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tinha tanta fome, 

que comeu-se a si próprio.  

 

José Paulo Paes 

 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ANPAE - Associação Nacional de Política e Administração em Educação 

ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

BDE – Base de Dados do Estado  

CAQi – Custo Aluno- Qualidade Inicial 

CCLF – Centro de Cultura Luiz Freire 

CEDECA - Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

CEERT - Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades 

CENAP - Centro de Ensino e Aprendizagem 

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

CF – Constituição Federal 

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

CONDEPE/FIDEM - Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

CONSED - Conselho Nacional de Secretários de Educação 

CRIA - Centro de Referência em Informação Ambiental 

DCNEIS – Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

FEIPE – Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco 

FIBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação 

FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IEE - Índice de Escolha de Escola 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LBA - Legião Brasileira de Assistência 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

MEC - Ministério da Educação 

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil  

MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos 



 

MST – Movimento Trabalhadores Sem Terra 

OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

OMEP - Organização Mundial Para Educação Pré-Escolar 

ONG - Organização não governamental 

PCN – Parâmetro Curricular Nacional 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PEC – Proposta Emenda Constitucional 

PIB – Produto Interno Bruto 

PNE - Plano Nacional de Educação 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

PROINFANTIL - Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 

Infantil 

PUC/MG - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

RCNEIS - Referenciais Curriculares Nacional da Educação Infantil  

SEB – Secretaria de Educação Básica 

SINPEEM - Sindicato dos profissionais em Educação no Ensino Municipal 

SINTEPE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos 

UNCME - União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UPE – Universidade de Pernambuco 

USP – Universidade de São Paulo 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.  Constituição dos recursos do Fundeb – 2007 

Tabela 2 – Complementação do Governo Federal ao Fundeb distribuído por ano - 2007 

Tabela 3 – Escala de inclusão das matrículas 2007 

Tabela 4 - Fatores de Ponderações por aluno/ano - 2007 

Tabela 5 – Projeção do CAQi  para custos de bens e serviços com valores de 2005  

Tabela 6 – Projeção do CAQi  para estrutura do prédio da creche 2005 

Tabela 7 – Projeção do CAQi  para equipamento e material permanente para creche 2005   

Tabela 8 – Projeção do CAQi  das creches 2005 

Tabela 9 – População, PIB da educação, número de creches oficiais, número de creches 

conveniadas, crianças atendidas - 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

Foto 1 – sala do grupo 3 da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 2 – sala do grupo 3 da creche de São Bernardo do Campo vista de outro ângulo  

Foto 3 - sala das crianças de 2 e 3 anos – creche pernambucana 

Foto 4 - sala das crianças de 2 e 3 anos – creche pernambucana 

Foto 5 – refeitório da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 6 – equipamento de self service da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 7 – cadeiras de alimentação dos bebês da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 8 - recreio coberto da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 9 – recreio coberto da creche de São Bernardo do Campo  

Foto 10 – recreio coberto da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 11 – recreio coberto da creche pernambucana vista de dentro 

Foto 12 – recreio coberto da creche pernambucana vista de fora 

Foto 13 – solário da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 14 – local do banho de sol da creche pernambucana 

Foto 15 – corredor das salas da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 16 – corredor das salas da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 17 – corredor da creche pernambucana 

Foto 18 – corredor da creche pernambucana 

Foto 19 – trocador da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 20 – trocador da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 21 – trocador da creche pernambucana 

Foto 22– sala da direção e coordenação – creche de São Bernardo do Campo 

Foto 23 – despensa de materiais da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 24 – velocípedes das crianças da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 25 – recreio descoberto da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 26 – recreio descoberto da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 27 - sala das professoras da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 28 – sala das professoras da creche pernambucana 

Foto 29 – lista de espera da creche de São Bernardo do Campo 

Foto 30 – ficha de matrícula da creche pernambucana 

 

 



 

RESUMO 

 

A pesquisa teve como objeto o estudo da matriz analítica do Custo Aluno-Qualidade Inicial 

(CAQi), percebendo em que medida tem sido referência na distribuição dos recursos 

financeiros para a educação infantil, em especial no atendimento em creches, e as implicações 

dessa consideração na organização do tempo e do espaço de duas instituições. O CAQi 

considera insumos indispensáveis ao funcionamento de uma educação com qualidade social e 

guarda princípios construídos por diferentes organizações que integram a Campanha Nacional 

Pelo Direito à Educação. O estudo concluiu que o direito à educação infantil com qualidade, 

inclusive a ampliação do atendimento em creches, ainda não está sendo efetivado. Uma 

continuidade no contraste entre intenções e ações provocado pelos parcos recursos financeiros 

que nem mesmo o Fundeb, pela falta de recursos novos, foi capaz de provisionar e 

incrementar, lesando o direito garantido no ordenamento legal brasileiro a um padrão mínimo 

de qualidade. Os municípios pesquisados foram selecionados considerando a experiência 

prática com o financiamento das creches tendo o mecanismo do CAQi como referência, no 

caso do município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e um município cujo 

financiamento das creches tem como referencial os valores do custo-aluno do Fundeb, no caso 

do município da região metropolitana do Recife, Jaboatão dos Guararapes. Os procedimentos 

metodológicos utilizados foram os bibliográficos, análise documental e entrevistas. 

Utilizamos como procedimento complementar a observação de campo e ainda o registro 

fotográfico dos espaços físicos das instituições envolvidas na pesquisa. 
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                                                          ABSTRACT 

 

The research had as its object the study of analytic matrix-Cost Student Qualidade Inicial 

(CAQi), realizing the extent to which reference has been in the distribution of funding for 

early childhood education, particularly in daycare attendance, and the implications of this 

account in organization time and space of both institutions. The CAQi considers inputs 

essential to the operation of a quality education and social principles guard built by different 

member organizations of the National Campaign for the Right to Education. The study 

concluded that the right to quality early childhood education, including the expansion of care 

in nurseries, is not yet being finalized. A continuity in the contrast between intentions and 

actions caused by scarce financial resources that even Fundeb, lack of new resources, was 

able to provision and increase, damaging the right guaranteed in the Brazilian legal system to 

a minimum standard of quality. The cities surveyed were selected based on practical 

experience with the financing of kindergartens and the mechanism of CAQi as a reference, in 

the case of São Bernardo do Campo, São Paulo, and a municipality whose funding of 

kindergartens has as referential values of the cost Fundeb-student, if the municipality in the 

metropolitan area of Recife, Jaboatão Guararapes. The methodological procedures used were 

bibliographic, document analysis and interviews. Procedure used as supplement field 

observation and still photographic record of the physical spaces of the institutions involved in 

theresearch. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

               Minha inserção na educação infantil se deu no ano de 1996, como professora da pré-

escola de um dos doze Centros que o Estado de Pernambuco mantinha e que hoje se encontra 

em processo final de municipalização. Ainda na mesma função, em 1999, fui convidada pela 

gestora desse mesmo Centro para assumir o papel de formadora dos Referenciais Curriculares 

Nacional da Educação Infantil – RCNEIS, os PCNs em Ação, programa de formação 

continuada do Ministério da Educação. Na época, a política administrativa do Estado não 

disponibilizava o profissional de coordenação pedagógica para os Centros de Educação 

infantil, e a estratégia foi garantir um professor formador, função que desempenhei com o 

apoio das demais professoras. 

 Sobre a disponibilidade do coordenador pedagógico nas escolas de educação infantil, 

em muitos municípios brasileiros, isso ainda não acontece; algumas vezes, o fato revela uma 

concepção desqualificada dessa etapa da educação básica.  

           Além do vínculo na rede estadual, em 2001, passei a integrar a equipe técnica do 

Centro de Cultura Luiz Freire, (CCLF), uma organização não governamental que, entre outras 

ações, atua na formação de profissionais da educação infantil dentro de uma perspectiva não 

só pedagógica e didática, mas também direcionada à formação política, social e cultural dos 

profissionais. O CCLF foi o responsável pela instalação do Fórum em Defesa da Educação 

Infantil em Pernambuco (FEIPE), congregando outras instituições como o SINTEPE, o 

Conselho Estadual de Educação e algumas secretarias de educação de municípios do estado 

Pernambucano, como Camaragibe e Recife. O CCLF, cuja missão consiste em potencializar a 

democracia, atua diretamente embasando os sujeitos para esse fim. Foi nessa perspectiva que 

passei, juntamente com as demais profissionais, a atuar como membro do FEIPE, que já nasce 

articulado ao Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), o qual, em 

2001, articulava dezenove fóruns estaduais de educação infantil. 

 O acúmulo de vivências profissionais nas diferentes dimensões da educação e a 

participação como membro do MIEIB e do FEIPE tornaram-me fortalecida para outro desafio. 

Em fevereiro de 2006, portanto, passei a responder pela secretaria executiva dos dois 

movimentos, cargo em que me mantive por dois períodos: até junho de 2009 e setembro de 

2010, respectivamente.  

           O ano em que iniciei como professora da educação infantil foi o mesmo da aprovação 

da Lei 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB e da Lei 9424/96, 

a Lei do Fundef - Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 



18 

 

Valorização do Magistério. Nessa época, vivenciei embates entre o poder público e o 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco - SINTEPE. O Governo 

deste estado propunha que os Centros de Educação Infantil reduzissem o atendimento e 

implantassem turmas do ensino fundamental, justificando que, só assim, haveria recursos para 

sua manutenção. O discurso dos gestores estaduais, em encontros intermináveis, era que 

apenas com a inserção de turmas do ensino fundamental nos Centros de Educação infantil 

poderiam ser mantidos os espaços educacionais. O Estado se apressava para atribuir aos 

municípios a responsabilidade da oferta de atendimento para a primeira infância, amparado 

pelo Art.11. Inciso V, da LDB. O Sindicato denunciava que o Governo se equivocava na 

leitura da nova Lei, uma vez que o fato de os municípios terem como incumbência a oferta da 

educação infantil, não significaria que o Estado não pudesse continuar com o atendimento 

desta etapa da educação básica. Apesar dos relevantes argumentos do SINTEPE, já em 1997, 

com exceção de um Centro de Educação Infantil, todos os demais reduziram o atendimento 

das crianças de 4 a 6 anos, incluindo pelo menos uma turma do ensino fundamental naqueles 

espaços.  

           Não contar com recursos específicos para o atendimento da educação infantil sempre 

foi a justificativa do poder público para a oferta reduzida ou, no caso de creches, muitas vezes 

inexistentes, favoreceu para que a rede privada sem fins lucrativos consolidasse esse 

acolhimento através do conveniamento.  

 Essa ausência de financiamento estava arraigada ao longo dos anos em que a educação 

infantil foi firmada não como direito, mas como um atendimento assistencial, com recursos 

advindos das políticas de amparo, fato que apenas começou a ser alterado com a Constituição 

Federal de 1988, quando caracterizou creche e pré-escola como instância educacional e mais 

especificamente com a aprovação da Lei 11.494, de 2007, que criou o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

Fundeb. O Fundo provisionou recursos financeiros para a educação básica, em função disso, 

novas perspectivas de mudanças foram conjecturadas. 

            O Fundeb substituiu o Fundef que restringia o gasto financeiro da educação ao ensino 

fundamental, passando a abranger da educação infantil ao ensino médio e reiterou a referência 

ao padrão mínimo de qualidade abordado em outros documentos da legislação brasileira, 

especificando diferentes ponderações em vista a atender a um custo para cada etapa e 

modalidade educacional.  

            A referência a um custo no financiamento da educação que considerasse a qualidade 

levou à articulação e à mobilização da sociedade no levantamento de insumos indispensáveis 
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para a manutenção da educação, resultando na construção de um instrumento denominado 

Custo Aluno-Qualidade inicial- CAQi 

 O CAQi é um índice elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 

uma articulação da sociedade civil, que surgiu no ano de 1999 objetivando juntar diferentes 

forças políticas na mobilização, pressão política e comunicação. A Campanha deu início, em 

2002, às oficinas de construção e proposição do CAQi, buscando inverter a atual lógica 

capitalista que pauta o financiamento para a educação básica, realizado hoje, salvo algumas 

exceções, a partir da divisão do total de impostos destinados para a educação pela quantidade 

de crianças e estudantes a serem atendidas.  A ideia do CAQi é olhar de forma inversa para a 

distribuição dos recursos financeiros atualmente realizado com o total de recursos da 

vinculação de impostos distribuídos pelo número de crianças atendidas, provocando o 

reconhecimento da importância do aporte de recursos para a educação infantil, dando às 

crianças o direito a serem respeitadas em suas necessidades físicas, afetivas, cognitivas e 

emocionais, em um espaço público, sem discriminação de qualquer ordem. 

            Dessa forma, a Campanha assumiu o “CAQi como um processo e não como um valor 

definitivo”, anunciando a necessidade de uma intersetorialidade das políticas sociais e 

encontrando consenso quando explicita quais os insumos necessários para concretização de 

uma educação de qualidade.  

            O pequeno atendimento das crianças de zero a três anos indica ainda que creches e 

pré-escolas estão em patamares desiguais. Segundo dados do IBGE (2007, p. 132), as 

matrículas em creches não chegavam a 18% das quase onze milhões de crianças dessa faixa 

etária, enquanto para as crianças de 4 até 6 anos essa cobertura já atingia mais de 70%, 

evidenciando um tratamento diferenciado das políticas na educação infantil, uma cisão entre 

políticas para as creches e para a pré-escola. Esses mesmos dados ainda indicam que a rede 

pública não tem absorvido essas matrículas e que são as instituições privadas, com ou sem 

fins lucrativos, as que possuem o maior número de atendimento, sendo responsáveis pela 

matrícula de 40% das crianças de até três anos.  

           Apesar dos relevantes serviços que muitas instituições comunitárias têm realizado em 

parceria com o poder público, através do conveniamento, alguns desses espaços educacionais 

(às vezes, sem credenciamento nos Conselhos Municipais de Educação), oferecem um 

atendimento que atenta contra a segurança das crianças, com profissionais sem a qualificação 

adequada e em ambientes resumidos à guarda, desprovidos de equipamentos e materiais para 

que seja desenvolvido todo o potencial das crianças. Tal realidade foi problematizada por 

Barreto (2004), quando diagnosticou que a expansão da educação infantil, sem a devida 
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ampliação e melhoria de apoio técnico e financeiro, resultou no atendimento de baixo padrão, 

sendo esses serviços destinados à população mais empobrecida.  

            A experiência profissional e a pessoal nos impulsionaram a voltar para Universidade e 

pesquisar o financiamento da educação infantil, principalmente depois dos avanços e tensões 

da implementação da Lei 11.494, de 2007, que criava o Fundeb - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Um 

dos pontos de embates foi instituído a partir da operacionalização desse novo Fundo, 

principalmente com os resultados dos estudos do Custo Aluno-Qualidade Inicial- CAQi, que 

vai traçar insumos como número de crianças por turma, relação adulto/criança, tempo 

integral/tempo parcial, entre outros necessários para o atendimento educacional, em diferentes 

etapas e modalidades.  

