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Resumo 
 
O trabalho discute a relação entre longevidade escolar (conclusão do Ensino Básico) e 
frequência à creche e pré-escola, em 947 integrantes de um estudo longitudinal. Os 
sujeitos frequentaram a Educação Infantil antes da promulgação da LDBEN de 1996, 
que promoveu a integração dessa etapa educacional ao Ensino Básico. As análises 
estatísticas indicaram que a frequência à creche não apresentou associação com a 
longevidade escolar, ao contrário da frequência à pré-escola. Mesmo controlando o 
efeito da renda familiar, os que frequentaram a pré-escola apresentaram 2,2 vezes mais 
chance de atingir longevidade escolar do que aqueles que não o fizeram. Embora os 
dados não tenham o poder de explicar a diferença entre os efeitos da creche e da pré-
escola, parece plausível pensar que seja devido ao caráter primordialmente assistencial 
que as creches apresentavam, na cidade, à época em que os sujeitos da pesquisa as 
frequentaram. Tal caráter contrastava com o das pré-escolas, em que havia um maior 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, possivelmente associadas à longevidade 
escolar. Os resultados sugerem ser importante que as instituições de Educação Infantil 
tenham objetivos pedagógicos, pois eles podem favorecer a escolarização posterior de 
quem as frequentar.  
Palavras-chave: longevidade escolar; frequência à creche; frequência à pré-escola; 
estudo longitudinal; educação infantil. 
 

Introdução 
 
 Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre sucesso escolar e 

frequência à Educação Infantil, em um grupo de sujeitos que fazem parte de um estudo 

longitudinal de base populacional. Esses sujeitos integram o grupo de todos os nascidos 

nos hospitais em uma cidade do interior gaúcho, em 1982, e vêm sendo acompanhados 

– em termos de saúde e educação – desde então. 

Como é crescente o interesse na Educação Infantil, haja vista o crescente volume 

de investimento público em instituições que a efetivam, esta investigação se justifica 

por produzir informações acerca dos efeitos da frequência à creche e pré-escola sobre a 

conclusão do Ensino Básico, contribuindo para a produção de conhecimento acerca das 

formas de luta contra os baixos índices de escolarização verificados em nosso país 

                                                 
1 Devido à necessidade de anonimato em relação ao autor do trabalho, não será informado o sítio da 
internet que abriga os dados do estudo longitudinal e as publicações dele decorrentes. O acompanhamento 
educacional que faz parte desse estudo vêm sendo financiado pelo CNPq, por meio de concessão de 
financiamento e bolsas de produtividade e iniciação científica. 
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(divulgados, por exemplo, no sítio do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP2). 

O relato da investigação inicia com um breve histórico acerca do surgimento da 

Educação Infantil no Brasil e na cidade em que a pesquisa foi realizada. Logo após, 

discute resultados de pesquisas que analisaram os efeitos da creche e da pré-escola 

sobre o desempenho escolar posterior dos que as frequentaram. Na sequência, apresenta 

algumas características do estudo longitudinal onde esta investigação está aninhada e o 

caminho metodológico específico nela trilhado. Por fim, revela e discute os achados 

gerados pelas análises realizadas.  

 

Breve histórico acerca do surgimento das creches e pré-escolas 
 

Foi na década de 1920, de acordo com Rocha, Silva Filho e Strenzel (2001), que 

os movimentos de reivindicação das mães trabalhadoras – cujo número passou a crescer 

significativamente devido à implantação da industrialização no país – provocaram a 

criação de creches nos próprios locais de trabalho. As poucas existentes fora desses 

locais, nas décadas de 30, 40 e 50, eram administradas por entidades filantrópicas 

(OLIVEIRA, MELLO, VITÓRIA e FERREIRA, 1994).  

A necessidade de creches era, nessa época, também defendida por médicos e 

sanitaristas, devido a preocupações com as precárias condições de saúde e moradia da 

classe trabalhadora. Em vista de suas origens, o trabalho nessas instituições tinha um 

cunho predominantemente assistencial - custodial e moral (OLIVEIRA, MELLO, 

VITÓRIA e FERREIRA, 1994; VANTI, 1998). Campos, Füllgrafe e Wiggers (2006) 

comentam que a qualidade do atendimento oferecido nas creches ficava em segundo 

plano, já que se priorizava prover atendimento ao maior número possível de crianças e 

se lutava pela obtenção de recursos para dar conta das condições precárias de existência, 

vigentes na maioria delas.  

