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As políticas públicas de Estado no Brasil se desenvolveram, nas últimas décadas, 

principalmente, entre as do tipo universalista e residualista. A primeira orientação, 

conforme conceitua Esping-Andersen (1993), se caracteriza pela integralidade e 

universalidade das políticas sociais, voltadas para a garantia do direito de todos os 

cidadãos. Já na segunda orientação, o Estado atende a uma parcela da população, os 

grupos marcados pelo signo da exclusão ou da pobreza, e o mercado supre os serviços 

para os que podem por eles pagar. A Constituição Brasileira de 1988, pela primeira vez 

na nossa história, postula suas políticas sociais - e a política educacional – sob uma 

orientação universalizante. Entretanto, devido às posições políticas e às condições 

econômicas, não seguiram integralmente a orientação universalista e se efetivaram, em 

alguns casos, tendendo ao modelo residualista.  

A carta magna ao instituir creches e pré-escolas no capítulo da educação, sob a 

designação de Educação Infantil, como direito de todas as crianças desde o nascimento, 

referenda os argumentos da política pública do tipo universal. Em decorrência deste 

lugar que a Constituição lhe destina, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional tratam a Educação Infantil do nascimento aos 

seis anos como tema da educação, sob a responsabilidade dos sistemas de ensino.  

Teoricamente, como muitos países o fazem, poderia ter havido outro 

encaminhamento, por exemplo, a assistência social se encarregaria da faixa etária de 0 a 

3 anos, e o setor educacional da faixa seguinte (população de 4 a 6 anos). Contudo, a 

opção brasileira pelo atendimento educacional a toda faixa etária da primeira infância é 

fruto de um processo histórico de articulação entre duas dimensões: uma social, política 

e administrativa - que foi se expressando ao longo dos últimos cem anos com os 

movimentos sociais e de lutas de diferentes setores da sociedade civil organizada e com 

a criação de organizações sociais, de órgãos da administração governamental, de 

programas de atenção à criança e da própria legislação -, e outra técnico-científica 

constituída pelos estudos dos campos da psicologia do desenvolvimento, da 

antropologia, da cultura, da filosofia, da sociologia, entre outros, que passam a conceber 

a criança de forma ampla e integrada e a infância como um momento fundamental no 



 

 

processo de formação humana, entendendo educação e cuidado como indissociáveis já 

que o mesmo ato que cuida educa, o mesmo ato que educa cuida. 

O diálogo entre estas duas dimensões – política-administrativa e técnico-

científica - produziu a idéia de Educação Infantil, com dois segmentos etários (0-3 e 4-

6)1, mas sem fragmentação do processo educacional. A intenção foi de evitar rupturas 

na qualidade da oferta e na trajetória educacional da primeira infância, garantindo a 

todas as crianças continuidade pedagógica no que se refere aos objetivos, organização, 

conteúdos, acompanhamento, avaliação etc. Idéia que visa também o rompimento da 

cisão histórica entre as creches pobres dos menores pobres e as pré-escolas das crianças 

das classes favorecidas. Concebe-se, assim, a criação de “estabelecimentos de educação 

infantil” que atendam com qualidade as crianças de 0 a 6 anos, no mesmo espaço, com 

as necessárias divisões internas de ambientes específicos para as diferentes faixas 

etárias. Na proporção em que esse modelo de estabelecimento educacional se instalasse 

nos sistemas municipais de ensino, creches e a pré-escolas deixariam de existir como 

unidades separadas.  

No âmbito dos 27 estados, um Distrito Federal e 5.564 municípios brasileiros, o 

processo de inserção de creches e pré-escolas à Educação tem se estendido ao longo da 

década com inúmeras nuances e particularidades inerentes aos contextos, especialmente, 

os municipais. Que impasses e questões têm surgido neste processo? Como tem sido a 

implementação desta política pública educacional? É possível dizer que no Brasil a 

política pública para a primeira etapa da educação básica caminha numa direção 

universalista, se configurando como um atendimento aberto para todos ou está voltada 

para situações especiais, como por exemplo, de crianças em vulnerabilidade social? 

Creches e pré-escolas têm se articulado em direção a idéia única de Educação Infantil? 

O que dizem os dados e o que apontam as orientações políticas?  

Este trabalho tem como objetivos discutir o processo de inserção de creches e 

pré-escolas à educação e trazer reflexões para se pensar como tem sido a efetivação da 

política pública educacional na primeira etapa da educação básica, nos últimos anos. 

Para tanto, aborda parte dos resultados de uma pesquisa internacional, que desenvolveu 

estudo comparativo entre países que optaram pela integração entre educação e cuidado 

na primeira infância e países que não fizeram esta opção. A pesquisa teve como 

                                                           
1
 A Lei nº 11.274/2006 institui o Ensino Fundamental de nove anos de duração e a inclusão das crianças 
de 6 anos de idade. Assim, as crianças com seis anos completos até o inicio do ano letivo não estão mais 
na Educação Infantil. Mantivemos a faixa etária de 0 a 6 anos entendendo que ao longo do ultimo ano de 
pré-escola as crianças estarão completando seis anos.  