           Articulações e mobilizações, a exemplo da Campanha Nacional Pelo Direito à 

Educação, possibilitaram que mais pessoas conhecessem as especificidades e os desafios 

dessa etapa educacional e, em especial, dos referenciais do CAQi. A Campanha tem em seu 

comitê diretivo o MIEIB, este articula fóruns espalhados por todos os estados brasileiros, 

comprometidos com o atendimento das crianças de 0 até 6 anos. Um movimento, que, como a 

Campanha, tem igual importância na defesa de uma educação com qualidade, que vem 

buscando romper com a ideia de que o atendimento em creche é caro, argumento sustentado 

por diferentes esferas do poder público, que algumas vezes tem atribuído ao MIEIB a 

condição de Movimento utópico, para o qual o CAQi é bandeira de luta.  

  Sem ter novos recursos financeiros compondo o Fundeb, antes a grande esperança da 

utilização do CAQi por abranger toda a educação básica, e sem a garantia do regime de 

colaboração entre os entes federados na defesa de um padrão mínimo de qualidade, os 

municípios pouco podem fazer pela ampliação do atendimento das creches e pela qualidade 

das existentes. O Brasil tem assistido à continuidade de práticas assistencialistas para o 

atendimento da educação infantil, são políticas que insistem na negação do direito à educação 

infantil, submetendo ao limbo as crianças brasileiras, a exemplo do atual Programa “Criança 

Cidadã”, do Governo Federal, que, por meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos, vai 

buscar outros “arranjos” para atender à demanda de zero a três anos, não pelo viés da 

educação, mas por uma proposta que preocupa pesquisadores da infância brasileira por 

acreditarem ser uma reedição das mães crecheiras e das creches domiciliares. 

           Com o Fundeb aprovado em 2007, novas perspectivas foram criadas visando à 

superação de algumas tensões do financiamento das creches que estavam ausentes do Fundef. 

Acreditava-se que um passo importante teria sido dado, contudo ter recursos próprios 
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destinados para a primeira infância, provisionados até o ano de 2020, gerava uma reafirmação 

na defesa da garantia desse direito, a defesa da incidência política em que as leis são 

executadas, junto ao poder público, com a garantia do regime de colaboração e com a 

exigência de um plano de ação de metas responsáveis e comprometidas com o direito à 

educação infantil de milhões de crianças, principalmente as da faixa etária de zero até três 

anos.  

           Considerando quatro anos de vigência do Fundeb e ainda considerando os quase seis 

mil municípios brasileiros, constatamos que apenas um município em São Paulo e um no 

Paraná têm experiências práticas de utilização do CAQi na distribuição dos recursos 

financeiros, fato que nos traz algumas indagações, a saber: como tem sido organizada a 

distribuição dos recursos para a educação infantil, em especial para as creches no Brasil? Há 

alguma diretriz em vista a atender a um padrão mínimo de qualidade conforme preconizado 

pela atual legislação? O que leva um gestor a agir considerando o CAQi? E por que um gestor 

não considera o CAQi? Será que tem a ver com o lugar estigmatizado da educação infantil 

dentro da educação básica e vai estar sujeito à concepção de educação infantil dos gestores 

públicos, principalmente do Governo Federal? Haverá alguma relação com a concepção de 

sociedade? Como funciona uma creche com o CAQ? Como funciona uma creche sem o 

CAQi?  

 Os parâmetros do CAQi também podem servir como um indicador de que não basta 

ampliar o número de vagas, essas devem ser feitas com respeito aos direitos fundamentais das 

crianças, inclusive o de brincar. Sobre esse direito, dados do INEP/IBGE de 2003 revelaram 

que apenas 54% das instituições existentes contavam com um parque infantil, esse número 

revela a precariedade das rotinas em creches e pré-escola no sentido de garantir direitos 

essenciais ao pleno desenvolvimento das crianças. Esse pequeno acesso pode ainda ser mais 

agravante se considerado que, durante a pesquisa do referido órgão, foi compreendida como 

parque infantil a existência de apenas um brinquedo, que poderia ser um balanço, ou uma 

gangorra, ou um escorrego. O Estado regula e depois encontra uma forma de burlar sua 

própria regulação, pois o “instinto” capitalista de custo benefício fala mais alto. 

      A produção acadêmica de temas relacionados ao financiamento tem sido de 

fundamental importância para alavancar a educação brasileira e todas elas são incisivas em 

recomendar a consideração ao Custo aluno-ano que atenda às necessidades reais da escola, 

evidenciando necessidades de uma reforma tributária e de um maior percentual do PIB para a 

educação. Sem uma revisão desses temas, não há recursos novos, portanto, não há como se 

falar em qualidade, tendo como agravante o fato de o Fundeb e a Proposta de Emenda 
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Constitucional - PEC 59/2010 terem ampliado o número de estudantes e a faixa da 

obrigatoriedade escolar.  

               Nossa pesquisa levantou a hipótese de que havia um contraste entre a garantia de 

recursos próprios para a manutenção da educação infantil, a partir da criação do Fundeb, e a 

efetiva mudança na qualidade quando não há referências a esse respeito no seu financiamento, 

ocasionando problemas práticos no aporte financeiro das creches públicas. A pesquisa parte 

do princípio da importância do instrumento do CAQi por ter sido fruto de estudos e debates, 

com o envolvimento de representações de todas as etapas e modalidades da educação básica e 

de ser uma inversão da atual distribuição dos recursos financeiros. 

            Para atender as nossas perspectivas, tivemos como objetivo geral analisar a matriz 

analítica do Custo Aluno-Qualidade (CAQi) como instrumento de efetivação de um 

financiamento que contribua para uma qualidade social da educação infantil, em especial, das 

creches brasileiras. Como objetivos específicos, perceber como é feita a distribuição dos 

recursos em creches de dois municípios brasileiros, tendo como perspectiva a diretriz definida 

pelo CAQi – Custo Aluno-Qualidade inicial e perceber os impactos desse financiamento na 

organização do tempo e do espaço nas creches. Um município de São Paulo, que tem o CAQi 

como referência na distribuição dos recursos financeiros, e um município em Pernambuco, 

que não tem o CAQi como referencial do financiamento.  

            Para viabilizar este trabalho, fizeram parte do campo desta pesquisa integrantes do 

comitê diretivo da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, em especial do MIEIB, os 

secretários de educação dos municípios; gestores; professores e professoras de instituições de 

educação infantil dos dois municípios, um no estado de São Paulo e outro do estado de 

Pernambuco.  

            A definição dos municípios tem como meta compreender a utilização ou não do 

CAQi, suscitando os elementos comparativos para evidenciar dados de políticas públicas para 

a infância.  A escolha tomou como base a experiência prática com o CAQi na distribuição dos 

recursos do município de São Bernardo do Campo e em relação ao município pernambucano, 

por uma avaliação subjetiva de que a atual gestão tem envidado esforços pela educação do 

município, apesar de não ter o CAQi como parâmetro na distribuição dos recursos financeiros 

para as creches. 

              Dividimos em cinco capítulos esta dissertação. O capítulo 1 aborda a metodologia 

desenvolvida e como a perspectiva histórico-dialética envolverá o objeto de estudo para 

compreensão dos fenômenos encontrados. 
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            O capítulo 2 trará o histórico do surgimento das creches e a forma como foi se 

constituindo o atendimento no Brasil. 

            O capítulo 3 abordará a trajetória de dois movimentos sociais de luta pelo direito à 

educação infantil, sua origem na efervescência da defesa da redemocratização brasileira, suas 

bandeiras de luta e conquistas e a educação infantil dentro da conjuntura de algumas políticas 

nacionais, como o novo Plano Nacional da Educação - PNE, em tramitação no Congresso 

Nacional. 

            O capítulo 4 tem como objetivo contextualizar um estudo realizado pelo INEP (2003) 

em parceria técnica com as Universidades Federais de sete estados e com a equipe da 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará no levantamento do custo-aluno de 

aproximadamente cem escolas tidas como de qualidade e que estão distribuídas nas cinco 

regiões brasileiras. Este custo-aluno será utilizado como base de estudo propriamente dito 

para o CAQi, instrumento referendado socialmente a partir de uma articulação da Campanha 

Nacional Pelo Direito à Educação, que problematizou a qualidade como um conceito social e 

historicamente construído e que vai traçar os insumos fundamentais para garantir uma 

educação de qualidade. 

            O capítulo 5 apresenta o registro fotográfico da organização do tempo e do espaço de 

duas creches brasileiras, uma que tem o CAQi como referencial na distribuição dos recursos 

financeiros, localizada no estado de São Paulo, e a outra localizada em Pernambuco, tem os 

valores do Fundeb como parâmetro.  O Capítulo traz ainda a qualidade referendada pelo 

documento do MEC “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (2009)” e a qualidade na 

perspectiva da legislação brasileira. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGIA 

 

A pesquisa qualitativa pode ser concebida como uma diretriz na produção do que se 

deseja desvendar numa relação, no caso, entre financiamento da educação e a sua qualidade. 

Busca responder sobre algo real, que é a garantia de recursos próprios para a manutenção da 

educação infantil após a implementação do Fundeb e o que de concreto se alcançou e se 

avançou na perspectiva da qualidade. 

Considerando que, no referencial teórico do materialismo histórico dialético, o objeto 

de estudo das ciências sociais é o ser humano em suas relações travadas entre si e em seu 

meio. Este ser está localizado no tempo e no espaço histórico de forma não linear, é, portanto, 

construtor dessa história. Encaminhamos nossa pesquisa dentro dessa metodologia que se 

referencia num constante movimento. Assim, aproxima-se da própria construção do CAQi, 

que levou em consideração o sujeito em sua construção e em movimento, sem ilusões 

utópicas, nem determinações positivistas. 

No debate sobre a prática de investigação, Minayo (1998) pondera que nenhuma 

investigação é neutra. Os trabalhos têm sua tendência filosófica ou sociológica passível de 

serem identificados e pode se compreender em que lugar essas tendências ocorrem. A autora, 

ao discorrer sobre o marxismo, afirma que ele tem a marca da totalidade e que investe num 

objeto como algo histórico, com peculiaridades próprias de um tempo social e cultural: 

Esse caráter de abrangência, que tenta, a partir de uma perspectiva histórica, cercar o 

objeto de conhecimento através da compreensão de todas as suas mediações e 

correlações, constitui a riqueza, a novidade e a propriedade da dialética marxista 

para explicação do social (MINAYO, 1998, p.64). 

Diante dessa afirmação e em consonância com a dialética materialista, o pesquisador 

tem como responsabilidade o distanciamento do objeto de investigação a fim de cercá-lo do 

rigor necessário à atividade cientifica, consciente de que será necessário articular o trabalho 

artesanal, a ausência de neutralidade que envolve as ciências sociais, como também a relativa 

objetividade. O distanciamento é a medida da objetivação da realidade, pois também há a 

aproximação do objeto, a subjetivação e por isso a não neutralidade (RODRIGUES, 1996). 

Numa sociedade estruturada desigualmente haverá evidentemente sempre dois opostos 

que vivem a contradição, mas enfrentá-los não é um dado dessa objetivação, é uma ação 

subjetiva concreta no enfrentamento da realidade, portanto ela pode ser feita ou não, ou bem 

feita ou ainda mal feita. A consciência histórica reconhecerá e indicará o compromisso com 

interesses e visões de um mundo historicamente construído, não permitindo ser influenciado 
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com alguma ideologia. Assumimos, na condição de pesquisador militante, em busca do 

distanciamento na perspectiva de ser um agente de transformação: 

E ao fazer tal percurso, os investigadores aceitam os critérios da historicidade, da 

colaboração e, sobretudo, imbuem-se da humildade de quem sabe que qualquer 

conhecimento é aproximado, é construído (MINAYO, 1994, p. 13). 

A perspectiva qualitativa das ciências sociais encaminha os procedimentos 

metodológicos considerando os sujeitos, as estruturas, os processos e significados de um 

objeto, cujo observador é parte dessa investigação. Ser o pesquisador parte do objeto de 

conhecimento não anula sua autenticidade, ao contrário, antecipa a necessidade de ser o 

investigador reconhecido pelo outro como não apenas um observador, mas um partícipe. 

Analisando como o CAQi tem sido validado como referência na distribuição dos 

recursos para a manutenção da educação infantil, buscaremos compreender qual a 

contribuição desse instrumento no processo da garantia de financiamento e, 

consequentemente, da qualidade da educação infantil, bem como quais os fatores sócio-

culturais e históricos dessa opção. Interessa-nos desvendar, através da análise da tabela de 

insumos para as creches de cada município, da observação no campo empírico, do registro 

fotográfico e da análise do caderno de campo, as relações que assemelham e diferenciam a 

atuação dos gestores na construção de políticas públicas para a educação infantil. Buscamos 

nos aproximar do materialismo histórico dialético que é o: 

Método que permite uma apreensão radical (que vai a raiz) da realidade e, enquanto 

práxis, isto é, unidade de teoria e prática na busca da transformação e de novas 

sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica (FRIGOTTO, 

1989, p.73). 

Adotaremos, como categoria básica, o CAQi, e a concepção de educação infantil como 

um direito subjetivo das crianças, cujo currículo, defendido a partir dessa perspectiva, orienta-

se principalmente pela interface de “Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais” 

(DCNEIS, 2010, p. 4), ofertados em espaços educacionais coletivos, não domésticos, públicos 

ou privados, submetidos ao controle e à fiscalização das entidades reguladoras.  

A compreensão desse estudo vai estar na contramão de algumas concepções vigentes 

que concebem essa etapa da educação básica de maneira bem estereotipada. Primeiramente, 

concebe-se creche como um lugar de caridade, de guarda de crianças pobres, servindo, 

portanto, qualquer atendimento. A outra perspectiva vai apontar num lugar não menos 

privilegiado, a pré-escola, como um preparatório para o ensino fundamental, um lugar de 

aquisição de conteúdos e disciplinas pautado numa concepção educacional de origem, mesmo 
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inconsciente, behaviorista
1
. Creches e pré-escolas são espaços privilegiados de interação entre 

as crianças e de essencial importância para o seu desenvolvimento, cuja única diferença entre 

ambos é a faixa etária de cada modalidade, tal divisão não pode ser compreendida de forma a 

hierarquizar as etapas, provocando cisão e gastos públicos diferenciados.  