Revisando o trabalho de Schultz (1995), Vanti (1998) informa que, até a década 

de 30, as crianças menores de sete anos eram atendidas, no Brasil, em dois tipos de 

instituições: as creches, com o caráter assistencial acima comentado, e os jardins de 

infância, que atendiam as crianças mais bem favorecidas socialmente e visavam ao 

desenvolvimento de diferentes habilidades, tendo assim um objetivo educacional.   

                                                 
2  http://www.inep.gov.br/ 
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Na década de 1970, ocorreu uma ampliação da Educação Infantil no país, em 

decorrência da necessidade de lutar contra o fracasso escolar, tarefa assumida pelo 

governo federal. Tal necessidade levou ao desenvolvimento de programas de educação 

compensatória, por meio de pré-escolas públicas (anexas ou não a instituições públicas), 

voltadas para a população de baixa renda. No entanto, de acordo com Luz (2006), até o 

final da década de 80, ainda não havia uma política clara para a Educação Infantil. O 

estado somente reconheceu como seu dever oferecê-la à população, a partir da 

Constituição de 1988.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), em 1996, pela primeira vez, o direito à Educação Infantil foi assumido como 

responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). As creches e pré-escolas foram 

integradas ao sistema regular de ensino (KUHLMANN JR, 2000; LUZ, 2006) e a 

finalidade da Educação Infantil passou a ser a promoção do “desenvolvimento integral 

da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade” (LDBEN, 1996, seção II, 

artigo 29). Também ficou estabelecido que a Educação Infantil deveria ser oferecida em 

creches, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para as de quatro a 

seis3.  

Os princípios da LDBEN relativos à Educação Infantil definiam essa etapa como 

a primeira da Educação Básica – exigindo que os órgãos responsáveis pela educação 

assumissem sua administração – e estabeleciam a exigência de formação em nível 

superior, para professores e educadores, mesmo que ainda admitindo docentes de nível 

médio (CAMPOS, FÜLLGRAFE e WIGGERS, 2006).  

Segundo essas autoras, foi somente em 1998 que o MEC publicou os 

referenciais nacionais para os currículos da Educação Infantil, fornecendo subsídios 

para a construção dos projetos pedagógicos das instituições que a ofereciam. Da mesma 

forma, foi em 2000 que se delinearam os padrões mínimos de infra-estrutura para essas 

instituições, por meio do Plano Nacional de Educação.  

Com a aprovação e implantação gradativa do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) a partir de 2007, a Educação Infantil 

passou a contar com uma política de financiamento que, até então, não existia, 

propiciando um grande impulso para o aperfeiçoamento dessa etapa educacional.  

                                                 
3 A partir de 2010, a pré-escola passa a atender somente crianças até 5 anos, pela implantação do Ensino 
Fundamental de 9 anos (Lei 11.274 de 2006).  
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Entre os sujeitos que participam do estudo longitudinal de 1982, os que 

frequentaram creches e/ou pré-escolas o fizeram entre 1982 e 1988, época em que a 

Educação Infantil ainda não havia sido assumida pelo MEC, como ocorre na atualidade. 

Na cidade em que nasceram, o desenvolvimento dessa etapa educacional foi semelhante 

ao do resto do país (FERREIRA e VANTI, 2008). A administração pública assumiu 

parte do atendimento à população infantil a partir de 1972, ano em que foi criado um 

programa assistencial ligado à primeira dama do município. No entanto, esse órgão 

somente passou a constituir-se em instrumento para a efetivação de políticas públicas a 

partir de 1994 (VENZKE, 2004).  

A análise dos dados históricos sobre a Educação Infantil na cidade onde se 

desenvolveu a pesquisa, indica que, à época em que foram frequentadas pelos sujeitos 

desta investigação, as instituições de Educação Infantil, principalmente as creches, não 

apresentavam o caráter pedagógico que lhes é recomendado apresentar, atualmente. Da 

mesma forma, os profissionais que nelas trabalhavam não tinham formação específica 

para realizar um trabalho voltado ao desenvolvimento infantil, como ocorre nos dias de 

hoje.  