 

 

procedimentos metodológicos uma revisão bibliográfica sobre o tema, análise 

documental e de dados gerados no âmbito do MEC- INEP, IBGE, CNE e contou 

também com uma entrevista coletiva, de 8 horas de duração, com representantes de 

diferentes instituições: universidades, União Nacional de Dirigentes Municipais -

UNDIME, conselhos e secretarias municipais de educação, Organização Mundial para 

Educação Pré-escolar- OMEP, creches comunitárias, movimento interfórum de 

Educação Infantil- MIEIB, MEC e UNESCO.  Vale ressaltar que ouvir e se inserir no 

debate que se estabeleceu durante a entrevista foi um caminho metodológico dos mais 

profícuos. Tanto a escolha dos entrevistados - que permitiu uma importante 

representação dos “atores políticos”, públicos e privados, envolvidos na construção da 

agenda governamental para a educação -, como dos temas eleitos nos possibilitou 

conhecer parte dos bastidores do processo político na resolução de conflitos em torno da 

inserção da educação infantil no campo educacional.  

   Na primeira parte, discute a mudança conceitual na transferência de gestão e 

traz alguns dados da Educação Infantil em diálogo com metas do PNE para esta etapa 

educacional. Na segunda, traz as conquistas da opção brasileira pela inserção de creches 

e pré-escolas à educação, enfatizando os desafios cada vez mais eminentes de não cindir 

e/ou desagregar esta primeira etapa educacional, apontando as conseqüências 

excludentes da direção residualista fortemente adotada no segmento de creches. Finaliza 

discutindo a obrigatoriedade de freqüência na pré-escola como medida de cunho 

universalista e questiona se a direção residualista representa um momento de transição à 

concepção universalista ou se constitui uma vertente da perspectiva liberal de regulação 

do mercado. 

 

Mudança conceitual e transferência de gestão 

 
a rigor uma decisão em política pública representa apenas um amontoado de 
intenções sobre a solução de um problema expressas na forma de 
determinações legais: decretos resoluções etc. Nada disso garante que a 
decisão se transforme em ação e que a demanda que deu origem ao processo 
seja efetivamente atendida. (Rua,1998, p.12) 

  

 As ponderações de Rua levam a indagações para a esfera da política pública de 

Educação Infantil: como as decisões político-legais têm se transformado em ação? 

Quais são os pontos de conflito envolvidos nessa política pública? De que maneira as 

expectativas dos diferentes atores submersos no jogo político, na criação da policie 



 

 

(parlamentares, prefeitos, membros do executivo federal, empresários, trabalhadores, 

sindicatos, igreja, ONGs etc) foram levadas a êxito? 

No nosso país, a transferência da responsabilidade é considerada em dois níveis: 

(a) o da política nacional de educação, que envolve as diretrizes político-pedagógicas e 

o plano nacional de educação, a cargo do Ministério da Educação e (b) o da política 

municipal, que comporta o planejamento e a administração dos sistemas de ensino 

locais, a cargo dos Municípios. Mesmo que ele não tenha instituído seu sistema de 

ensino, ele é responsável pela rede escolar municipal, ou seja, pelo atendimento das 

crianças. 

No primeiro nível, a decisão é tomada por estatutos legais: A Constituição 

Federal coloca a educação infantil no capítulo da educação, nomeando formalmente a 

creche e a pré-escola como instituições que oferecem essa educação. A LDB (Lei nº 

9.394/96) define o mesmo e único objetivo para a educação infantil de 0 a 6 anos e 

concedeu três anos, a partir de sua publicação,  para as creches passarem ao sistema de 

ensino. O Plano Nacional de Educação (PNE- Lei nº 10.172/01) estabelece metas para 

ambas as instituições e metas específicas para a creche e para a pré-escola. Uma delas é 

o atendimento, até 2011, de 50% das crianças de 0 a 3 anos. Há coerência entre os 

ditames constitucionais e das leis ordinárias, bem como nos documentos de política e do 

plano de educação. Mas como tem sido esse processo e transição em nível local? Essa 

realidade aponta, necessariamente, para a reorganização das redes municipais de ensino, 

configurando um período de transição que vem sendo marcado por diferentes ajustes. 

Na transição os movimentos em defesa da educação de crianças de 0 a 6 anos em 

instituições de ensino trazem, em seu bojo, a dualidade entre a educação e a assistência, 

entre a educação e o cuidado na primeira infância, entre creches e pré-escolas acrescida 

pela interface, por vezes ambígua, das instâncias públicas e privadas.Estas dualidades, 

mais de dez anos após o prazo estipulado para a inserção da Educação Infantil aos 

sistemas de ensino, ainda representam obstáculos para mudanças nas concepções de 

atendimento às crianças pequenas. Uma forte conseqüência tem sido o estímulo à 

emergência de preocupações educacionais tanto no campo das políticas, como na 

produção de conhecimento na área. 