Além das questões como um maior atendimento, em especial das creches, que ainda 

não foram resolvidas ou mesmo amenizadas, ainda são encontradas barreiras conceituais em 

relação ao currículo. A educação infantil, como frisado anteriormente, deve compreender um 

lugar preocupado com o desenvolvimento integral das crianças (LDB, 1996) não só nos 

aspectos cognitivos, como também nos sociais, físicos e afetivos. Para esse desenvolvimento 

integral, há de se considerar um currículo que privilegie linguagens marginalizadas como o 

brincar e a arte. Um currículo que, compreendendo as especificidades dessa faixa etária, 

indique para a sociedade que a educação infantil é um lugar em movimento, sem a grade das 

disciplinas e dos conteúdos escolares. Nesse sentido, os desafios do acesso com qualidade 

dessa educação infantil e as tensões que serão geradas na busca de suas superações com os 

atuais recursos financeiros se dilatam: 

O direito à educação infantil, assim, inclui não só o acesso, mas também a qualidade 

da educação oferecida. Mais ainda, como primeira etapa da educação básica, seria 

preciso questionar qual a educação que se almeja para a construção de uma 

sociedade mais democrática e solidária e até que ponto a educação infantil que chega 

aos diversos segmentos sociais respondem às exigências contemporâneas de 

aprendizagem e respeita o direito de crianças e profissionais de se desenvolverem 

como seres humanos (CAMPOS, 1998). 

Com maiores recursos para o atendimento em creches e pré-escolas, poderemos 

vislumbrar mudanças, por exemplo, na infraestrutura limitada ou inadequada dos espaços ou 

ainda numa formação continuada que oportunize ao professor compreender como essa criança 

se desenvolve.  

E assim vai sendo forjada a realidade da educação infantil brasileira, nessa oposição de 

forças, nesse contraste entre uma base legal e epistemológica que considera essa criança como 

sujeito de direito, dentre eles o da educação infantil, bem como de políticas públicas 

diferentes das que insistem em mantê-la no limbo, exigindo que procuremos conhecer a sua 

matriz geradora à luz do materialismo histórico dialético para compreender essas 

contradições.  

            Os passos da investigação defendem a ciência como o movimento de aproximação e 

de ordenamento do que ficou inteligível e aprofundado da realidade, transcendendo o senso 

                                                           
1
 Behaviorismo: concepção de educação que acreditava que a aprendizagem se daria a partir do condicionamento 

mental para as convenções criadas pelo ser humano, tendo em sua metodologia a repetição e a memorização.  
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comum. A conjugação de mais de uma técnica de pesquisa oportunizou apreender o objeto de 

forma a garantir maior aproximação do que desejamos encontrar, sendo, para isso, utilizada a 

análise documental e legal, entrevistas, registros fotográficos e observações da organização do 

tempo e dos espaços de uma creche de cada município. 

            A bibliografia utilizada considerou autores cujos aportes teóricos colocam a criança 

como um ser que constrói conhecimento sobre si e sobre o mundo e a concepção de educação 

infantil da documentação legal como um direito desde a mais tenra idade e que rompe com o 

distanciamento de serem as leis e a teoria uma realidade, ao passo que a prática seria outra, 

algumas vezes proferidas na educação infantil. 

            As cidades investigadas foram Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e São 

Bernardo do Campo, em São Paulo. A entrada nos municípios foi facilitada pelo 

reconhecimento do nome da autora desta dissertação à frente do MIEIB e do FEIPE, 

entretanto o acesso aos dados do custo criança foi trabalhoso, primeiramente porque a tabela 

do CAQi não tem um padrão já convencionado nos municípios, segundo pela gestão das 

informações que se diferenciavam entre um município e o outro, e ainda pelos dados estarem 

em setores diferenciados, os quais dependiam de articulações entre si. As dificuldades na 

obtenção dos dados e as diferenças encontradas resultaram em tabelas preenchidas 

diferentemente, isso nos fez anexar as tabelas do custo criança preenchidas pelos dois 

municípios. 

             Escolhemos esses municípios pelas seguintes razões: são duas cidades médias, 

urbanas, com um distrito industrial desenvolvido e com uma população similar, no entanto, 

em duas regiões díspares no que tange à realidade de investimento na educação infantil, o 

nordeste e sudeste. 

            O município pernambucano tem um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em sete 

milhões e um PIB per capita de 9.420,00, para uma população de quase 700 mil habitantes, 

segundo dados do CONDEPE/FIDEM de 2009. O setor de serviços constitui-se como o mais 

forte, respondendo por 71% da arrecadação, seguido da indústria de transformação e do 

comércio. A população é constituída de aproximadamente 35.000 crianças, na idade de 0 a 

três anos, de acordo com os dados do IBGE 2010; e com 4 creches municipais, segundo dados 

do INEP, também de 2010. 

            A creche observada atende a cerca de cem crianças e tem aproximadamente trinta 

profissionais, com seis professoras efetivas trabalhando no horário da manhã, uma 

coordenadora e uma gestora. A formação continuada é realizada pela coordenação de 

educação infantil da rede e restrita às professoras efetivas. Há também uma formação 
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continuada específica para educação infantil destinada para as coordenadoras da rede, 

incluindo as coordenadoras das creches. Existem ainda doze profissionais contratadas ou 

estagiárias, ocupando funções de auxiliares de salas e recreadoras no horário da tarde. Os 

demais profissionais são funcionários administrativos. 

            O espaço da creche é bastante amplo, com salas espaçosas e uma área externa bem 

arborizada. Há pouco, ou quase nenhum, mobiliário e equipamentos que atenda às 

especificidades de movimento e circulação das crianças e das professoras. 

            O outro município investigado tem experiência prática com o financiamento das 

creches, considerando o instrumento do CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial). O município 

de São Bernardo do campo tem uma população de crianças de zero a três anos estimada em 

38.000, segundo dados do IBGE de 2010, e conta com 62 creches, de acordo com o INEP de 

2010. 

            A cidade de São Bernardo do Campo tem um PIB estimado em 20 milhões, de acordo 

com dados da FIBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2005, e 

uma per capita de 24.663,00, para uma população de aproximadamente 800 mil habitantes. A 

cidade tem um histórico de ter sido construída, e ainda se manter, com o desenvolvimento 

advindo das fábricas de automóveis. 

            A creche observada tem 120 crianças e aproximadamente trinta profissionais que 

passam o dia inteiro na creche e dividem o cuidado e a educação das crianças. A gestora e a 

coordenadora se dividem no acompanhamento dos grupos de crianças, sendo responsáveis 

pela formação continuada das professoras. O espaço é amplo, mas, ao contrário da creche 

pernambucana, não há área verde. Destaca-se a grande quantidade de equipamentos e 

mobiliários à disposição das crianças e das professoras. 

            As imagens nos dois municípios foram colhidas nos horários sem que houvesse 

crianças para evitar exposição delas, entretanto as observações foram realizadas durante toda 

a rotina do horário integral. 

            A tabela de insumos do CAQi foi entregue a cada município para que preenchessem e, 

assim, tivéssemos uma representação da verba que chega para cada creche. Em relação às 

informações referentes ao currículo da creche, de grande importância nesse esforço de reiterar 

de que sem recursos financeiros não há qualidade, as informações foram levantadas com 

maiores detalhes no município pernambucano em observações e entrevistas com gestores 

escolares, supervisores e professoras. 

             Foram entrevistadas dez profissionais nas duas redes educacionais, as duas gestoras 

municipais, as duas gestoras das creches, duas coordenadoras e quatro professoras. As 



29 

 

entrevistas com os gestores municipais e com as profissionais das creches, bem como a 

observação das relações que são travadas nas creches entre as crianças e entre estas e suas 

professoras, juntamente com o registro fotográfico dos espaços físicos, teve como finalidade 

apreender intenções e ações educativas desenvolvidas em espaços cujos gastos financeiros são 

diferenciados e tornou-se imprescindível, uma vez que são comuns as queixas das professoras 

de que, sem recursos financeiros, não há como operacionalizar nenhum estudo ou 

conhecimento sobre a criança.  

            O registro fotográfico dos espaços, juntamente com as entrevistas e observações da 

rotina das creches, procurou perceber em que medida gestoras e professoras são conhecedoras 

das especificidades do desenvolvimento das crianças de zero a três anos e como organizam o 

tempo e o espaço objetivando potencializar as aprendizagens das crianças com os recursos 

financeiros que recebem e tornou-se um elemento chave na percepção dos resultados da 

investigação. 

             Pela localização, no município de São Bernardo do Campo, as entrevistas, 

observações e registro fotográfico foram realizados em uma semana; já no município de 

Jaboatão dos Guararapes, as observações duraram todo o segundo semestre de 2011, com 

observações realizadas duas vezes na semana. As entrevistas e o registro fotográfico foram 

realizados no final do semestre e início de 2012. 
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CAPÍTULO 2.O HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS CRECHES 

 

            A palavra creche é de origem francesa, crechè, e significa manjedoura. Surge para 

atender a uma demanda do capitalismo que, não tendo como crescer sem causar traumas 

sociais, precisa buscar respostas para suas crises, ou seja, um regime incapaz de acumular 

riqueza sem causar a degradação humana, a pobreza, a escravidão. Isso tem um impacto 

social, e as próprias políticas sociais são uma tentativa de, por um lado, minimizar essas 

questões sociais e, por outro, beneficiar os trabalhadores, no caso específico, especialmente as 

trabalhadoras. 

            A França vivia, no Século XVIII, um intenso processo industrial, e a grande 

velocidade como se davam as mudanças sociais e culturais pressionava pela liberação das 

mulheres para o trabalho, levando para as fábricas a mão de obra feminina. Como essa mão de 

obra era barata, o que interessava ao capitalismo, cada vez mais aumentava o número de 

mulheres nas fábricas e, em pouco tempo, surge nessa conjuntura a questão das crianças, 

filhas e filhos das operárias, que agora não tinham com quem ficar. Mas esse problema nunca 

foi assumido como uma questão gerada pelas indústrias, era uma questão que dizia respeito às 

trabalhadoras. Fazia-se necessário então garantir, de alguma forma, a acomodação das 

crianças, sem alteração na lógica mercadológica, surgindo assim as creches, como resultado 

desse ciclo saturado do capitalismo. Esse equipamento teve em sua origem a função de 

guardar as crianças enquanto suas mães trabalhavam, um depósito. 

           Esse histórico social e econômico vai estigmatizar durante muito tempo o atendimento 

nesses espaços como um lugar de desamparados, um lugar de caridade, servindo para 

dissimular a face real de um sistema que cresce sem sanar, ou pelo menos, cuidar para que os 

impactos de seu desenvolvimento não causassem danos sociais.  

           As creches surgem sob a justificativa de ser as crianças pequenas um problema de pais 

e mães que foram incompetentes na administração familiar, mascarando a face real de terem  

sido constituídas para atender aquilo que se tornava um problema para a reprodução do 

capital. Esse referencial de creche foi então se consolidando, distante de ser um atendimento 

pelo direito das crianças a se desenvolverem em espaços seguros, acolhedores e com 

profissionais que conhecessem suas especificidades. 

           No Brasil, a primeira creche data do final do Século XIX e veio para atender também à 

demanda desse crescimento econômico, cuja reprodução traumática não foi menor que na 

Europa, uma vez que pais e, especialmente, as mães não mais estavam em casa para prestarem 
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cuidados básicos às crianças e muitas dessas morriam antes de completarem a primeira 

infância.  

            Na história do surgimento das creches brasileiras, pesa ainda o fato de que o excedente 

de mão de obra, advinda de homens, mulheres e crianças recém libertadas do regime escravo, 

gerava o que Marx chamou de exército industrial de reserva, provocando baixos salários e, 

por conseguinte, situações mais precárias de sobrevivência, atingindo as crianças no que tange 

ao aumento da mortalidade infantil. Nesse contexto, as creches no Brasil nascem com cunho 

fundamentalmente higienista (KRAMER, 2006), passam a existir para atender às 

necessidades alimentares e de higienização das crianças, filhas dessas famílias empobrecidas. 

 

2.1. A legislação brasileira e a referência à qualidade na educação infantil 

 

            Para a educação infantil, o último ordenamento legal brasileiro foi tecido 

fundamentalmente por mulheres e homens que, estando na sociedade civil organizada ou no 

poder público, acreditaram serem as crianças da primeira infância sujeitos de direitos, dentre 

eles o da educação infantil. Esse arcabouço jurídico permite construir concretamente uma 

perspectiva de qualidade e fortalecer a sociedade nos argumentos para a melhoria do 

atendimento das crianças de zero até seis anos. 

            As bases legais que sustentam o sistema educacional brasileiro não foram algo dado, 

ao contrário, foi fruto de embates, disputas e negociações. Há um senso comum de que as leis 

no Brasil só servem aos ricos. Tal assertiva, tão cheia de descrédito no poder judiciário, é 

também acompanhada da descrença no poder executivo e no poder legislativo. Apesar da 

crença de que no Brasil as leis são frágeis, como dito acima, elas não vieram como presentes, 

elas são, muitas vezes, frutos dessa correlação de forças entre classes (BASSI e EDNIR, 

2009). São resultados de uma articulação, mobilização e pressão da sociedade civil 

organizada e de alguns legisladores comprometidos com esta causa.  

            Se adotarmos como referência o Brasil na década de 60 e o regime militar ao qual era 

submetido o povo brasileiro, teremos maior clareza desse processo articulado entre pessoas 

que acreditaram num país justo e igualitário, pagando até com suas vidas, país de luta pela 

transformação radical da sociedade em benefício da maioria. É o que torna o homem singular, 

ou seja, esse movimento consciente e constante de construção e reconstrução de sua 

existência, de sua identidade, como procedido na análise da estrutura do homem realizada por 

Demerval Saviani 
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A realidade humana se encontra demarcada pelo trinômio situação-liberdade-

consciência. A existência humana é, pois, um processo de transformação que o 

homem exerce sobre o meio, ou seja, o homem é um ser-em-situação, dotado de 

consciência e liberdade agindo no mundo, com o mundo e sobre o mundo (2009, 

p.36). 

            Foi assim o processo de construção da Constituição Federal de 1988, nascida desse 

movimento consciente, desse desejo de liberdade. Do artigo 205 até o 212, temos registrado o 

sentimento dos que acreditavam ser o melhor para a educação, e a referência que o documento 

fazia ao padrão mínimo de qualidade era a esperança de que a universalização aconteceria de 

forma cuidadosa.  

            Se tomarmos a Constituição Federal e analisarmos os artigos que tratam da educação 

teremos um real avanço em relação à qualidade da educação infantil, uma busca para 

qualificar o atendimento das crianças de 0 até 6 anos, pois é a Carta Magna que vai tirá-la da 

assistência social e colocá-la na educação, definitivamente: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 

 

            Tal fato representou um marco para aqueles que acreditavam que os cuidados com a 

higiene e a alimentação, marcados pelo atendimento daquele momento, não eram suficientes 

para atender às necessidades inerentes a essa faixa etária. Era a vitória parcial daqueles que 

acreditavam que as crianças precisavam de mais, precisavam ser respeitadas em sua 

totalidade. Era preciso políticas públicas que cuidassem também de seus aspectos cognitivos, 

sociais, físicos e afetivos. 