 

Os efeitos da Educação Infantil  
 
No Relatório do Grupo de Trabalho do Ministério da Educação voltado à 

Educação Infantil (2006, p.4-5), lê-se o seguinte, em relação aos efeitos da Educação 

Infantil sobre seus frequentadores:  

  
Os efeitos positivos de se frequentar uma instituição de educação 

infantil sobre o desempenho educacional posterior há tempos vêm sendo 
evidenciados, inclusive no Brasil. Um exemplo são os resultados de avaliações 
como as conduzidas pelo Saresp (sistema de avaliação do ensino do Estado de 
São Paulo). No exame de 2004, com a participação de mais de cinco milhões 
de alunos, a avaliação mostrou que, dentre as 244.836 crianças da primeira 
série do ensino fundamental que obtiveram a nota máxima como conceito, 
somente 10,2% não tinham passado pela educação infantil (p.4-5) 

 
Os autores desse Relatório argumentam que foi o reconhecimento da 

importância da Educação Infantil, especialmente para o desempenho no Ensino 

Fundamental, que impulsionou a expansão dessa etapa educacional em diferentes 

países.  

Com base em ampla revisão de literatura e na análise de bancos estatísticos 

nacionais acerca dos efeitos das políticas públicas sobre o desempenho das redes de 

ensino das capitais, Alves (2008) aponta que os aumentos na taxa de atendimento à 
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Educação Infantil acarretaram em melhoras no desempenho escolar nas outras etapas 

educativas. O trabalho de Curi e Menezes-Filho (2006), que analisou dados da Pesquisa 

de Padrão de Vida (PPV) de 1996 e 1997 e do SAEB 2003, também chegou a 

conclusões semelhantes sobre os benefícios da pré-escola: os indivíduos que a 

frequentaram completaram mais anos de estudos do que aqueles que iniciaram seus 

estudos com sete ou mais anos de idade. A pesquisa apontou também para o fato de os 

salários desses indivíduos serem, em média, maiores que os dos demais, quando 

ingressaram no mercado de trabalho. Além disso, as pessoas que frequentaram a pré-

escola obtiveram escores mais elevados em teste de proficiência aplicado pelo INEP, 

em 2003.  

Analisando separadamente os efeitos da creche e da pré-escola, Curi e Menezes-

Filho (2006) evidenciaram um impacto positivo da creche na conclusão do colegial e do 

ensino universitário, sendo tal impacto maior para os níveis educacionais mais elevados. 

A pré-escola, por seu turno, teve impacto positivo na conclusão dos quatro ciclos, com 

efeito marginal crescente nos três primeiros.   

Lordelo, Chalhub et al. (2007) compararam os efeitos da frequência à creche 

sobre o desenvolvimento cognitivo de 18 crianças de um bairro pobre de Salvador, 

comparando-as com um grupo de 19 que não frequentaram esse tipo de instituição. Os 

resultados mostraram que a creche não produziu impacto significativo sobre o 

desempenho das crianças e isso ratifica os achados de outras pesquisas mencionadas na 

revisão de literatura realizada por essas autoras. 

Na opinião de Alves (2008), a “eficiência da educação infantil ainda é um tema 

em aberto” (p. 430), embora a autora argumente que os investimentos nessa etapa da 

educação são os que alcançam maiores retornos, principalmente quando realizados o 

mais cedo possível na vida das crianças.  

   

 
O estudo longitudinal e o delineamento desta investigação 
 

A cidade na qual o estudo longitudinal vem sendo realizado tem, 

aproximadamente, 340.000 habitantes e um índice de pobreza igual a 28,64%, conforme 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)4. Tais características 

colocam a cidade no grupo das mais pobres do Rio Grande do Sul5. Quanto às 

                                                 
4 O IBGE pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: http://www.ibge.gov.br/home/. 
5 Esse grupo apresenta taxas de pobreza variando entre 26,82 e 40,18%, segundo o IBGE. 
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estatísticas educacionais, em 2007, havia 49.317 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental (em 137 escolas), 13.630 no Ensino Médio (em 29 escolas) e 4.241 no 

ensino pré-escolar (em 111 escolas)6 das diferentes redes escolares do município. 