Nas disposições legais, a educação infantil encontra-se regulada, dispõe de 

recursos públicos, registra melhorias no processo de normatização, com repercussões no 

ensino superior com incremento de pesquisas que abrangem a área e com as novas 

diretrizes curriculares para a Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1/2006) para atender à 



 

 

formação de professores para a educação infantil, etc. É possível perceber que o 

ingresso da Educação Infantil nos sistemas de ensino por um lado tem trazido 

implicações nas demais etapas, modalidades e níveis de ensino, por serem conduzidas a 

repensar concepções, rever práticas e adequar posições a partir das novas relações que 

se estabelecem. Por outro, não se pode desconsiderar a busca permanente pela 

construção de uma identidade da Educação Infantil capaz de resguardar suas 

especificidades, não se tornado apenas um local salubre para os bebês ou um espaço 

preparatório para o ensino fundamental. 

O panorama municipal é hoje muito díspar, pois são desiguais as condições 

sociais e econômicas dos municípios brasileiros. Tal disparidade se coloca no tipo de 

oferta de ensino - creche, pré-escola, fundamental e médio -, no número de matrículas, 

na categoria administrativa dos estabelecimentos e, também, na qualidade da oferta – 

formação docente, equipamentos físicos e pedagógicos. Buscar a unidade do sistema 

diante de tal diversidade, aceitar e conviver com diferenças, sem tornar o sistema 

disperso e/ou excludente, compreender e conceber o espaço educativo, com o 

envolvimento, discussão e formação dos profissionais que nele atuam, implica uma 

série de ações político-pedagógicas e administrativas consistentes, objetivas e que 

tenham continuidade. Aí reside o cerne do processo de transição local, o principal 

desafio da opção brasileira pela estrutura federativa e pela municipalização da educação 

básica, que tem conseqüências na política, pela ruptura na organização hierarquizada e 

centralizada. Assim, se o município tem fragilidades ou potencialidades, elas se 

projetam com maior ou menor intensidade na política educacional de cunho universal 

ou residual. 

Na história da educação das crianças pequenas, as políticas adotadas 

estimularam a presença de soluções paliativas e/ou alternativas: das iniciativas médico-

higienistas do inicio do século XX, passando pela LBA e órgãos internacionais, como a 

UNICEF, chegando aos movimentos sociais e comunitários dos anos 1970/80. O 

atendimento às crianças pobres teve como base o voluntariado e a precariedade de 

recursos. Assim se organizaram creches domiciliares, creches comunitárias, 

filantrópicas e até mesmo privadas com fins lucrativos. Muitas dessas instituições 

permanecem até hoje e são frutos de movimentos comunitários, de mulheres em luta 

pelo direito a um lugar digno para deixar os filhos durante a jornada de trabalho. Muitas 

surgiram nos anos de repressão política, no vácuo de uma ação governamental junto à 

população de baixa renda, ofereciam uma educação alternativa para as crianças, sem a 



 

 

tutela de um estado autoritário. Mas se os tempos políticos mudaram as condições 

precárias de muitas destas creches se mantiveram. Várias creches comunitárias ocupam 

espaços improvisados, localizados nas comunidades pobres, favelas, invasões, periferias 

em geral, que, como o seu entorno, funcionam como podem, com recursos da 

comunidade e de convênios com o poder público. Instituições que prestam um serviço 

público - não-governamental, não-estatal - junto às camadas mais pobres da população. 

Instituições que contam com poucas verbas para se manterem e que precisam mais do 

que os recursos que recebem dos convênios atuais para poderem oferecer um serviço de 

melhor qualidade à população infantil pobre, seja com instalações e materiais mais 

adequados, seja com pessoas habilitadas para atender as crianças, entre outras. O 

panorama precário de muitas destas creches comunitárias e até mesmo das que foram 

municipalizadas, somado à cobertura do atendimento, como veremos mais à frente, nos 

faz indagar: de que forma as políticas residualistas persistem para as creches? 

Tratar a creche como um equipamento educacional e pensá-la para ser 

fundamentalmente complementar (e não substitutiva) à ação da família nos aspectos 

físico, psicológico e social e na constituição de conhecimentos e valores indispensáveis 

ao processo de desenvolvimento e socialização das crianças é uma questão provocadora 

para a sua integração ao sistema de ensino, diferentemente da pré-escola, que já fazia 

parte das preocupações dos educadores e da política educacional brasileira, embora de 

forma marginal e com a justificativa de etapa preparatória para o ensino fundamental. 