            Nesse esforço de concretizar a qualidade no ordenamento legal e tomando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB, de 1996, um passo rumo à qualidade poderá ser 

ilustrado na citação do Art. 4º: 

 

O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 

de: 

 

IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade. 

 

E, ainda, os Art. 29, 30 e 31: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o 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. 

 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
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II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

 

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 

ao ensino fundamental. 

            A LDB, preconizando que a educação infantil compõe a primeira etapa da educação 

básica, dentro de uma lógica que se subtende sistêmica, para garantir condições reais e 

possibilidades de cobrança de intenções e ações do poder público.  

            Dentro do Plano Nacional de Educação de 2001, Lei 10.172, também é possível retirar 

o que acreditamos ter sido um esforço para qualificar a educação infantil. Ele vai traçar metas 

de atendimento, que deveria ser, até 2011, de 50% para as creches, das onze milhões de 

crianças entre 0 até 3 anos, e 80% para a pré-escola.  

            Entretanto, o novo PNE, com abrangência de 2011 até 2020, que se encontra em 

tramitação no Congresso Nacional, em sua proposta tem as mesmas metas estabelecidas em 

2001, uma vez que elas ficaram aquém das instituídas no PNE 2001/2011, principalmente em 

relação ao atendimento das crianças de 0 até 3 anos, cujo índice de atendimento não chegou a 

20% do total de crianças brasileiras nessa faixa etária. 

            A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação estabelece em suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil princípios políticos, éticos e 

estéticos: 

a) Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades 

e singularidades. 

b) Princípios políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

c) Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 

da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

            As Diretrizes foram implantadas em 1999 e revisadas em 2009, com ampla 

participação da sociedade civil organizada em seus seminários de revisão. As orientações 

norteiam desde o gestor à professora na construção das propostas pedagógicas das creches e 

pré-escolas, do projeto político pedagógico da instituição e da proposta curricular dos 

municípios, sendo, pois, mais um esforço em vista a se alcançar a qualidade.  

            O CAQi, referendado socialmente, vai tornar a discussão sobre qualidade realizável à 

medida que apresenta os insumos necessários para o atendimento que respeite, no caso da 

educação infantil, o direito das crianças a uma creche e pré-escola com padrões mínimo de 

qualidade. A intenção consistia em que os recursos investidos na educação levassem em 

consideração a demanda reprimida e o respeito aos direitos fundamentais da pessoa, 
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aniquilando a forma como o poder público tem investido no setor, este de acordo com o que 

tem disponível e assumindo a obrigação para com a educação pública brasileira. 

            O Custo-Aluno Qualidade adotado pela Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 

é reconhecido como uma base inicial uma vez que, para atender aos princípios das bases 

legais e epistemológicas da educação brasileira, esse ainda não é o ideal. “Porque não 

queríamos chegar a um número de CAQ que fosse tão alto a ponto de ser considerado uma 

proposta inviável no campo das políticas públicas (CARREIRA e PINTO,2007, p.77).  

            Os insumos proposto pelo CAQi distanciar-se-ão ainda mais de uma realidade possível 

para a educação infantil se tomarmos o desafio do atendimento à demanda de crianças que 

estão fora das creches, cujas metas de atendimento no PNE não foram efetivadas.  

 

 

2.2. As políticas de atendimento das creches: do lugar da assistência para o lugar da 

educação 

 

             Vimos que data do final do Século XIX as primeiras instituições de cuidado das 

crianças da primeira infância, mas apenas nos anos 90, do século passado, é que foi 

constituído como uma instância de direito, opção da família e dever do Estado.                                           

Creches e jardins da infância têm, em meados dos anos de 1970, dois padrinhos, o primeiro, 

responsável pelas crianças maiores, era gestado pela Coordenação de Educação Pré-escolar do 

Ministério da Educação. O outro, responsável pelas crianças de até três anos, era gestado pela 

Legião Brasileira de Assistência- LBA, do Ministério da Previdência e Assistência Social, 

cujas ações davam-se a partir do conveniamento com as instituições privadas sem fins 

lucrativos. 

            Historicamente, a infância tem indutores de políticas diferentes, as creches, por um 

lado, foram se constituindo como um lugar de beneficência, portanto com políticas 

assistenciais; a pré-escola, por outro, desenvolveu-se como a primeira instância da escola, 

importante para garantir a ascensão social das classes, em especial, as mais abastadas, 

portanto demandando políticas educacionais (KRAMER, 2006).  

            Políticas públicas tão diferenciadas foram consolidando diferenças em seu público, 

consequentemente colaborando para estigmatizar esse atendimento e rotular as crianças a 

partir do lugar em que estavam. Uma primeira voltada para a preparação da criança em 

aspectos principalmente cognitivos, portanto para um público que projetava melhores 
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condições de vida, e a segunda para sanar carências principalmente alimentares e de higiene, 

portanto para uma classe social extremamente empobrecida (KULHMANN, 2001). 

            Atualmente, a Lei do Fundeb deu continuidade aos conveniamentos existentes entre o 

poder público e as instituições privadas sem fins lucrativos. O capítulo IIII da referida Lei, 

que trata da distribuição dos recursos, não caracteriza o que são as instituições privadas sem 

fins lucrativos, contudo discorre sobre as observações que deverão ser feitas nas disposições 

gerais.  

            Sobre o atendimento em creches da assistência social, poderíamos observar a forma 

como era o tratamento dispensado aos meninos e meninas que, em sua grande maioria, era 

pobre. Os longos tempos de espera para iniciar o dia começavam na entrada da creche com as 

crianças esperando o último do grupo chegar para então tomarem o desjejum. Da mesma 

forma, seguiam as demais atividades, sempre à espera de todo grupo para então todos 

efetivarem alguma ação, que girava em torno do refeitório e do banheiro. Uma rotina estéril, 

taylorista, que colaborava para formação de crianças que se ajustassem à submissão da lógica 

hegemônica vigente do capital.  

            Apesar de a extinção da LBA ter sido promulgada em 1995, a assistência social 

manteve o atendimento em creches por muito tempo, conforme um relatório de 2006 

(BRASIL, 2006) produzido a partir de uma ação interministerial do Ministério da Educação, 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, que diagnosticou que, no Brasil, ainda havia duzentas instituições 

conveniadas à Assistência, realizando atendimento para as crianças de 0 até 6 anos.  

            Com histórico social e econômico tensionado pela inserção das mulheres no mercado 

de trabalho e com a sociedade cobrando e participando mais efetivamente da proposição e da 

construção de políticas públicas, houve, a partir dos anos de 1970, nas principais metrópoles 

brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, uma expansão no atendimento das crianças de 

zero até seis anos, mas, muitas vezes, sem o devido enquadramento no sistema de ensino 

(NUNES, 2011). 

             Datam dessa época os vários arranjos que foram sendo definidos para essa demanda, 

com a ampliação do conveniamento feito entre o poder público e as instituições privadas sem 

fins lucrativos; algumas vezes, sem consideração a aspectos básicos de atenção à criança. O 

resultado desse conveniamento desenfreado foi a organização do tempo e do espaço dessas 

instituições configurados apenas como lugar de guarda, como no caso das creches 

domiciliares e mães crecheiras, e, para as crianças maiores, com rotinas preparatórias para o 

ensino fundamental, com atividades estéreis de reprodução, como no caso de instituições de 
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pré-escola que ocupam, muitas vezes, prédios onde funcionam conselhos e associação de 

moradores. 

            Hoje, apesar de muitos avanços epistemológicos e legais, a educação infantil não tem 

políticas iguais para as faixas etárias que ela abrange. Creches e pré-escolas são tratadas de 

formas diferentes, a começar pelo atendimento e pelas orientações curriculares. Segundo os 

dados do IBGE de 2010, as crianças de 4 até 6 anos estavam quase que totalmente na pré-

escola, com uma taxa de matrícula próxima aos 80%, enquanto que essa taxa não chegava aos 

20% das crianças de 0 até 3 anos, isso vai caracterizar a lógica para a formação de uma 

sociedade voltada predominantemente para a preparação do mercado de trabalho, a 

escolarização vai tendo contornos diferentes a depender da idade, interessa ao capital essa 

formação.  

            Em relação às orientações curriculares, o número de produções em relação ao 

desenvolvimento das crianças de 4 até 6 anos, bem como as situações de aprendizagens, é 

bem maior que as propostas curriculares para as crianças da primeira infância. Portanto, falar 

em direito na educação infantil é considerar essas diferenças e a necessidade de políticas 

específicas. Todavia isso não quer dizer que a pré-escola já esteja em outro patamar em 

termos de qualidade, isso quer dizer apenas que as creches sofrem ainda mais com a 

discriminação e a negação dos direitos das crianças. 

            A Constituição Federal de 1988 preconiza, em seu Art.227, que a criança é prioridade 

absoluta: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (grifo 

nosso). 

             Esse rol de direitos colocados na constituição pelos legisladores aponta a pressão com 

que a sociedade, à época da democratização, impulsionou a questão dos direitos das crianças. 

Ter o atendimento das crianças de 0 até 6 anos não mais na assistência e sim na educação 

significou a afirmação dessa criança como sujeito de direito, responsabilizando o Estado, a 

sociedade e a família. Existe a necessidade então de o Estado garantir recursos, formulando 

políticas e implementando programas que visem ao seu desenvolvimento integral.              

            Esse novo jeito de olhar a criança conferiu à educação infantil um outro lugar dentro 

do sistema de ensino, todavia esse avanço não correspondeu ao que deveria ocorrer também 

com a dotação orçamentária, resultando em uma precariedade dos serviços e com arranjos na 

operacionalização das ações educativas.  
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            Os avanços garantidos na nova legislação foram frutos de uma grande mobilização 

social contra a ditadura, movimento este que propiciou inúmeros movimentos em torno de 

diversos interesses e direitos como os dos povos indígenas, em defesa da escola pública, etc.,  

que vai desenvolver nesse movimento específico o MIEIB e a Campanha que vamos ver no 

capítulo seguinte. Com a Constituição Federal de 1988, trazendo a educação infantil como 

direito e sem distinção entre creche e pré-escola, os movimento sociais em defesa da escola 

pública criam expectativas de rompimento definitivamente com as perspectivas 

essencialmente assistencialista, principalmente das creches. Com a LDB de 1996, essa 

perspectiva se amplia e a educação infantil é considerada primeira etapa da educação básica, 

inclusive com definição do profissional que atenderá a essa criança.     

Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

             A perspectiva do nível superior junto à formação mínima aponta uma preocupação 

com a qualidade do profissional para atender ao ensino, incluindo a educação infantil. A 

importância de ter esse profissional definido legalmente foi observada em práticas educativas 

planejadas em vista a garantir o desenvolvimento das crianças. Contudo desfazer concepções 

de criança como um cidadão do futuro, um vir a ser, ou romper com uma concepção de 

infância como uma miniatura do adulto ou ainda desconstruir a função apenas de cuidar, não 

tem sido fácil, apesar dos significativos avanços. As contribuições das pesquisas, sobretudo 

em relação ao desenvolvimento humano, colocam em xeque a forma como estava organizada 

a rotina dessas instituições, e a própria lógica em que isso desemboca.          

            O ranço do estigma da creche (constituído na época de seu surgimento e no tempo em 

que esteve sob a tutela da assistência social), representando um período histórico que não 

conseguia enxergar as especificidades da formação humana dessa fase da vida, vai se 

desfazendo. As ações que estavam, com algumas exceções, voltadas para a alimentação e 

higienização, estão indo para além desse importante, mas limitado olhar, que ofusca um 

momento formativo relevante do ser humano.  

           Os parcos recursos obrigam que as ações na creche sejam eminentemente de cuidados, 

pois, sem considerar um custo criança, com insumos que possibilitem as instituições terem um 

profissional qualificado e materiais e equipamentos, as creches esbarram em seu maior ou 

importantíssimo vilão atual: as restrições orçamentárias.      
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2.3. O novo PNE e o debate atual do financiamento 

 

            A vinculação de um percentual dos impostos para a educação foi, durante muito 

tempo, postergado pelo Estado, sendo, finalmente, incorporada na Constituição Federal de 

1934 e na LDB de 1996. Para que essa vinculação não fosse pulverizada em ações pontuais, a 

sociedade civil sempre recomendou ao Governo Federal um plano de ação que, entre outras 

metas e estratégias, determinasse um percentual de recursos para assegurar um ensino de 

qualidade. A referência ao padrão mínimo de qualidade foi materializada na Carta Magna e no 

artigo 74 da LDB: 

Art. 74. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o 

ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de 

assegurar ensino de qualidade. 

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União 

ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações 

regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. 

            Sobre o PNE, trata-se de um documento que vai traçar metas e estratégias para 

garantir acesso, com qualidade, às políticas para a educação. No que diz respeito à educação 

infantil, o Plano, que vigorou de 2001 a 2011, fixou metas que exigiriam um grande aporte de 

recursos financeiros, o que não aconteceu. O resultado foi um número de efetivação de metas 

bem aquém das esperadas, principalmente em relação ao atendimento das crianças de zero até 

três anos, cujo percentual de matrícula em creches foi de 18,1%, em relação aos 50% que 

definiam na época de sua expiração.  

            Um novo PNE, com texto principal do relator Angelo Vanhoni, deputado do PT do 

Paraná, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, recebendo da sociedade uma 

crítica em relação ao custo aluno, pois esse referencial não é vislumbrado como meta, mas 

como estratégia: 

Meta 20: Ampliar, em regime de colaboração, o investimento público em educação 

de forma a atingir, ao final do decênio, no mínimo, o patamar de sete e meio por 

cento do Produto Interno Bruto do País considerando o investimento. 

Estratégias: 20.5) Implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro 

para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação 

básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 

educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente 

e dos demais profissionais da educação pública; aquisição, manutenção, construção 

e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, aquisição de 

material didático-escolar, alimentação e transporte escolar. 

           Em um planejamento, a meta tem indicativo de sua concretização, não sendo possível 

transferir para outro a responsabilidade que é da União. Já a estratégia é um compromisso de 
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todos, Estados e Municípios, o que pode dar continuidade à lógica financeira da distribuição 

atual dos recursos, sem responsabilizar o Governo Federal em assumir seu papel como indutor 

de políticas públicas, disponibilizando maiores aportes.  

            Para a o atendimento das crianças pequenas, é decisivo o apoio da União aos governos 

municipais, uma vez que as metas quantitativas precisam estar articuladas com as metas de 

qualidade, transformando uma realidade atrelada à educação infantil há muitos anos, que é a 

ampliação insuficiente e sem o devido acompanhamento técnico. Um maior apoio financeiro e 

acompanhamento pedagógico do Governo Federal mudaria a realidade do atendimento em 

muitas cidades brasileiras que, com a municipalização das políticas de educação e também de 

saúde, pouco avançam em suas ações. 