O estudo longitudinal já completou diferentes etapas, nas quais foram 

acompanhados todos os seus participantes (5.914, em 1982) ou amostras representativas 

deles. Os dados utilizados nesta investigação sobre os efeitos da creche e da pré-escola 

referem-se a uma amostra representativa de 947 sujeitos e foram coletados por meio de 

questionários padronizados, respondidos pelas mães ou responsáveis e pelos próprios 

adolescentes (na idade de 14-15 anos), em suas residências, nas etapas realizadas em 

1997 e 2004/2005. O dado relativo à renda mensal das famílias dos participantes foi 

coletado à época do seu nascimento. Essa amostra contatada no acompanhamento de 

1997 corresponde aos sujeitos do estudo longitudinal que foram localizados em 27% 

dos setores censitários da cidade (estabelecidos pelo IBGE)7. Desse acompanhamento, 

retirou-se a informação sobre frequência à creche ou pré-escola e, a partir dos dados 

obtidos no acompanhamento de 2004/2005, foi criada a variável indicativa de 

longevidade escolar (conclusão do Ensino Básico). Em relação a essa variável, os 

sujeitos foram classificados em dois grupos: os que completaram até 10 anos de estudo 

(Ensino Básico Incompleto) e os que completaram 11 ou mais anos de estudo (Ensino 

Básico Completo ou mais).  

Os dados foram analisados por meios dos programas Data Analysis and 

Statistica Software (STATA) e Statistical Package for the Social Science (SPSS)8. 

 

Resultados e discussão 
 

Antes de apresentar os resultados da análise referente à relação entre 

longevidade escolar e frequência à Educação Infantil, pensa-se ser necessário fornecer 

um panorama dessa frequência no grupo dos sujeitos estudados, que foi a seguinte: 

22,1% (n= 237) frequentaram creches ou escolas maternais e 54,2% (n= 582) pré-

escolas. Os que frequentaram ambas as instituições somaram 184 (17,2%).  

                                                 
6 O IBGE não disponibilizou dados sobre creches. 
7 Os 265 setores censitários da cidade foram divididos em quatro grupos, de acordo com o seu nível 
socioeconômico. A partir desse procedimento, foi realizada uma seleção estratificada de 70 setores nos 
quais os nascidos em 1982 foram localizados e entrevistados.  
8 Informações sobre esses softwares podem ser encontradas, respectivamente, nos seguintes sítios da 
internet: http://www.stata.com/ e http://www.spss.com.br/. 
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A comparação entre o panorama educacional da cidade onde esta pesquisa foi 

realizada (fornecido pelos dados do estudo longitudinal) e o do resto do país é difícil, 

pois os dados disponíveis têm naturezas distintas. Entretanto, considerando que a 

expectativa do Plano Nacional de Educação, para 2006, era de atender 30% da 

população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 a 6 anos  (BRASIL, 2006), 

pode-se pensar que essa cidade encontrava-se, em 1982, em boa situação em relação ao 

atendimento institucional à população infantil. 

Como se sabe que a escolarização está associada à renda familiar, pois, por 

exemplo, as camadas mais ricas da população atingem níveis educacionais mais 

elevados, resolveu-se analisar a situação dos sujeitos deste estudo, quanto a essa 

associação, na Educação Infantil. A tabela 1 ilustra a distribuição dos sujeitos que 

frequentaram creche, por grupos de renda familiar mensal (medida em salários 

mínimos). Há diferenças estatisticamente significativas (verificadas por meio do Teste 

de Qui-quadrado) nas taxas de frequência para os diferentes grupos de renda: são 

maiores para o grupo de renda familiar mensal acima de seis salários mínimos (33,8%) 

e menores para o de renda menor ou igual a um salário mínimo (26,5%). Os grupos de 

renda intermediários apresentaram taxas de frequência em torno de 18%.  