São ainda escassos os estudos centrados na análise da Educação Infantil, no 

âmbito das municipalidades, das experiências que estão sendo desenvolvidas pelos 

poderes municipais, principalmente aqueles que reúnam a multiplicidade das estratégias 

que vêm sendo implantadas e seus impactos, decorrentes da transição de um 

atendimento assistencial para um atendimento educacional, sob responsabilidade 

municipal. No processo de transferência de creches e pré-escolas para a educação, não 

se pautou a presença de um órgão para a coordenação integrada das ações de 

assistência, saúde, proteção e educação. O princípio é único: integrar os 

estabelecimentos aos sistemas de ensino significa funcionar com características 

educacionais, sob a coordenação da Educação. Todavia, os processos de transição e 

regulamentação são variados e distintos entre si, bem como as condições de 

funcionamento das instituições. Assim, os municípios convivem com os desafios 

decorrentes da mudança de concepção do atendimento às crianças de 0 a 6 anos  nos 

discursos oficiais e nas práticas existentes no seu interior: a herança do trabalho 



 

 

assistencial, modelo que embasou as iniciativas públicas e privadas de atendimento à 

criança pobre, caracterizando parte significativa dos estabelecimentos como depósito de 

crianças e a existência de sistema educacional pouco flexível e hierarquizado. No centro 

dessa questão está a conquista legal: um atendimento educacional de qualidade, com 

professores habilitados, escolas com condições físicas adequadas à faixa etária, 

currículos formulados a partir de uma concepção de criança que a perceba na sua 

integralidade e não apenas como aluno. 

Nessa trajetória, muitos municípios procuraram delinear propostas, certamente a 

partir de suas convicções ideológicas, de seus compromissos políticos e de suas 

condições econômicas, sociais e culturais.  

Pouco a pouco, a educação retoma o centro da cena, tornando o currículo uma 

questão política que provoca a rediscussão do papel do MEC no cenário nacional e 

internacional. Os debates sobre os projetos político-pedagógicos de Estados e 

Municípios, por vezes, foram atropelados pela urgência da definição de parâmetros, da 

elaboração de projetos para cumprir a lei. É consenso de que não basta o Conselho 

definir as normas, é preciso que a Secretaria de Educação oriente as instituições e dê os 

suportes técnico-pedagógicos e financeiros necessários para que elas consigam se 

adequar às novas exigências. 

No sentido de traçar um panorama do processo de consolidação da experiência 

brasileira na integração de creches e pré-escolas aos sistemas educacionais locais em 

diálogo com metas do PNE, a tabela abaixo2 traz uma importante síntese do acesso 

nesta década, vejamos: 

                                                           
2
 Tabela construía a partir dos relatórios intitulados As desigualdades na Escolarização no Brasil 
(Presidência da República, 2006,2007, 2009). 



 

 

Tabela 1: Taxa de Freqüência Escolar das Crianças de O a 5 Anos de Idade por Sexo, 

Cor, Situação do Domicílio, Grandes Regiões e Faixas de Rendimento Mensal Familiar 

per Capita Segundo Grupos de Idade - Brasil- 1995 e 2005. 

 
 Brasil, Sexo, Cor, Situação no 
Domicílio, 

0 a 3 anos de  idade 
 

4 a 5 anos de idade  

 Grandes Regiões, Faixas de 
Rendimento 
 

1995 2005* Diferença 1995 2005* Diferença

 Brasil 7,6 13,3 5,8 42,4 63,7 21,3 

 Sexo       

 Homens 7,7 13,6 5,9 41,3 63,S 22,1 

 Mulheres 7,5 13,1 5,6 43,5 63,9 20,3 

 Diferença 0,2 0,6  -2,2 -0,4  

 Cor       

 Branca 8,7 14,6 5,9 44,8 65,7 20,9 

 Preta ou parda 6,2 12,0 5,7 39,8 61,8 22,0 

 Diferença 2,5 2,7  5,0 3,9  

 Situação do Domicílio       

 Urbano 9,2 15,2 6,0 48,2 67,5 19,3 

 Rural 2,7 5,0 2,3 25,0 46,3 21,3 

 Diferença 6,5 10,2  23,2 21,2  

 Grandes Regiões       

 Norte** 5,6 7,0 1,3 44,3 54,4 10,0 

 Nordeste 7,1 11,7 4,6 47,2 70,9 23,7 

 Sudeste 8,3 15,8 7,5 43,1 67,3 24,1 

 Sul 8,6 16,1 7,4 32,8 49,1 16,3 

 Centro-Oeste 5,5 10,0 4,5 34,4 49,9 15,5 
 Diferença Sul-Norte 3,0 9,1 6,1    

 Diferença Nordeste – Sul    14,4 21,8  

 Faixa de Rendimento familiar per 
capita 

      

20% mais pobres 4,9 9,0 4,1 31,0 53,9 22,9 

20% mais ricos 20,3 27,8 7,5 72,0 85,7 13,7 

Diferença 15,4 18,8  41,0 31,8  

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1995 e 2005. In: Presidência da República, 2006 
,p.34. 
*valores harmonizados excluindo a população rural da Região Norte. 
**exclusive a população rural. 

