultural em relação ao valor dado à educação infantil e em relação à 

noção do direito da criança à educação e dos direitos dos trabalhadores. Os municípios 

visitados revelam que está em curso uma transformação educacional, que modifica o 

processo de escolarização da primeira infância em nosso País. O debate deve ser 

aprofundado, sendo necessário conhecer as inter-relações que influenciaram a 
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configuração dessa política, bem como verificados os condicionantes das diferentes 

ofertas de vagas no âmbito local e nos diversos estados.  

Espera-se, com as argumentações aqui expostas, contribuir para dar 

visibilidade às crianças pequenas e às creches de qualidade, como equipamento de 

educação essencial à garantia da materialização dos diversos direitos das crianças e de 

trabalhadores (as) e também para a ampliação e o fortalecimento da cidadania. A 

política de creches, como apresentada na introdução, está inserida na política 

educacional e deve garantir interface com as políticas de gênero, trabalho, assistência 

social e nutrição. São muitos os desafios para a integração dessas políticas de forma a 

promover o desenvolvimento da criança, mas é necessário iluminar esse debate como 

estratégia de avanço na consolidação dos direitos. 

Destacar os municípios que consolidaram a implementação da política de 

creches mostra que é possível estabelecer uma nova prática destinada às crianças 

pequenas, a partir da noção de direitos que vão sendo construídos e se solidificam ao 

longo do tempo. As localidades que mais avançaram na implementação da política 

contam com equipes que permaneceram por dois mandatos políticos e promoveram 

mudanças de forma incremental. 

Espera-se, também, contribuir para a disseminação dessas ações a outras 

realidades e colaborar com o debate sobre o entendimento das responsabilidades do 

Estado, das empresas e dos familiares no cuidado e na educação da criança pequena. 

Para avançar, é fundamental ampliar a coordenação e a cooperação da União e dos 

estados no sentido de implementar essa política nos municípios, bem como contar com 

o apoio de entidades, agências e outras organizações que atuam com a temática, com 

espaços interfederativos de negociação e promoção do protagonismo dos diversos atores 

envolvidos, de forma que as creches sejam vistas como espaços de educação que 

promovem o desenvolvimento infantil.  

Finalizando, embora este estudo trate da política de creches e não seja 

suficiente para elaborar uma proposta de desenho de política, a presente pesquisa visa, 

ainda, contribuir com os tantos outros estudos que vão neste sentido. A partir da política 

estudada, especialmente do ponto de vista das relações interfederativas e intersetoriais, 

um desenho que inclua ações de coordenação e cooperação técnica e financeira com a 

participação ativa das três esferas de governo poderá ter uma receptividade maior por 

parte dos gestores municipais. Este apoio deve abranger criação de infraestrutura 

necessária, formação e capacitação permanente de pessoal, assistência técnica, produção 
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de materiais orientadores, mecanismos de indução e sistemas de acompanhamento e 

evolução que possam contribuir para uma melhor implementação de políticas que visem 

a garantia do acesso a direitos. 
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