 
Tabela 1: Frequência à creche/maternal por grupos de renda familiar mensal  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
  

Na Tabela 2, relativa à pré-escola, verificam-se igualmente diferenças 

significativas (Teste de Qui-quadrado) entre as taxas de frequência para os diferentes 

grupos de renda familiar. À medida que aumenta a renda, aumenta também a frequência 

à pré-escola, verificando-se percentuais de 38,1%, para o grupo de renda mais baixa, e 

de 87,6 %, para o grupo de renda mais alta.  

 
Tabela 2: Frequência à pré-escola por grupos de renda familiar mensal  
 
 
 
 
 

Grupos de renda 

familiar mensal  

(salários mínimos) 

Freqüência à 

creche/maternal 

(%) 

 
p 

<= 1 26,5 
1.1 - 3 18,4 
3.1 - 6 18,7 
> 6 33,8 

< 0,0001 

Grupos de renda 

familiar mensal 

(salários mínimos) 

Freqüência à pré-

escola 

(%) 

p 

<= 1 38,1 
1.1 - 3 46,9 

< 0,0001 

3.1 - 6 62,2 
> 6 87,6 
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As Tabela 1 e 2 mostram associações significativas entre renda familiar e 

frequência à Educação Infantil. A partir dos dados dessas tabelas pode-se, por exemplo, 

formular as seguintes perguntas: as mães que pertencem aos grupos extremos de renda - 

certamente por motivos diversos - são as que trabalham fora de casa e, por isso, 

necessitam que seus filhos freqüentem creches? Por que não se observa a mesma 

tendência nos dados referentes às creches e ás pré-escolas? As informações que temos 

não permitem responder essas perguntas, pois dados quantitativos não são capazes de 

explicar relações causais. Eles mostram, todavia, a necessidade de realizar outras 

pesquisas, de caráter qualitativo, que permitam explicar os relações quantitativas 

produzidas nesta investigação. 

A associação entre frequência à creche e pré-escola e longevidade escolar está 

expressa na Tabela 3. Ela mostra que 60% dos que frequentaram creches completaram o 

Ensino Básico, enquanto isso ocorreu com 57,9% dos que não frequentaram esse tipo de 

instituição. A análise bruta dessa diferença (Teste de Qui-quadrado), no entanto, indica 

que ela não é estatisticamente significativa e que, portanto, a frequência à creche não 

influenciou o desempenho escolar posterior dos sujeitos do estudo longitudinal de 1982. 

Quanto à pré-escola, os percentuais de longevidade escolar foram de 70,9% para os que 

frequentaram essas instituições e 44,5% para os que não as frequentaram, apresentando 

uma diferença estatística altamente significativa (Teste de Qui-quadrado). Isso sugere 

que a pré-escola influenciou no desempenho escolar posterior dos sujeitos estudados. 

 
Tabela 3. Prevalência de longevidade escolar conforme a freqüência à creche e à pré-
escola (análise bruta). 
 

 

Variável 

 

Longevidade escolar 

(%) 

 

p 

 

Frequência 

 
Sim 

 
60,8 

 
0,4 

à creche ou 

maternal 

Não 57,9  

 

Frequência à 
pré-escola 

 

 
Sim 
Não 

 
70,9 
44,5 

 
<0,001 

 
A Tabela 4 mostra a análise da relação entre frequência à creche e à pré-escola e 

longevidade escolar, ajustada para o efeito da renda familiar sobre tal relação. Tal ajuste 
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necessitou ser efetuado porque se sabe que a renda está associada tanto à frequência à 

Educação Infantil quanto ao desempenho escolar. Essa análise sugere que, mesmo 

depois do ajuste, o efeito da frequência à pré-escola continua sendo estatisticamente 

significativo (obtido por meio de Regressão Logística): a probabilidade de apresentar 

longevidade escolar entre os que frequentaram a pré-escola foi 2,2 vezes maior do que 

entre os que não a frequentaram (Razão de Odds9). Antes do ajuste, isto é, na análise 

bruta, essa probabilidade era 3,0 vezes maior. Não houve efeito da frequência à creche 

sobre a longevidade escolar nem na análise ajustada, nem na análise bruta  (esta já 

expressa na Tabela 3).     