 

Observa-se que o acesso à Educação Infantil cresceu no período e foi bem mais 

expressivo na pré-escola. Os dados mostram que os fatores sociodemográficos da 

população se apresentaram como fortes determinantes deste acesso. Especialmente para 

as crianças de 0 a 3 anos, o aumento significou maior freqüência à creche dos grupos 

mais favorecidos, aumentando a diferença entre os mais ricos e os mais pobres  (de 

15,4% para 18,8%). Na faixa etária de 4 a 6 anos, embora os mais ricos continuem a ter 

mais acesso, houve um aumento de 22,9% da freqüência à pré-escola dos mais pobres 

(de 31% para 53,9%), o que diminuiu a distância de acesso entre os grupos. Nascer e 

viver nas regiões norte e sudeste do país traz um impacto importante no acesso (ou na 

falta dele) à creche e à pré-escola, tal como adverte Santos (2001, p. 79) ao se referir ao 

espaço geográfico num contexto de globalização: a eficácia das ações está 

estreitamente relacionada com a sua localização. Os atores mais poderosos se 

reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para os outros. 



 

 

Em um exercício de buscar o movimento em curso no cenário educacional, o 

quadro a seguir traz uma síntese de como evoluiu o acesso das crianças à primeira etapa 

da Educação básica entre um ano e o outro: 

 
Quadro 1 - Acesso restrito à educação infantil de qualidade. Sobretudo pelas crianças 
de 0 a 3 anos 
Indicadores 2006                         2007 

  Brasil: 15,5%     Brasil: 17,1%  

Taxa de freqüência à   
Desigualdades 

  
  

Desigualdades 
* 
 

Creche: 
 Preta/ Parda: 
13,8% 

 Branca: 17,1 % 3,3 Preta/ parda: 14,9%  Branca:   19,4% 4,5 

crianças de Rural: 6,6% Urbana: 17,6% 11,0 Rural: 6,4% Urbana: 19,6% 13,2 

0 a 3 anos  Norte: 8,0%  Sudeste: 19,2% 11,2 Norte: 7,5%  Sudeste: 22,06% 14,5 

  
 20% + pobres: 
9,7% 

20% + ricos: 
29,6% 

19,9 20% + pobres: 10,2% 
20% + ricos: 
36,2% 

26,0 

Taxa de freqüência à  Brasil: 67,6%   Brasil: 70,1%  

Pré-escola:   Desigualdades   Desigualdades 

crianças de 
Preta/ Parda: 
65.4% 

Branca: 70,2% 4,8 Preta/ Parda: 68,2% Branca: 72,5% 4,3 

4 e 5 anos Rural: 50,0% Urbana: 72,0% 22,0 Rural: 54,9% Urbana: 73,8% 18,9 

 Sul: 53,7% Nordeste: 73,8% 20,1 Sul: 56,9% Nordeste: 76,8% 19,9 

  
20% + pobres: 
58,0% 

20% + ricos: 
87,2% 

29,2 20% + pobres:61,9% 
20% + ricos: 
89,4% 

27,5 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD- IBGE), 2006 e 2007. In: Presidência da República, 2007,p.36., 

2009, p.10 * Em pontos percentuais 

 

Embora o crescimento da freqüência à creche tenha praticamente dobrado na 

década 1995-2005 e tenha aumentado de um ano para o outro, este percentual continua 

aquém das necessidades sociais e das metas do Plano Nacional de Educação para esta 

faixa etária - atingir, em 2006, uma cobertura de 30% das crianças. O acesso às creches 

é ainda desigual entre as crianças das diferentes regiões do país; entre as da zona urbana 

e a rural; entre as brancas e pretas ou pardas; e entre as de famílias mais pobres e mais 

ricas. A maior desigualdade se verifica quando comparadas as taxas de freqüência das 

crianças à creche, segundo a renda de suas famílias: pouco mais de 10% das crianças do 

quinto de renda mais baixo (20% mais pobres) freqüentaram creche, enquanto no quinto 

de renda mais elevado essa taxa em 2007 foi de mais de 30%.  

A situação do acesso à educação de crianças de 4 e 5 anos é bem melhor, 

conforme apontam os dados da PNAD 2007: 70,1% das crianças dessa faixa etária 

freqüentam a pré-escola, percentual que ultrapassa a meta prevista pelo PNE (cobertura 

de 60% das crianças de 4 a 6 anos, em 2006). Estes percentuais anunciam um quadro 

mais otimista para a educação brasileira já que, conforme o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), feita pelo INEP, há um aumento de 32% nas 

chances de uma criança brasileira concluir o ensino médio quando tem acesso à 

educação infantil (PDE, 2007, p.44). Os estudos têm evidenciado que freqüentar 



 

 

educação infantil tem efeitos positivos ao longo da vida escolar para qualquer criança, 

mas com maiores repercussões nas camadas mais pobres da população (Campos, 1997, 

Brasil, 2006).  