            As emendas da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação ao novo PNE, que terão 

validade até 2020, fixam em 8% do Produto Interno Bruto - PIB o percentual de recursos a ser 

disponibilizado para a educação e amplia para 10% esse percentual até o final de sua vigência, 

o que torna a adoção do CAQi uma perspectiva positiva, principalmente diante da atual 

distribuição desses recursos que não têm ultrapassado os 5% do PIB.  

            Algumas publicações que dão conta da avaliação dos avanços e perspectivas do PNE 

2001/2011 apontaram que, sem maiores recursos e sem a adoção do CAQi, não haverá 

efetivas mudanças para educação brasileira. Para Dourado, a necessidade de ações articuladas 

a partir de um regime de colaboração entre os entes federados, na perspectiva de cumprir a 

vinculação constitucional de recursos, torna-se imperativo: 

Aplicar valores financeiros que ultrapassem o percentual de 5% é, portanto, um 

desafio que exige enorme esforço e vontade política conjunta da União, dos estados, 

do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade brasileira (DOURADO, 2010, p. 

286). 

            Em relação ao financiamento e às ações do Governo Federal que atendam e articulem 

metas de quantidade e qualidade para a educação infantil, vale resgatar que a gestão do 

presidente Lula investiu no Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE e frustrou as 

expectativas da sociedade, cuja expectativa era que, no lugar de programas pontuais como o 

PROINFÂNCIA
2
 e o PROINFANTIL

3
, fossem envidados esforços para avaliar e redefinir 

metas do Plano Nacional de Educação, como a consolidação do CAQi, que vai assegurar a 

efetivação de princípios e pressupostos preconizados por essa base legal. 

                                                           
2
 PROINFÂNCIA: Programa do Governo Federal com o objetivo construir, reformar e equipar instituições de 

educação infantil com disponibilidade de quase 100% dos recursos. Quase todos os municípios brasileiros 

solicitaram o Programa, mas até o ano de 2009 apenas aproximadamente duas mil unidades foram financiadas. O 

Programa tem hoje a continuidade através do PAR – Plano de Ação Articulada.  
3
 PROINFANTIL: Programa de formação inicial para os professores sem a titulação mínima exigida pela LDB 

que é a graduação em nível do normal médio (antigo magistério).  
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            Retomando o período histórico da implementação do PDE e o contexto político pelo 

qual passava a educação infantil, o programa, apelidado de PAC da educação, foi apresentado 

ao povo brasileiro no início de 2007, e o MIEIB aproveitou a conjuntura de grande 

efervescência política para solicitar aos fóruns estaduais que realizassem uma análise em 

relação aos dois programas citados acima, confrontando os programas, as suas bandeiras de 

luta e as metas do PNE. O Movimento realizaria o seu XXII Encontro Nacional na cidade de 

São Luiz do Maranhão, no final de agosto daquele mesmo ano. Pela programação do 

encontro, já se antecipava que, politicamente, seria um momento importante para a educação 

infantil brasileira e para o Movimento, pois, além do debate sobre o PROINFÂNCIA e o 

PROINFANTIL, ainda estavam na pauta à revisão da LDB e o conveniamento do poder 

público com as instituições privadas sem fins lucrativos. 

            Sobre esse conveniamento, o Fundeb, lei sancionada em junho de 2007, provisionou 

que a pré-escola teria uma trava nessa parceria, com extinção no ano de 2010. Entretanto, 

diferentemente para as creches, esse conveniamento seria estendido até o final da vigência do 

Fundo, em 2020, consolidando um modelo comunitário de atendimento, em detrimento da 

bandeira de luta ostentada por diferentes organizações na defesa de uma escola pública.  

            A ideia do custo-aluno, referendado inicialmente no Fundef e resgatado no Fundeb, 

era a ideia de gasto por aluno, tendo como objetivo levantar esses gastos e definir um valor 

mínimo anual, evitando muitas diferenciações entre estados e municípios brasileiros. Para que 

esses valores representassem não qualquer valor, mas um correspondente a um padrão 

mínimo de qualidade, o termo passou a incorporar a redação do Fundeb: 

Art. 4
o
  A União complementará os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de 

cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno, calculado na 

forma do Anexo desta Lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado de 

forma a que a complementação da União não seja inferior aos valores previstos no 

inciso VII do caput do art. 60 do ADCT. 

§ 1
o
  O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente constitui-se em valor 

de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano e será 

determinado contabilmente em função da complementação da União.  

§ 2
o
  O valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente, considerando-se 

a complementação da União após a dedução da parcela de que trata o art. 7
o
 desta 

Lei, relativa a programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação 

básica (BRASIL, 2007). 

            Com a justificativa de limitação orçamentária, muitos municípios, principalmente os 

dos estados nordestinos, que recebem complementação mínima da União, não conseguem ir 

para além do estabelecido nos fatores de ponderação do Fundeb. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art60viiadct
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             Eis o desafio do próximo PNE em tramitação: considerar como opção política os 

valores destinados para a educação infantil como um direito e não como um investimento, 

cuja lógica capitalista atual é para ganhar, lucrar. A opção representará para essa etapa da 

educação básica uma grande diferença nas políticas públicas para a infância, uma vez que a 

lacuna no atendimento e a precarização das creches e pré-escolas existentes exigirá um 

esforço dos governantes, de todas as esferas políticas, para que a lógica seja a de saldar a 

dívida com esse segmento da sociedade. 
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CAPÍTULO 3. OS MOVIMENTOS SOCIAIS NA LUTA PELA CRECHE E O SEU 

FINANCIAMENTO COM QUALIDADE SOCIAL 

 

             Neste capítulo, veremos como os movimentos sociais vão interferir na luta pela 

creche e na própria definição de políticas públicas, além da construção do CAQi. Nessa ação 

pelas creches, a questão da qualidade vai ser um elemento central, pois a crítica feita à ideia 

de depósito de crianças está ligada à questão da qualidade, da proposta educacional complexa 

e ampla da educação infantil e, no caso, como proposta de educação de qualidade para as 

creches. 

            Por ser um termo em disputa, a qualidade foi diferenciada pelos movimentos sociais 

quando pautaram o contraste entre as políticas públicas existentes e as reais condições de 

igualdade da população. Dessa forma, o termo qualidade social veio para atender a uma 

distinção e uma perspectiva de respeito aos direitos humanos, entre eles, o direito à educação 

com igualdade de acesso, permanência e sucesso. 

            Para chegar à qualidade, precisamos antes entender esse conceito e a conjuntura de sua 

construção. Retomamos o Seminário Qualidade Social da Educação Básica na palestra 

intitulada “Qualidade social e os desafios para enfrentar as desigualdades (2009)”, proferida 

pela professora Luciana Rosa Marques, em que argumentou que qualidade é um conceito 

socialmente construído e que dependerá do lugar social do sujeito que a conceitua. De tal 

modo, que qualquer discurso sobre qualidade, sem a devida consideração das garantias de sua 

realização, aos valores dos insumos, ao financiamento da educação, será apenas um discurso 

vazio. 

            O conceito de qualidade teve seu ponto de apogeu nos anos de 1990 e foi rejeitado 

pelos movimentos sociais por ter sido acompanhado de um debate de eficiência. “O Brasil não 

gasta pouco em educação, mas gasta mal”, era o discurso do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso ou ainda um modelo referendado para atender ao mercado, que exclui e 

discrimina o que está fora dos padrões estabelecidos pela sua lógica produtiva. A qualidade 

total se alcança quando todos aplicam a melhoria contínua, exigindo participação e 

colaboração de todos (CHIAVENATO, 2003).     

            A qualidade defendida pela lógica hegemônica e expressa por Chiavenato busca 

essencialmente o aumento da produtividade, e não propriamente uma referência no direito 

humano exigido pela sociedade, ou por aqueles que estão subalternizados nas relações sociais. 

Então o movimento social vai diferenciar da “qualidade total”, que, na verdade, poderíamos 

até chamar de “aumento de produtividade total” por qualidade socialmente referenciada, ou a 
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qualidade que responde aos direitos dos povos, das coletividades e, no caso das crianças, a 

tipificação da ação, apontando claramente o tipo de ação é de condição pra que esta ação 

atinja seu objetivo, por isso ela deve ser referenciada nos sujeitos nela interessados.          

            A rejeição e a necessidade de uma diferenciação do que era qualidade se justificavam 

pela própria experiência da população brasileira com as perspicácias de alguns setores 

empresariais, que cooptavam suas afirmações e suas bandeiras de luta e tomavam para si o 

que de mais caro tinha lhe custado.  

 

3. 1. O Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – MIEIB 

 

   Desde que a promulgação da Constituição Federal de 1988 instituiu o atendimento das 

crianças de 0 até 6 anos como política da educação e que a LDB estabeleceu ser essa a 

primeira etapa da educação básica, a sociedade vem acompanhando e demandando a expansão 

e a qualificação desse atendimento. Assim, começa a história do MIEIB, o qual, reconhecendo 

a luta das mulheres pela inserção no mercado de trabalho e reiterando a necessidade das 

crianças dessa faixa etária ter acesso a um espaço educacional de qualidade, vai defender, 

entre outras coisas, recursos próprios para a educação infantil. 

           Foi durante a XXII Reunião Anual da ANPED – Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação, do ano de 1999, realizada em Caxambu, Minas Gerais, 

que pelo menos nove profissionais de diferentes estados que atuavam na defesa de uma 

educação infantil, apresentaram, discutiram e traçaram pressupostos e princípios de 

funcionamento dos Fóruns de discussão que já existiam nos estados e que, naquele momento, 

coalizaram para uma articulação nacional. Nascia, assim, um Movimento que reunia 

diferentes sujeitos, em diferentes funções, como pesquisadores, professores, sindicalistas, 

gestores e estudantes em torno de um objetivo comum e que, em sua Carta de Princípios, 

construída durante a reunião supracitada, preconiza: 

a) a garantia de acesso às crianças de 0 a 6 anos aos sistemas públicos de educação; 

b) o reconhecimento do direito constitucional das crianças de 0 a 06 anos 

(independentemente de raça, idade, gênero, etnia, credo, origem sócio-econômica-

cultural, etc.) ao atendimento em instituições públicas, gratuitas e de qualidade; 

c) a destinação de recursos públicos específicos e adequados, imprescindíveis ao bom 

funcionamento dos sistemas de Educação Infantil; 

d) a indissociabilidade cuidar/educar visando o bem estar, o crescimento e o pleno 

desenvolvimento da criança de 0 a 06 anos; 

e) a implementação de políticas públicas que visem à expansão e a melhoria da 

qualidade do atendimento educacional abrangendo toda a faixa etária 0 a 06 anos; 

f)    a identificação da Educação Infantil enquanto campo intersetorial, interdisciplinar, 

multidimensional e em permanente evolução (MIEIB, 2002). 
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E ainda defende como bandeiras de luta: 

a) ampliação de vagas em creches e pré-escolas; 

b) melhoria da qualidade do atendimento; 

c) integração das instituições aos sistemas de ensino; 

d) estabelecimento de normas para o funcionamento e regularização da educação 

infantil; 

e) destinação de recursos públicos e adequados para a educação infantil; 
f) formação e valorização dos profissionais da educação infantil; 

g) implementação de proposta pedagógica elaborada de forma 

democrática e participativa; 

h) controle social do Fundeb (MIEIB, 2002). 

             

            Como vemos, tanto os princípios como as bandeiras desse grupo apontavam para um 

delineamento claro sobre a questão da qualidade da educação infantil. Os sujeitos que 

levantaram os princípios e as bandeiras de luta, naquela época, foram representados no então 

comitê diretivo do Movimento, tendo a Fundação Carlos Chagas, a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, a Fundação ORSA e o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte 

legitimados pelos demais integrantes.  

             O comitê diretivo do MIEIB mobilizou os fóruns estaduais para que inserissem a 

discussão do custo aluno em suas pautas de reuniões, envolvendo gestores municipais no 

debate. A história do MIEIB tem como ponto fundamental a defesa de recursos próprios para 

a educação infantil. 

            Durante oito anos, a secretaria executiva do MIEIB foi sediada pelo Centro de Cultura 

Luiz Freire, Organização Não Governamental – ONG, organização esta do estado de 

Pernambuco, que, desde o início dos anos de 1970, luta pela radicalização da democracia e na 

garantia dos direitos humanos. Essa relação duradoura foi o reconhecimento da competência e 

do acúmulo teórico e na elaboração sobre a educação infantil e na captação de recursos 

financeiros da referida ONG. Em 2011, a secretaria executiva do MIEIB passa a ser 

respondida pela Organização Mundial de Educação Pré-escolar – OMEP, com sede em Mato 

Grosso do Sul.  

            A ambiguidade que marca a educação infantil vivida entre o um período de assistência 

social e o de direito da criança, opção da família e dever do Estado, vividos principalmente 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Leva o MIEIB a incidir politicamente 

em estratégias de sensibilização da sociedade e compreensão do preceito constitucional, o que 

levou ao acúmulo de experiências nas relações estabelecidas com os diferentes segmentos da 

sociedade brasileira. 

           Seus posicionamentos políticos, através de Moções, de Cartas e de Posicionamento 

Público, oportunizaram que mais pessoas conhecessem indicadores de qualidade do 
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atendimento da educação infantil e politizaram o debate dentro de seus fóruns estaduais, 

algumas vezes centrado nas discussões pedagógicas, reafirmando que o debate entre o político 

e o pedagógico são temáticas de uma mesma face, nunca estando em campos separados. 

             Atualmente, existem 27 fóruns estaduais, articulados ao MIEIB, que representam 

instâncias de contribuição para que professores/as, gestores/as, pesquisadores/as, estudantes e 

profissionais interessados na temática da infância possam ter acesso e desenvolver estratégias 

de incidência política. As reuniões periódicas, as produções de conhecimento e o 

acompanhamento das políticas municipais e do poder legislativo oportunizam a qualificação 

da formação política de seus componentes. 

            Uma das atuações do MIEIB no Congresso Nacional, representativa de sua incidência 

e do poder de articulação e mobilização, foi durante a tramitação do FUNDEB, nos anos de 

2005 e 2006, principalmente através do movimento “fraldas pintadas
4
”, que reclamava um 

Fundo que cobrisse todas as matrículas da educação básica, inclusive o financiamento das 

creches, excluído do texto inicial da Proposta de Emenda Constitucional – PEC, que criava o 

Fundo. 

            O MIEIB também integrou o “Fundeb pra valer
5
”, organizado pela Campanha 

Nacional Pelo Direito à Educação, no ano de 2005, que resultou na aprovação do Fundo como 

hoje é apresentado, cobrindo o financiamento das matrículas desde a mais tenra idade. 