 
Tabela 4. Efeito bruto e ajustado para renda familiar da freqüência à creche e à pré-
escola sobre a longevidade escolar.  
 

Variável  RO  

bruta 

IC 95% RO 

ajustada 

IC 95% p 

Frequência 

à creche/ 

maternal  

Sim 
Não 

1,13 
1,0 

0,82-1,55 1,03 
1,0 

0,73-1,46 0,8 

Frequência à 

pré-escola 

Sim 
Não 

3,04 
1,0 

2,32-3,98 2,22 
1,0 

1,66-2,96 <0,001 

 
Esta pesquisa sugere que a frequência à pré-escola pode promover a longevidade 

escolar, corroborando os resultados de outros trabalhos, como o de Curi e Menezes-

Filho (2006). O fato de a frequência à creche não ter apresentado efeito positivo sobre a 

longevidade escolar, por outro lado, também vai ao encontro dos resultados da pesquisa 

de Lordelo, Chalhub et al. e de outros estudos revisados por essas pesquisadoras. É 

importante, no entanto, apontar que Curi e Menezes (2006) relatam achados opostos a 

esses, verificando efeitos positivos da creche sobre os anos de estudos de seus sujeitos.  

Embora os dados não possam revelar as razões do efeito protetor da pré-escola 

em relação ao fracasso escolar ou a ausência de tal efeito, relativa às creches, pensa-se 

ser plausível pensar que o caráter educativo das primeiras instituições e o caráter 

primordialmente assistencial das segundas, à época em que foram frequentadas pelos 

sujeitos da pesquisa, pode ter contribuído para isso.  

                                                 
9 Conforme Margotto (http://www.paulomargotto.com.br/documentos/epiinfo2.doc), não há equivalente 
em Português para a expressão odds, utilizada no Inglês. Assim, quando necessário, usa-se sua forma 
original – “Odds Ratio” – ou “Razão de Odds” (RO), "Razão de Chances", Razão de Produtos 
Cruzados”. Tal expressão é definida como a probabilidade de que um evento ocorra dividida pela 
probabilidade de que ele não ocorra. Ela é uma medida da força da associação entre a exposição e o 
evento (resultado) ou uma estimativa do risco relativo de um evento ocorrer em presença de um 
determinado fator.  
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Em adição a esse caráter das atividades desenvolvidas nas creches e pré-escolas, 

pode-se pensar que havia outras diferenças entre elas, a exemplo do que ocorria em 

outras regiões brasileiras: diferenças relativas à formação dos profissionais que nelas 

trabalhavam e à infraestrutura material de cada tipo de instituição. Tal aspecto fica claro 

na revisão de literatura realizada por Campos, Füllgraf e  Wiggers (2006) acerca das 

pesquisas divulgadas, entre 1996 e 2003 (ou seja, pós-LDBEN), sobre a qualidade da 

educação nas instituições de Educação Infantil brasileiras. As pesquisas mostram que as 

creches apresentavam sempre situação mais precária do que as pré-escolas - em termos 

de formação do pessoal e de infraestrutura material. As creches adotavam rotinas rígidas 

e empobrecidas, voltadas principalmente para a alimentação, higiene e contenção das 

crianças, sem preocupação com o seu desenvolvimento integral. Comparativamente, nas 

pré-escolas, o pessoal era mais bem qualificado e a infraestrutura melhor. No entanto, 

apesar das atividades nas pré-escolas apresentarem um cunho pedagógico, essas 

instituições ainda estavam presas ao que as autoras consideravam um “modelo 

excessivamente escolarizante, calcado em práticas tradicionais do ensino primário” 

(p.118).   

Os resultados desta pesquisa apontam para a importância da provisão de 

atendimento pré-escolar para as crianças, como forma de garantir sua longevidade 

escolar. Ao mesmo tempo, os dados sugerem a necessidade de realizar um trabalho de 

caráter educacional com as crianças, pois, embora as atividades assistenciais 

desenvolvidas nas creches possam ter importância, principalmente por facilitar a vida 

das mães trabalhadoras, tais atividades não resultaram em benefícios escolares 

posteriores aos que frequentavam tais instituições. 
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