 Conforme o terceiro relatório As desigualdades na Escolarização no Brasil 

(Brasil, 2009), entre as razões identificadas para o baixo acesso das crianças pequenas à 

educação infantil encontra-se falta de visão da Educação Infantil como parte da primeira 

etapa educacional já que em 2008, 23,2% dos municípios brasileiros não ofertavam 

creches públicas e 0,7% não ofertavam pré-escola (cerca de 49 municípios). Outra razão 

apontada foi a insuficiência de recursos públicos para financiar a oferta: em 2007, o 

percentual de recursos federais aplicados na Educação Infantil foi de 0,46% (acima dos 

0,18% do ano anterior, mas ainda bastante reduzido).  

Especialmente para a faixa etária de 0 a 3 anos, sabe-se que sempre existirá uma 

parcela da população que não demandará a educação nos primeiros anos de vida. O 

consenso sobre a importância da creche para a criança pequena está longe de ser 

atingido e uma das metas do PNE é promover debates com a sociedade civil sobre o 

direito das crianças à Educação Infantil para que se possa envolver os pais com esta 

questão. Entretanto, as crianças pobres e suas famílias, pela oferta reduzida, ficam com 

poucas possibilidades de opção por um atendimento. 

  

Qualidade na Educação Infantil: outra face na busca da universalidade 

 A expansão da Educação Infantil não pode prescindir da qualidade do serviço 

oferecido à população. O relatório supracitado traz como causas da baixa qualidade da 

Educação Infantil os seguintes fatores: i) infra-estrutura deficiente nas escolas públicas 

e conveniadas – em 2008, 53% das crianças freqüentavam educação infantil pública 

sem parque infantil- ii) desvalorização da profissão docente- rendimento mensal médio 

de professores, 30h semanais, com nível superior em exercício na educação infantil em 

2008 era de R$1.093,94- iii) formação inadequada de docentes – 22,9% de professores 

sem magistério ou licenciatura, em 2008 - e iv) fragilidade educacional de muitos 

municípios- 44% não tinha Conselho Municipal de Educação, em 2006.   

 Quanto à infra-estrutura, uma das metas do PNE é a elaboração de padrões 

mínimos de infra-estrutura para o funcionamento adequado da Educação Infantil. Esta 

meta foi atingida em 2006 quando, depois de vários seminários regionais e fóruns de 

discussão promovidos pelo MEC, foram publicados dois documentos: Parâmetros 

Básicos de Infra-estrutura para instituições de Educação Infantil, volumes 1 e 2  



 

 

(Brasil, 2006a), que têm como finalidade orientar os sistemas na construção e adaptação 

de espaços adequados à educação infantil e subsidiá-los na regulamentação das 

instituições que estão sob sua gestão e fiscalização, e Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil, volumes 1 e 2 (Brasil, 2006 b) que discutem 

qualidade na educação infantil de forma abrangente, trazendo resultados de pesquisas 

sobre o tema,  as competências dos sistemas de ensino em relação ao compromisso com 

a qualidade da oferta, chegando a parâmetros de qualidade a serem atingidos pelas 

instituições. Foram elaborados também os Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil ( MEC, 2009) para as instituições se auto-avaliarem.  Mas como já foi abordado 

anteriormente, os documentos por si sós não garantem a ação efetiva, nem a 

transformação, pois é de responsabilidade prioritária dos municípios a oferta e gestão da 

educação infantil, cabendo a cada um dos 5.564 a formulação e execução de suas 

políticas. 

 Os dados do Censo Escolar que permitem analisar variáveis de infra-estrutura 

das escolas dão um panorama pouco animador das condições das instituições de 

Educação Infantil. Mais da metade das crianças da educação infantil freqüentam escolas 

que não possuem parque (quadra de esporte), por exemplo. Entendendo que esta 

variável indica a existência de espaço para brincadeiras e movimentação e 

desenvolvimento de atividades  ao ar livre, constata-se que grande parte das crianças, no 

horário escolar, fica restrita a atividades em áreas internas das instituições ( 

confinamento?). Outro importante indicador de infra-estrutura é a presença de sanitário 

adequado para faixa etária, já que pode ser tomado como condição de segurança e 

higiene das crianças. Nesta variável também se nota uma situação ainda precária 

principalmente nos equipamentos da rede pública: 68,7% das creches informaram ao 

Censo Escolar de 2006 terem banheiro adequado à faixa etária (84, % das privadas e 

54,6 das públicas) e 37,8 % das pré-escolas (81,7% das privadas e 23,3% das públicas).  