Durante a tramitação de aprovação do Fundeb, várias articulações foram realizadas visando 

garantir um número expressivo de pessoas pressionando o Congresso Nacional para votação 

das emendas da PEC, propostas pela Campanha. Num desses momentos, o então Ministro da 

Fazenda, Antônio Palocci, foi abordado na rampa do Congresso por profissionais da educação 

e mães que colocaram em seu braço um bebê, a fim de sensibilizá-lo para causa do 

atendimento em creches, o que contribuiu para, mais tarde, esse parlamentar anunciar maiores 

recursos para inclusão das matriculas das crianças da primeira infância. Atualmente, o novo 

Plano Nacional de Educação tem sido a maior preocupação do MIEIB, que tem reunido 

esforços para garantir que o Plano contemple as emendas demandadas pelo Movimento e que 

seja prevista a avaliação das metas não alcançadas no seu antecessor
6
. 

                                                           
4
 Movimento que reuniu mães acompanhadas de suas crianças em carrinhos de bebês, com chocalhos, 

mamadeiras e que fizeram manifestação no Congresso, pedindo a inclusão do financiamento de creches na 

proposta que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O Movimento 

levantava o slogan "Direito à educação começa no berço e é para toda a vida" 
5
 Movimento que reuniu diferentes sujeitos sociais denunciando, exigindo e fundamentando a fragilidade da 

PEC, que criava o Fundeb e que foi enviada ao Congresso Nacional, pelo poder executivo, em junho de 2005. 

 
6
 O PNE, que vigorou de 2001 até 2011, tinha como meta atender 50% do total das onze milhões de crianças de 

0 até 3 anos. 
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             Já em Pernambuco, foi organizado o Fórum em Defesa da Educação Infantil em 

Pernambuco – FEIPE, que reuniu, no auditório do prédio da Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – CONDEPE, o Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Estado de Pernambuco (SINTEPE), o Conselho Estadual de Educação, as 

Secretarias de Educação das cidades de Camaragibe, de Recife e de Olinda e o Centro de 

Cultura Luiz Freire (CCLF) no contexto de luta pelo direito, entre outras coisas, à 

regulamentação da educação infantil no Estado. O Fórum pernambucano objetivava defender 

os avanços alcançados com a legislação brasileira para a educação infantil, este era parte do 

fórum nacional capitaneado pelo MIEIB.   

            O Fórum em Defesa da Educação Infantil em Pernambuco - FEIPE reúne-se 

mensalmente pautado nas questões da conjuntura nacional, como no caso da definição de 

estratégias de aprovação das emendas ao Plano Nacional de Educação – PNE, e uma pauta de 

caráter mais local, como no caso da audiência com o Ministério Público de Pernambuco para 

pensar ações conjuntas de incidência nos municípios que não têm creches. 

            O Fórum pernambucano encomendou uma Pesquisa
7
 as pesquisadoras da UFPE Ednar 

Cavalcanti e Marineide Costa realizada em 2005, a qual levantou, num primeiro momento, o 

número de atendimento das crianças de 0 até 6 anos, por município e, em um segundo 

momento, diagnosticou a situação dos/as profissionais da educação infantil. A mesma 

pesquisa apresentou os resultados aos municípios que podem conhecer e comparar a sua 

realidade em relação a cada um dos 185 municípios pesquisados (CAVALCANTI e COSTA, 

2005).  

            O compromisso do MIEIB com a educação das crianças de 0 até 6 anos tem sido 

reconhecido e reafirmado através da interlocução com os diferentes segmentos da sociedade 

civil, como a ANPED, UNDIME,UNCME,MEC,CEERT
8
,entre outras instituições. 

 

 

 

 
                                                           
7
 A pesquisa intitulada “Educação Infantil em Pernambuco: acesso e funções docentes” foi apresentada e 

debatida no Seminário Estadual de Educação Infantil, realizado em 2007, e teve como um dos encaminhamentos 

do debate uma audiência pública no Ministério Público de Pernambuco para enfrentamento da situação apontada 

pela Pesquisa de 13 municípios pernambucanos que não ofereciam creches.   
8
 ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

  CEERT - Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades 

  MEC - Ministério da Educação, 

 UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, 

 UNCME - União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 
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3.2. A Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 

 

             Uma outra rede de articulação e mobilização da sociedade civil em defesa de uma 

causa educacional é a Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, que reúne hoje mais de 

duzentas entidades, e nasceu justamente dessa coalizão de forças, cuja estratégia de ação era a 

mobilização, a pressão política e a comunicação. Sua composição compreende entidades 

ligadas às diferentes etapas e modalidades de ensino, como também militantes e simpatizantes 

da luta por uma educação pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade. A Campanha 

tem uma coordenação geral e um comitê diretivo nacional formado pela Ação Educativa, 

ACTION AID, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará - CEDECA/CE, 

Centro de Cultura Luiz Freire- CCLF, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação - CNTE, Fundação Abrinq, Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - 

MIEIB, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, União Nacional dos 

Conselhos Municipais de Educação - UNCME e a União dos Dirigentes Nacionais da 

educação - UNDIME. 

            A Campanha nasceu de uma necessidade de apoio à sociedade civil para participação 

na Conferência Mundial de Educação, em Dakar, e a qualidade, que era também uma pauta 

daquela Conferência, passou a ser a sua diretriz até os dias de hoje, cuja abrangência e 

incidência política são reconhecidas nacionalmente, principalmente na temática do 

financiamento. Tem sido assim atualmente com o Plano Nacional da Educação, ora em 

tramitação no Congresso, cuja proposta da emenda feita ao documento foi de elevação para 

10% de investimento do PIB para a educação. 

            A Campanha e o MIEIB têm princípios convergentes e, juntos, mobilizam diferentes 

instituições e organizações na defesa da educação brasileira, no que tange à educação infantil. 

Ambos têm protagonizado experiências positivas a exemplo da mobilização denominada 

“Fundeb pra valer” com os “fraldas pintadas”, que resultou na inclusão das creches no Fundo.   

            Uma das principais contribuições da Campanha é a massificação de temas antes pouco 

debatidos, como no caso do financiamento e do custo aluno-qualidade. Os Fóruns de 

Educação Infantil
9
, em sua grande maioria, são integrantes dos comitês regionais da 

Campanha e tem contribuído muito para a incidência local e para que o tema do 

financiamento seja cada vez mais debatido. Os fóruns têm representação das universidades 

federais, a exemplo da UFRGS, UFPA, USP, UFSCAR, UFRJ, UFPB, entre outras. 

                                                           
9
 São os Fóruns que defendem educação infantil e que estão espalhados por todo Brasil. 
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            A Ação Educativa, com atuação na pesquisa e na produção do conhecimento para 

colaborar na incidência política dos sujeitos sociais, sediou por muitos anos a secretaria 

executiva da Campanha, que acabou por influenciar sua atuação com a produção de material e 

pesquisas sobre indicadores educacionais. Foi assim que surge a Consulta Sobre Qualidade na 

Educação Infantil(CAMPOS e CRUZ, 2006)
10

, pesquisa realizada em quatro estados 

brasileiros, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco, que ouviu diferentes 

segmentos da creche e da pré-escola sobre o que era qualidade para cada um deles, inclusive 

as crianças de 4 e 5 anos responderam a pergunta, numa consideração a sua fala. A pesquisa 

não teve como intenção avaliar a qualidade das instituições, mas diagnosticou as diferenças 

do atendimento em cada um dos estados pesquisados. 

            Durante a tramitação do Fundeb, a Campanha também atuou na pressão da aprovação 

das emendas ao texto da PEC 53/2005 e protagonizou as ações do movimento “Fundeb pra 

valer”. As contribuições advindas dessa intervenção foram materializadas na inclusão das 

creches no texto definitivo do Fundo, na referência ao piso salarial, no apoio da União ao 

novo Fundo e na referência ao custo aluno-qualidade, com os fatores de ponderação. Essa 

atuação da Campanha lhe conferiu, no ano de 2007, o prêmio Darcy Ribeiro, que é outorgado 

pelo Congresso Nacional aos setores da sociedade que se destacam na educação. 

            O CAQi foi o pano de fundo do debate entre a Campanha e o Congresso Nacional na 

incidência de melhoria do Fundeb, era a oportunidade de sua concretização, uma vez que 

todas as etapas e modalidades da educação básica estavam contempladas no Fundo, 

diferentemente do Fundef. Seus integrantes acreditaram e apostaram que era possível fazer 

com que mais pessoas conhecessem o mecanismo de distribuição de recursos e assim 

tivessem acesso a uma lógica do financiamento que partia do princípio de que qualidade só se 

faz com uma distribuição de recursos financeiros que considera diferentes insumos de 

manutenção da educação. Apesar dos diferentes embates entre os entes federativos para não 

ter de investir na educação além do que já fazem, em maio de 2010, o Conselho Nacional da 

Educação – CNE aprovou o parecer nº 08, que normatiza os padrões mínimos de qualidade de 

acordo com o CAQi. A resolução aguarda homologação pelo ministro da educação. 

           A Campanha tem atualmente incidido sobre o Plano Nacional da Educação – PNE, 

com o mote “PNE pra valer”, que busca na alusão ao seu movimento antecessor resgatar a 

                                                           
10

 Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil: o que pensam e querem os sujeitos deste direito. São Paulo, 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Cortez Editora, 2006. Realizada pela Campanha em parceria com 

o Mieib, assessoria técnica da FCC (Fundação Carlos Chagas) e apoio da Save the Children Reino Unido., o 

relatório técnico final da Consulta é assinado pelas professoras Maria Malta Campos, da FCC e PUC-SP, e Silvia 

Helena Vieira Cruz, da Universidade Federal do Ceará. 
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mesma força e energia de seus integrantes espalhados pelo Brasil. Os posicionamentos 

públicos da Campanha, as audiências com o poder legislativo, a mobilização e pressão através 

das redes sociais, entre outras estratégias de articulação, mobilização e pressão, têm garantido 

visibilidade e condições melhores de conhecimento da temática. 

            O MIEIB é integrante do comitê diretivo da Campanha Nacional Pelo Direito à 

Educação desde o ano de 2002, a coalizão foi oportunizada pelos próprios integrantes, que 

participavam de ações comuns e que uniram forças para agirem estrategicamente. No caso, 

para o MIEIB, a articulação com a Campanha tem sido determinante no avanço de algumas de 

suas bandeiras de luta, em especial da luta por um financiamento justo. 
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CAPÍTULO 4. A CONSTRUÇÃO DO CUSTO ALUNO-QUALIDADE INICIAL - 

CAQI 

 

            A Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, organização que articula diferentes 

sujeitos sociais, entre elas o MIEIB – Movimento interfóruns de Educação Infantil do Brasil, 

defensor da garantia do direito à educação infantil das crianças de 0 até 6 anos, reuniu seus 

integrantes espalhados pelo Brasil inteiro com o objetivo de levantar um estudo para construir 

os insumos necessários para a construção de uma escola de qualidade.  

            O Movimento tinha claro que qualidade era um conceito histórica e socialmente 

construído e, nesse campo de disputa, referendava a qualidade defendida pela sociedade civil 

organizada, que conclamava igualdade de acesso, permanência e sucesso escolar, dessa forma 

nasce o CAQi – Custo Aluno-Qualidade inicial, um instrumento que rompe com a lógica da 

distribuição de recursos financeiros para as escolas, hoje realizada a partir da disponibilidade 

financeira dos municípios, vinculada para a educação, dividido pelo número de matrículas.  

            Desde maio de 2010, quando o Conselho Nacional da Educação aprovou o CAQi, que 

até hoje se espera sanção do Ministro da Educação, entretanto alguns municípios brasileiros já 

têm disponibilizado mais recursos para o financiamento das creches, inclusive considerando 

os referenciais do CAQi, como é o caso do município localizado em São Paulo. 

            O CAQi inverte essa lógica tomando como princípio o direito à educação de 

qualidade, para isso não pode servir qualquer atendimento, há de serem considerados os 

insumos fundamentais para o funcionamento de uma escola de qualidade, entre eles os 

professores e professoras remunerados dignamente. Não pode servir mais as creches que 

funcionam precariamente, com professoras que não sejam do quadro permanente, com 

auxiliares ao em vez da profissional formada em um curso de graduação, com jornadas e 

condições de trabalho que desrespeitam sua condição humana. A lógica do CAQi vai na 

direção da ruptura do atendimento precário destinado para as creches que até hoje têm negado 

o direito das crianças de 0 até 3 anos a se desenvolverem em seus aspectos cognitivos, físicos, 

sociais e afetivos.  

             

4.1. Custo-aluno na parceria técnica entre o INEP e as universidades públicas brasileiras 

 

            O debate sobre um Custo-Aluno-Ano em escolas de educação básica vem sendo 

levantado e problematizado há muitos anos por diferentes segmentos da sociedade civil 

organizada e pelo poder público; data dos anos de 1930, em que se fez a primeira referência a 
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um padrão mínimo de recursos da receita de impostos dos poderes públicos para a educação, 

desencadeando em diferentes momentos inquietações na busca por um referencial de um 

custo-aluno.  

            Apesar de o custo - aluno ser uma temática que interessa a alguns setores do governo e 

do setor empresarial, aqui o interesse está ligado ao aumento da mais – valia e na lógica da 

produtividade, uma vez que melhorar os insumos da escola pode garantir a permanência dos 

estudantes, representando uma mão de obra mais bem qualificada para o trabalho, conforme 

anunciam o setor econômico.  

            No Brasil, várias são as indagações sobre a forma como a qualidade tem sido um 

conceito que vai variar de acordo com os interesses sociais em jogo. Os grupos dominantes 

vão colocar o custo-aluno subordinado ao custo do capital, ou seja, a qualidade estará refém 

das possibilidades do crescimento econômico, ou melhor, da acumulação crescente do capital. 

Se o custo ferir essa possibilidade de acúmulo, será considerado “inviável”, a qualidade 

afasta-se então de um projeto ético de uma sociedade justa e igualitária. 

            Para a nossa pesquisa, importa analisar a contribuição de diferentes estudiosos da área 

do financiamento da educação que, espalhados pelo Brasil, foram convidados e realizaram, 

entre os anos de 2003 e 2004, um levantamento sobre custos e condições em escolas públicas 

de oito estados brasileiros a partir de uma parceria técnica entre o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira - INEP e as universidades públicas de 

Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo e uma equipe da 

Secretaria Estadual de Educação do Ceará. Esses estudos darão base para que enfrentemos o 

nosso objeto de estudo: o CAQi. 

            O INEP iniciou essa investigação intitulada “Levantamento do custo-aluno-ano em 

escolas de educação básica que oferecem condições para a oferta de um ensino de qualidade” 

e torna o documento uma oportunidade de reflexão e debate para o Brasil, especialmente para 

gestores dos sistemas de ensino, reunindo as contribuições de pesquisadores da área do 

financiamento da educação. 

            O resultado do levantamento da pesquisa se constitui num panorama do Brasil, 

traçando concepções de qualidade e evidenciando aspectos históricos, sociais e culturais que 

retratam semelhanças e diferenças de sua regionalidade e reconhecendo a dificuldade em 

estabelecer um padrão de custo-aluno-ano. Além da necessidade de conhecer os componentes 

que integravam o custo-aluno das escolas intencionalmente selecionadas através do Índice de 
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Escolha da Escola - IEE
11

 - um índice do próprio INEP - o levantamento impunha-se diante 

da pressão realizada pela sociedade que se posicionava e solicitava respostas do poder público 

em relação às diferenças entre escolas cujos indicadores da avaliação externa e interna 

acompanhavam melhores indicadores sociais.  

            Nesse sentido, a pesquisa, realizada nos oito estados citados, se constituiu e constitui 

um referencial sobre o tema do financiamento da educação. O estudo coloca-se como um 

parâmetro nacional, na direção de não mais naturalizar que estados e cidades, mais ricas 

economicamente, tenham condições reais de garantir maiores insumos para uma escola de 

qualidade, restando aos estados e municípios com menores receitas a conformação com sua 

condição de pobre, situação apontada pelos estudiosos. 

            O reconhecimento das disparidades de um custo-aluno-ano em vista às especificidades 

regionais reforça a necessidade de não mais ser naturalizada as situações de desigualdades nas 

escolas brasileiras e reveste-se de grande importância a temática da investigação a que ora nos 

atemos: 

No âmbito das escolas de educação infantil de atendimento exclusivo (creche e pré-

escola), os custos variam por região de forma muito significativa, embora o custo 

médio nacional seja de R$ 2.390,63, pois há uma diferença de 604% entre o maior 

(Rio Grande do Sul) e menor custo-aluno-ano da amostra (Ceará), reforçando a tese 

das desigualdades sociais entre as regiões do País (INEP, 2006, p. 126). 

 

             A pesquisa do INEP e os dados obtidos acima revelaram a disparidade regional e, 

sobretudo, uma qualidade ainda não referenciada na sociedade. O financiamento da educação 

é um indicador de qualidade, apontando a necessidade de políticas públicas que dotem as 

escolas de insumos indispensáveis para a sua rotina, eliminando as situações precárias a que 

muitas crianças são submetidas, principalmente em creches do Norte e Nordeste. O presente 

levantamento foi realizado em escolas da rede de ensino Federal, estadual e municipal em 

cada uma das cinco regiões brasileiras, identificou ainda tensões no regime de colaboração, 

cuja parte do apoio técnico e financeiro destinado à União não tem sido suficiente. Essa 

situação, também revelada pelos estudos, apontou que a responsabilização da União com 

aportes suplementares para os estados mais pobres é condição para transformar essa realidade 

de restrição pela qual têm passado muitas crianças: 

A ausência de uma referência nacional de custo/aluno/qualidade tem limitado as 

discussões sobre o quantitativo de recursos financeiros necessário para garantir o 

desenvolvimento e a manutenção do ensino de qualidade. Sem referências, a União 

historicamente se eximiu da responsabilidade de cumprir a Lei no que concerne à 

                                                           
11

 O IEE varia de 0 a 1 e representa uma fórmula que considera os indicadores como infraestrutura, 

equipamentos pedagógicos, números de professores com ensino superior, etc. 
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sua função de promover efetivamente a redução das desigualdades educacionais 

(SANTOS, 2005, p. 89-90). 

            Da análise do que representava qualidade nas escolas pesquisadas e num esforço de 

apreender os insumos fundamentais na garantia de um custo-aluno-ano de uma escola/creche 

de qualidade apontados por gestores, professores, alunos e famílias, os investigadores 

categorizaram aspectos mensuráveis, como quantitativos, e os da dimensão subjetiva foram 

categorizados como qualitativos. 

            As escolas escolhidas dos estados de Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e do Ceará tiveram como critérios de escolha pelo INEP alguns 

indicadores sociais que já apontam para uma qualidade, considerando seu histórico. 

            O levantamento dos dados no Ceará contou com uma equipe coordenada por Sofia 

Lerche Vieira, enfrentando o desafio dos quase inexistentes dados referentes à temática. 

Foram doze escolas pesquisadas dentro daquilo que a proposta pretendia, que era estimar os 

custos por aluno das escolas tidas como referência, justamente por contarem com insumos que 

as destacavam na conjuntura estadual. 

            A pesquisa desenvolvida no estado de Goiás teve a coordenação de João Ferreira de 

Oliveira e problematiza a relação entre expansão, qualidade, financiamento e custos 

educacionais com as responsabilidades das diferentes instâncias governamentais. Essa 

correlação de forças entre entes federativos perpetua-se ano a ano, representando para a 

educação infantil grandes perdas, principalmente depois da municipalização de algumas 

políticas sociais.  

            O estudo em Minas Gerais foi conduzido em dez escolas na perspectiva da 

conceitualização de custos na relação com a qualidade e contou com a coordenação de Marisa 

Ribeiro Teixeira Duarte. A pesquisa pontuou os indicadores de qualidade estabelecidos pela 

OCDE
12

 e a UNESCO nos anos de 1990, classificando o conceito de custo-aluno como um 

conjunto de despesas públicas ou privadas.  

As reformas educacionais empreendidas no Brasil, no contexto da década de 

noventa introduzem novos elementos para os estudos relativos a custos 

educacionais. A descentralização empreendida efetuou a desconcentração de 

atribuições e recursos, recentralização da formulação de diretrizes político-

educativas e manteve a descentralização gerencial dos sistemas de ensino (DUARTE 

e SANTOS, 2005, p.73).  

 

                                                           
12

 OCDE: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico que tem como países integrantes a 

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, 

Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, 

Polônia, Portugal, República Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. 
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            As autoras citadas detalham o estudo, problematizando a relação custo e proficiência 

no centro do debate na educação brasileira, indicando a vertente neoliberal da temática 

quando relaciona custos educacionais e rendimento. Apontam a necessidade da continuidade 

da investigação, diante de alguns achados com relação direta entre custos com os profissionais 

e qualidade. 

            No Pará, os estudos foram coordenados por Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos 

Santos e é mais uma contribuição ao debate sobre ações que visem a sanar a dívida brasileira 

com os estados das regiões Norte e Nordeste. Falar em custo e condições de qualidade é  

considerar esforços conjuntos na efetiva redução das desigualdades regionais, novamente 

destacando a importância da União em assumir o seu caráter supletivo e de redistribuição nas 

políticas educacionais. 

            O levantamento do custo-aluno-ano nas escolas de educação básica do Paraná teve na 

coordenação Andréa Barbosa Gouveia, que buscou caracterizar as 13 escolas, denunciando a 

tendência da ênfase da qualidade como uma competência exclusiva da escola. Negou uma 

lógica de um levantamento de custo-aluno que vai evidenciar e comparar escolas, o estudo 

destacou a ênfase na igualdade “importa conhecer os custos de funcionamento de escolas 

indicadas como de qualidade, para sustentar o debate sobre o gasto necessário em educação 

que torne essas condições universais” (GOUVEIA, 2005, p. 111). 

            No estado do Piauí, o percurso da pesquisa apresenta os custos ao tempo em que 

contextualiza o cenário local, evidenciando a necessidade de investimentos na educação. 

Novamente, o levantamento dos dados confirma que as diferenças regionais de um custo-

aluno impõem aos estados do Norte e Nordeste realidades que apenas têm reforçado as 

desigualdades.   

            No Rio Grande do Sul, a investigação esteve sob a coordenação de Nalú Farenzena, e 

a contribuição para o debate sobre custo-aluno-qualidade esteve pautada no papel em que as 

instâncias políticas da comunidade escolar têm na configuração de uma escola de qualidade. 

O produto da pesquisa evidencia e se correlaciona com os resultados de outros estados em 

relação às desigualdades regionais. A investigação traz para o centro do debate os órgãos que 

congregam a participação da comunidade escolar, confirmando que as questões da carente 

infraestrutura encontrada nas escolas do Estado do Piauí, por exemplo, já foram superadas no 

estado do Rio Grande do Sul, deixando gestores escolares disponíveis para se aterem a outras 

questões estruturantes do processo de ensino e aprendizagem.  

            As diferenças entre os custos de um aluno no Rio Grande do Sul em comparação com 

um aluno de uma escola pública do Ceará reafirmam as condições precárias e desiguais das 
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escolas brasileiras e denunciam que o apoio técnico e financeiro, preconizado pelo regime de 

colaboração, tem sido um engodo e tem negligenciado as diferenças regionais, aumentado o 

abismo entre estados e permitindo que essa desigualdade cause o continuísmo na exploração 

humana. 

            Em São Paulo, a coordenação da pesquisa foi de Rubens Barbosa de Camargo e, assim 

como no Rio Grande do Sul, os pesquisadores puderam trazer para o foco do debate o 

levantamento da oferta de uma educação de qualidade relacionando com a organização e a 

gestão escolar. Percebemos pelos estudos que, nesses estados, há uma menor preocupação dos 

gestores com os problemas de limitações de infraestrutura, fato a que a maioria dos demais 

estados brasileiros estão submetidos; constatamos, assim, que os insumos referentes à 

implantação, equipamentos e materiais permanentes e os custos de manutenção alocados nas 

escolas são elementos que, de acordo com a sua disponibilidade e perspectiva político 

pedagógica, colaboram ou limitam as atividades educativas.  

             

4.2. Custo-Aluno referendado pela sociedade brasileira: as oficinas do CAQi  

            

            A Campanha Nacional Pelo Direito à Educação nasce da agenda comum pelo direito à 

educação de diferentes entidades que, no ano de 1999, já antecipava e buscava estratégias de 

participação qualificada na Conferência Mundial de Educação de Dakar, no Senegal, realizada 

em abril de 2000. A esse contexto mundial, somava-se a necessidade de reunir diferentes 

forças para também mobilizar e pressionar pela efetivação de uma legislação brasileira recém-

constituída (CF, 1988; ECA, 1990; Fundef, 1996; LDB, 1996). 

            Entre os anos de 2002 a 2005, a Campanha Nacional Pelo Direito à Educação insere-

se no cenário de levantamento de um custo-aluno provocado pelos integrantes de seu comitê 

nacional e os comitês regionais, que não aceitavam a lógica do financiamento, cujo formato 

tratava a educação e outras políticas sociais sem o devido reconhecimento aos direitos 

garantidos nos preceitos legais.  

            Assim surge a resposta à necessidade de se ter um custo-aluno que desse conta de 

atender os princípios e bandeiras da articulação política feita pela Campanha. O processo de 

construção de um projeto de definição do custo aluno com qualidade vai buscar utilizar uma 

metodologia participativa entre os integrantes da organização (e alguns convidados) na 

apresentação e debate do que se pretendia levantar como referenciais fundamentais para uma 

escola de qualidade.   
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            Mas que qualidade? Era a pergunta que a sociedade fazia, principalmente diante das 

reformas educativas dentro de uma vertente neoliberal, de qualidade nos moldes empresarial. 

Nesse campo de disputa, importava então destacar que a qualidade almejada pela sociedade 

considerava uma educação que, prioritariamente, liquidasse a dívida com os grupos 

minoritários e historicamente discriminados (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 24) que:  

  

 gere sujeitos de direitos, de aprendizagem e de conhecimento, sujeito de vida plena; 

 

 é comprometido com a inclusão cultural e social, uma melhor qualidade de vida no 

cotidiano, o respeito à diversidade, o avanço da sustentabilidade ambiental e da 

democracia e a consolidação do Estado de Direito; 

 

 exige investimentos financeiros em longo prazo e o reconhecimento das 

diversidades culturais, sociais e políticas; 

 

 reconhece e enfrenta as desigualdades sociais em educação, devidamente 

contextualizado no conjunto das políticas sociais e econômicas do País; 

 

 se referencia nas necessidades, nos contextos e nos desafios do desenvolvimento de 

uma região, de um país, de uma localidade; 

 

 está indissociado da quantidade, da garantia do acesso ao direito à educação; 

 

 se aprimora por meio da participação social e política, garantida por meio de uma 

institucionalidade de processos participativos e democráticos que independem da 

vontade política do gestor ou da gestora em exercício.  

 

Foram esses princípios que, em aproximadamente cinco anos, reuniu diferentes 

segmentos da sociedade civil organizada por essa agenda comum na defesa de uma educação 

pública, gratuita, democrática e de qualidade.  

Em artigo publicado em periódico eletrônico, José Marcelino de Rezende Pinto (2010) 

aborda a trajetória de construção dos pressupostos e princípios do CAQi:  

             Foi nesse contexto que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em 2002, 

iniciou um movimento de mobilização social para a construção do CAQ. A idéia 

central norteadora do processo foi: qual dever ser o recurso gasto por aluno para se 

ter um ensino de qualidade? Já a metodologia para a construção do CAQ envolveu 

uma ampla participação. Nesse sentido foram organizadas oficinas de trabalho que 

contaram com a presença de profissionais da educação, de especialistas, de pais e 

alunos, e de gestores educacionais. Nessas oficinas, em coerência com a legislação 

buscava-se definir os insumos que deveriam compor uma escola com padrões 

básicos de qualidade. Neste sentido firmou-se o consenso de que o que se discutiria 

seria um ponto de partida, um padrão mínimo de qualidade, que deveria ser 

assegurado a todas as escolas do país, até porque os critérios de qualidade evoluem 

com o tempo (grifos nossos). 

 

            A planilha abaixo informa o ano, a temática, a coordenação dos estudos e a 

composição dos integrantes das oficinas do CAQi. 
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Ano  Temática Coordenação Integrantes 

2002 Qualidade e insumos Camila Croso Ação Educativa, ActionAid Brasil, ANPAE, 

ANPED, Campanha, CNTE, CONSED, 

Representação da equipe de transição do governo 

Lula, UNCME, UNDIME. 

2003 Qualidade e equidade  Denise Carreira Ação Educativa, Ação Verde, ActionAid Brasil, 

Campanha, CCLF, CEDECA, CENAP, CENPEC, 

CNTE, Centro Piauiense de Ação Cultural, 

CONSED, Consultoria do Senado Federal, CRIA, 

Faculdade de Educação da USP, Federação dos 

Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do 

Sul, Fórum de Educação da Zona Leste/SP, Fórum 

de Educação de Jovens e Adultos/ES, Fórum 

Mineiro de Educação Infantil, Fundação Abrinq, 

Fundação Carlos Chagas, Gabinete do Deputado 

Eduardo Valverde, Grupo de Apoio às 

Comunidades Carentes do Maranhão, INEP, 

Instituto Geledés, Instituto Paulo Freire, IPEA, 

Ministério da Educação, Missão Criança,MNDH, 

MST, SINPEEM, Sociedade de Assessoria aos 

Movimentos Populares, UNCME, UNDIME, 

Universidade Federal do Ceará, Universidade 

Popular da Amazônia, Secretaria de Educação do 

Estado do Acre, Secretaria de Educação e Cultura 

de São Carlos/SP, PLAN Brasil, PUC/MG, Rede 

fio a fio. 