 A melhoria da infra-estrutura das creches e pré-escolas é uma meta a ser 

conquistada que ainda não se fez visível na inserção à educação. Também neste ponto, 

pertencer à educação traz perspectivas de mudança, já que faz parte do PNE melhorar a 

infra-estrutura das escolas públicas brasileiras. Nesta direção, o governo federal, 

exercendo uma função suplementar junto aos municípios, lançou o Programa Nacional 

de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - 

ProInfância, que visa a expansão de espaços mais adequados com a construção de 

creches e escolas de educação infantil e a aquisição de equipamentos.  Conforme dados 



 

 

do MEC, entre 2007 e 2008, o Proinfância investiu na construção de 973 escolas em 

939 municípios. A meta para 2009-2010 é financiar 500 unidades em cada ano.  

 Outra conquista da educação infantil foi a inclusão, em 2008, no Programa 

Nacional de Biblioteca da Escola- PNBE, que distribuiu 1.948.140 livros de literatura a 

85.179 creches e pré-escolas públicas. Com a Emenda Constitucional nº 59, a pré-escola 

como parte da educação obrigatória terá, pela letra da lei, atendimento ao educando por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde (Art. 208). 

  Quanto à proposta pedagógica das instituições, exigência da área educacional, 

foi aprovada pelo CNE a Resolução nº5, de 17/12/2009, que institui as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esta Resolução, de cunho mandatório, 

no seu Art.8º dispõe sobre os objetivos da proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil que devem ter como objetivo 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. Ressalta-se que estas novas diretrizes - que ampliam os objetivos da 

dimensão educativa - vêm ao encontro de uma demanda dos sistemas e das instituições. 

Conforme relatado na entrevista coletiva, há um intenso movimento das secretarias 

municipais de educação na produção de instrumentos para subsidiar creches e escolas na 

elaboração dos seus projetos políticos pedagógicos. Entretanto, questões técnicas 

evidenciam os limites e possibilidades das esferas locais também neste processo, seja 

pela qualificação da equipe técnica das secretarias, seja pelas possíveis parcerias com 

especialistas e universidades, seja, ainda, pelas formas mais ou menos democráticas de 

participação docente na elaboração das propostas.  

 Nesta perspectiva, a formulação de propostas e projetos é um trabalho que exige 

estudos, reflexões, tempo e espaço de discussão nas unidades escolares, além do 

fortalecimento do trabalho de equipe. Fatores que remetem a dois pontos inter 

relacionados e ainda frágeis na consolidação da área: as condições de trabalho dos 

professores e sua formação inicial e continuada. 

 Em relação ao nível de escolaridade dos professores de creches e pré-escolas, 

comparando os dados do Censo Escolar de 2000 com os de 2006 (Edudata- MEC-

INEP), vemos uma diminuição de professores que têm apenas o ensino fundamental: 

nas creches, de 22,1% passaram a representar 5,2% e, nas pré-escolas, de 9,3% 



 

 

passaram a representar 2,1%. A escolaridade em ensino médio completo, em 2006, 

atingia 60,8% dos professores das creches e 52,3% dos de pré-escola; e de nível 

superior, em 2006, 34% dos professores das creches tinham algum curso superior e 

45,6% dos das pré-escolas. Os percentuais expressam, por um lado, um avanço 

significativo na área, embora ainda fiquem aquém da meta do PNE de ter todos os 

profissionais com formação em nível médio (modalidade normal) até 2006 e 70% com 

formação em nível superior, até 2011. Por outro, estes percentuais não deixam 

transparecer os arranjos produzidos em torno do exercício da função docente na 

Educação Infantil. Ser professor da primeira etapa da educação básica é pertencer a uma 

categoria profissional definida, sindicalizada e, portanto, com espaço legítimo de 

reivindicação. A LDB equiparou a carreira docente do professor da Educação Infantil ao 

do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Neste sentido, passou a ter 

direito a um plano de carreira e a todas as conquistas da categoria, como a inclusão na 

Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional para professores da educação 

básica pública. Uma conquista que tem também trazido à tona os desvios e arranjos 

municipais para burlá-la. Especialmente no segmento das creches, continuam 

contratando auxiliares, agentes, recreadores, crecheiras, entre outras designações dadas 

ao profissional que exerce função docente nas creches sem o reconhecimento desta 

função, sem a remuneração de professores e, em muitos casos, sem a formação mínima 

exigida por lei. Estes cargos destituem os docentes da creche do lugar de professor, 

criando categorias e carreiras paralelas, e enfraquecendo a profissionalização docente 

neste segmento.  

 Conforme relato dos entrevistados, é também nas creches que se nota um 

número significativo de profissionais com contrato de trabalho precário e/ou temporário 

assinado com ONGs ou Organizações Sociais, sem concurso público. Este tratamento 

diferenciado entre o professor da pré-escola e o profissional da creche é uma das 

evidências da cisão entre creche e pré-escola, na verdade um desvio das intenções de se 

construir uma só Educação Infantil para a primeira infância.    

 

Consequências da integração: lições e conquistas da Educação Infantil  

 Observando-se a Educação Infantil segundo uma perspectiva inclusiva, pode-se 

afirmar que as crianças da pré-escola foram contempladas com dois movimentos em 

prol da universalização do atendimento educacional. O primeiro ocorreu quando se 

ampliou o ensino fundamental obrigatório para nove anos de duração (Lei nº 



 

 

11.114/05), com a inserção das crianças com seis anos de idade (Lei nº11.274/06). Em 

que pesem as inúmeras questões e tensões envolvidas nesse processo, no que tange à 

qualidade e à adequação do Ensino Fundamental a essas crianças, um diálogo mais 

consistente entre as duas primeiras etapas da educação básica vem sendo construído. A 

Educação Infantil tem muito a dizer nessa interlocução, ao mesmo tempo em que a 

mesma pode ser profícua para a reflexão e consolidação da sua identidade, muitas vezes 

fragilizada pelo fato de, contraditoriamente, se pautar em um modelo escolar 

inadequado também para a educação das crianças dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

  O segundo movimento deu-se com a Emenda Constitucional nº 59, de 

11/11/2009 , que  ampliou a educação básica obrigatória e gratuita para a população de 

4 a 17 anos de idade.  A Emenda tornou obrigatória a frequência das crianças à pré-

escola, quando a obrigatoriedade pretendida e postulada desde a Constituição de 1988 

era a da oferta. Esta determinação legal, somada a ações políticas efetivas, pode 

significar, a curto e médio prazo, a universalização da escolarização das crianças pré-

escolares.  

A grande consequência da integração de creches e pré-escolas à educação tem 

sido a afirmação da educação infantil como direito das crianças: uma conquista 

histórica, que passou a responsabilizar o Estado pela educação das crianças desde que 

nascem. Ao longo da trajetória do reconhecimento da educação infantil como primeira 

etapa da educação básica, vozes de todas as partes do País se pronunciaram para fazer 

valer o reconhecimento da criança como cidadã de direito e de fato; vozes que 

assumiram a luta pela identidade da educação das crianças de 0 a 6 anos, pressionando 

os legisladores, construindo com os governos uma política educacional coerente com os 

princípios democráticos. Sem o movimento social organizado, não teria sido possível 

vislumbrar as conquistas já hoje alcançadas, na cobertura do atendimento, na elaboração 

de um currículo para a infância com indicadores de qualidade, no financiamento, nos 

canais de participação e controle social etc. Talvez esta tenha sido uma das maiores 

lições vividas pelo Estado brasileiro, que vem dialogando e enfrentando os desafios 

postos pela sociedade em prol da opção adotada na formulação da política nacional de 

educação infantil. 

Ressalta-se a importância do processo vivido nas últimas décadas na construção 

de consensos que permitiram viabilizar esta política nacional entre as diferentes 

instâncias governamentais, que envolveu diversos setores da sociedade civil, entidades 



 

 

não-governamentais, governos, conselhos municipais, estaduais e da União, 

legisladores, enfim, múltiplos olhares, tempos e espaços, cujo resultado é o 

reconhecimento das creches e pré-escolas como estabelecimentos educacionais, 

integrantes dos sistemas de ensino e, portanto, regulamentados, geridos e 

supervisionados pelos órgãos da educação. Por isso, hoje, resguardada as 

particularidades deste atendimento, se portam como uma unidade educativa. 

Destaca-se, ainda, que a opção brasileira trouxe para os âmbitos político, 

administrativo e teórico um novo olhar sobre as crianças pequenas e sobre as 

especificidades da educação voltada para elas. Talvez esta seja a maior implicação 

decorrente da integração da educação infantil.  

Entretanto, não se pode desconsiderar que enquanto está bastante visível o 

movimento de uma universalização da pré-escola, não se pode dizer o mesmo do 

segmento creche. Para acomodar a demanda a uma oferta de lento crescimento, os 

segmentos sociais com condições de acessar a rede privada de ensino não acessam o 

sistema público, ficando apenas as camadas menos favorecidas nas creches públicas e 

comunitárias não lucrativas. Dessa forma, embora se reconheça a creche como direito e 

como instituição educativa, a oferta incipiente, muito aquém da demanda, revela que o 

parco atendimento é fruto de uma orientação política duplamente residualista: a oferta 

publica é para as camadas mais pobres da população e atinge a pouco mais de 10% das 

crianças pobres. Mantém-se uma precarização da função docente e das condições dos 

equipamentos. Resta perguntar se esta política residualista faz parte de um processo de 

transição rumo ao seu rompimento ou se faz parte da própria lógica da política de 

Estado, que faz o mínimo e deixa o mercado regular a oferta.   
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