2005 Metodologia de Cálculo 

do Custo Aluno – 

Qualidade 

José Marcelino de 

Rezende Pinto 

Ação Educativa, ActionAid Brasil, Campanha, 

CCLF, CEDECA/CE, CNTE, Escola Estadual 

Condessa Filomena Matarazzo/SP, Faculdade de 

Educação da USP, Faculdade de Educação da 

UFRGS, Instituto Geledés, Instituto Paradigma, 

IPEA, MIEIB, Secretaria de Educação/BH, 

UNCME, UNDIME, Save The Childreen/Reino 

Unido, Secretaria de Educação de Matão/SP. 

(CARREIRA e PINTO, 2007) 

            Observa-se uma oscilação na participação dos integrantes nas três oficinas, resultado 

da dinâmica na composição de algumas representações institucionais, na dinâmica de novos 

integrantes nos comitês regionais e nas questões de limitações com o financiamento de 

passagens aéreas e hospedagens. Na composição do grupo no quadro observado, destaca-se 

uma peculiaridade da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, que é a articulação de 

vários sujeitos sociais (ANPED, CNTE, UNDIME, UNCME, MIEIB, entre outros), sendo um 

indicador de um debate qualificado a partir dos saberes e experiências que cada um acumula 

em seus específicos grupos. 

 

4.3. A matriz do CAQi: interfaces de um conceito 

 

            As oficinas de construção do CAQi agregaram um maior número de participantes, 

entre eles pesquisadores, gestores, professores, estudantes, sindicatos, fundações, ong’s e 

poder público, deram, a partir de sua temática, origem à matriz do CAQi, que configurou 
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qualidade a partir de uma interface entre insumos indispensáveis para cada etapa, e à 

modalidade educacional, numa perspectiva de igualdade de condições para todos os 

brasileiros, guardando relação com as dimensões fundamentais para o processo educativo. 

           A matriz do CAQi consolida a ideia de qualidade a partir da consideração de cada 

etapa da educação e das modalidades de ensino. Para a educação infantil e para outros 

segmentos educacionais, esse formato representou um rompimento com a lógica que até então 

vigorava com o Fundef, cujos recursos financeiros apenas cobriam os gastos com o ensino 

fundamental e deixava de fora a educação infantil e demais etapas e modalidades de ensino, e 

também com a lógica do Fundeb, que, a depender da etapa e da modalidade educacional, 

poderá ter fatores de ponderação menores que os valores praticados com o ensino 

fundamental.  

            O CAQi representa um instrumento com objetivo de implicar às instâncias 

governamentais a olharem a educação de forma sistêmica e sobretudo com o compromisso de 

uma educação de qualidade na perspectiva das transformações sociais, respeitando as 

especificidades e individualidades de cada segmento, atendendo a demanda de toda a 

educação básica.  

            Quanto aos insumos determinados pela Campanha na construção dessa Matriz, foram 

quatro as categorias definidas (CARREIRA e PINTO, 2007) que veremos uma por uma a 

seguir: 

 Os insumos que reuniram componentes da estrutura e funcionamento 

dos espaços em vista a garantir o direito a uma instituição adequada ao 

desenvolvimento das crianças e dos estudantes.  

 

            Em relação à educação infantil, tais insumos são determinantes para a extinção de um 

quadro de precarização existente nos prédios onde funciona o atendimento de muitas creches 

brasileiras, cujo desenho arquitetônico, em muitos casos, foi herdado da assistência social, 

carregado de um aspecto hospitalar, sem um cuidado com elementos estéticos preconizados 

pelas DCNEIS (2009) como a “ludicidade, a criatividade, a sensibilidade e o respeito às 

diversidades culturais”. 

 Os insumos do CAQi relacionados à valorização dos profissionais da 

educação assinalam um novo olhar para esse debate, cujos 

trabalhadores e trabalhadoras foram tão costumeiramente 

culpabilizados pelo insucesso da escola.  
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            No que se refere à educação infantil, muitas professoras estão dentro de um regime 

trabalhista celetista, figura jurídica inferior em estabilidade em relação ao regime estatuário 

dos servidores públicos. Esse regime, em formato de contrato, gera ansiedade e insegurança 

para as (os) trabalhadoras (es). Em outros casos, mas não menos espantoso, estão as 

estagiárias, que, muitas vezes, têm sido convocadas a responder por uma sala de aula, sem 

reunir as condições necessárias para fazer isso seguramente e ainda tendo de ficar à mercê de 

um sistema, cujo interesse de inserção foi para aprender, nunca imaginando que já seria 

responsável por algum grupo de crianças. 

 Quanto aos insumos relacionados à gestão democrática, a matriz do 

CAQi traz princípios que colaboram com os  achados dos estudos do 

INEP quando apontou que maiores recursos para as escolas 

oportunizam que os gestores possam se debruçar sobre questões 

referentes às ações e intenções educativas.  

 Por fim, mas sem uma hierarquização de valores, os insumos 

relacionados ao acesso e permanência.  

             Resolvida a estrutura física e de materiais de consumo, ou seja, sem a preocupação 

com a falta de um sabonete ou de um sabão em pó, ou ainda sem precisar ter a preocupação 

com um mobiliário inadequado para o tamanho das crianças, o cuidado que fará parte da 

rotina de uma gestão será o aspecto pedagógico. 

            Com a “universalização” do ensino fundamental, surge como uma questão a qualidade 

da permanência desses estudantes nos espaços que não foram organizados para atender a essa 

demanda ampliada. Considerar insumos que articulem essa universalização das diferentes 

etapas e modalidades de ensino, com a devida assistência a infraestrutura e a valorização dos 

profissionais da educação, foi um cuidado pela não reincidência do que aconteceu no ensino 

fundamental, achatando a uma situação de precarização da educação. 

            A matriz do CAQi considera ainda o recorte na equidade, assumindo que a educação é 

um direito de todos e todas. Assumir uma filiação com uma educação não sexista, não 

homofóbica e não racista é enfrentar esse problema como uma questão estruturante da 

sociedade brasileira e redimir-se diante de injustiças históricas, soma-se aí a educação no 

campo, a educação de jovens e adultos e as referentes à regionalidade “A Campanha entende 

que tais desigualdades devem ser reconhecidas e enfrentadas pelas políticas educacionais 

como um todo e as condições para isso devem estar traduzidas também na política de 

financiamento educacional”. (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 32). 
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               As dimensões estética, ambiental e dos relacionamentos humanos assumidas na matriz 

do CAQi representam uma vertente na política educacional que tem sido marginalizada, 

principalmente diante de uma conjuntura socioeconômica em que a educação foi transformada 

em mercadoria e os estudantes em clientes.  

            Para as crianças das creches, a dimensão estética tem fundamental importância na 

constituição de sua personalidade, sendo as oportunidades do brincar de “faz de conta” a 

possibilidade de ressignificar sua existência, mobilizando diferentes saberes no se descobrir 

sujeito, tais oportunidades precisam ser garantidas a partir de políticas públicas que 

dinamizem as rotinas das crianças em espaços que respeitem esse direito, incluindo os 

mobiliários, os equipamentos e os objetos para tal. Através da dimensão ambiental, 

consideram-se as condições para que as crianças tenham o direito a um currículo integrado, 

que possam se desenvolver numa relação reflexiva com a sociedade e a natureza, rompendo 

situações estanques e inertes como as atividades vistas em muitas creches que existem apenas 

para atender a um calendário de datas comemorativas, como o dia do índio, o dia da árvore, 

entre outras datas. 

            Da dimensão dos relacionamentos humanos, importa que a escola possa ser um espaço 

que, além dos insumos necessários, reflita e trabalhe ações educativas. É importante assegurar 

outros insumos para permitir que a gestão garanta a atuação de instâncias políticas, como o 

conselho escolar, além da formação continuada dos seus profissionais. 

 

4.4. A qualidade como parâmetro na construção do custo-aluno: a difícil tarefa de se 

estabelecer um padrão 

 

            Definir um padrão mínimo de qualidade torna-se uma tarefa complexa, pois, como foi 

visto, a qualidade é um termo em disputa que, a depender de quem fala e de onde fala, sofrerá 

alterações em sua conceituação. Sendo um conceito histórica e socialmente construído, faz-se 

necessário retomar a história do surgimento das creches para entender como o estigma de sua 

origem, ou seja, um lugar para guardar as crianças das mães trabalhadoras interfere na 

concepção de qualidade que a sociedade tem desse espaço de educação. A transformação 

apenas é possível a partir e de acordo com o movimento econômico e social que parte de seu 

entorno, de grupos sociais com interesses contrários à lógica dominante. 

            As creches no Brasil surgem como um equipamento para atender a uma demanda do 

capitalismo. A liberação da mão de obra feminina interessava pelo seu valor menor em 

relação à masculina. Em decorrência da entrada das mães no mercado de trabalho, foram 
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criados espaços de acolhimento para seus filhos pequenos (os que não poderiam ser 

aproveitados pelo sistema capitalista), esses espaços foram configurados como depósito de 

crianças, “arranjos” que a própria comunidade se encarregava de criar, dispondo 

minimamente de recursos financeiros para sua criação e manutenção. Um produto da omissão 

do capitalismo que, ao crescer, gera crises sociais, mas que não são assumidas como sua 

responsabilidade. Um lugar para desvalidos. Durante muito tempo, as creches carregaram esse 

estereótipo, começando a sofrer alteração a partir da redemocratização brasileira e com o 

debate sobre “direito”, a partir de uma luta que aproximou os interesses dos grupos 

dominados em seus vários aspectos, como no caso em tela, da educação infantil. 

            As famílias começavam a exigir políticas sociais, as contribuições de pesquisadores 

espalhados pelo Brasil e pelo mundo traziam para o diálogo os achados referentes a como as 

crianças se desenvolviam e de como ocorria a organização do espaço e do tempo, bem como 

as relações com os adultos e com as outras crianças, tudo isso contribuiu para esse 

desenvolvimento. Entretanto essas mudanças ainda não foram generalizadas no Brasil, as 

creches ainda são consideradas como um lugar que congrega os filhos dos pobres, portanto 

feita para as crianças pobres, tendo como um problema justamente a não procura desse 

serviço pelas famílias com melhores condições de renda (CARREIRA e PINTO, 2007).  

             Há uma necessidade de transformar essa realidade, na busca de qualificar as 

possibilidades de aprendizagens para todas as crianças, as pobres e também as ricas, como 

apontado nos estudos do CAQi na reflexão sobre a construção de sua matriz e da interface 

com a dimensão dos relacionamentos humanos: “Trata da promoção de vínculos, de interação 

e de reconhecimento e respeito à diversidade humana” (CARREIRA  e PINTO, 2007, p. 33).  

            Essa concepção histórica da creche como um lugar de suprir as carências das crianças 

pobres é ainda reforçada pela exclusão social de suas famílias, naturalizando a vida 

degradante em que vivem, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, conforme dados 

apontados pela pesquisa do INEP(2003), analisados neste estudo, e por outras pesquisas, 

dentre elas as da Consulta Sobre Qualidade da Educação Infantil(2006).  

            Sobre essa última investigação, realizada em quatro estados brasileiros (Pernambuco, 

Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul), foi indagado, entre outros sujeitos, famílias 

usuárias das creches e pré-escolas nordestinas, especificamente das famílias de uma creche 

pernambucana, que externaram suas concepções de uma creche de qualidade: 

“Que tivesse muita comida boa, que funciona todos os dias até no sábado e no 

domingo para ninguém ficar com fome, que tivesse médico e dentista direto e todos 

os remédios que a gente precisasse” 
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“Deveria ter um acompanhamento com uma psicóloga, a comida não poderia faltar, 

e as crianças teriam de ser bem tratadas” 

“Que não faltasse alimentação, que tivesse médico e remédio e que não fechasse” 

(CAMPOS e CRUZ, 2006, p. 53). 

            A mesma pesquisa reiterou as diferenças econômicas e sociais do Brasil abordadas em 

outros estudos e a comida foi o artigo de qualidade que mais foi lembrado nas instituições de 

Pernambuco. 

            Já as respostas dadas pelas famílias do Rio Grande do Sul e por Minas Gerais refletem 

que algumas concepções de qualidade trazem outras perspectivas, como a oportunidade de 

participar da gestão escolar e a garantia de um currículo integrado: 

“É aquela que cada pessoa da escola vê o aluno como um todo, em todos os aspectos 

social, afetivo, cognitivo. Respeitar a criança como um todo” 

“Que busca formação continuada dos professores, funcionários e famílias, 

comprometida com toda a comunidade escolar” (CAMPOS e CRUZ, 2006, p. 52). 

               A construção do CAQi levou em consideração toda essa complexidade da dimensão 

continental do Brasil, sabendo que não seria fácil traçar um padrão num cenário tão destoante, 

onde comunidades inteiras ainda vivem à revelia, sem acesso a políticas básicas de atenção, 

com às creches no limbo.  

            Os desafios da qualidade do atendimento em creches somam-se aos desafios do acesso 

que, segundo dados do IBGE (2010), são de 18,1%, das onze milhões de crianças de 0 até 3 

anos, dados que, de acordo com a região, serão em maior ou menor situação, entretanto 

sempre díspares em relação às outras etapas da educação básica. 

            É também nas creches onde vai estar o maior número de docentes sem a formação em 

nível superior que, segundo dados do INEP de 2002, era de 25,7%, tendo como agravante na 

continuidade dessa realidade o Artigo 62 da LDB (1996), que considera a formação no normal 

médio como a mínima exigida para atuação nessa etapa da educação básica, embora tenha 

sido dado um prazo de dez anos para que os governos municipais se organizassem em vista a 

considerar a formação em nível de graduação. Sem a revisão da LDB e a definição de que o 

profissional da educação infantil é o de formação em nível superior, as práticas continuarão 

sendo de concurso para auxiliares de desenvolvimento infantil, em vez do professor.  

             No Brasil, o concurso para auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliares de salas, 

entre outros termos semelhantes, é a forma de responder com subterfúgios a demanda de mais 

profissionais na educação infantil. É a institucionalização do cuidar. Muito já se avançou em 

relação à identidade da creche e do professor da educação infantil. O profissional que se 

submete à seleção para auxiliar de sala é conhecedor das funções de cuidado por que será 

responsável, pois, desde a seleção, essa cisão entre o cuidar e educar é feita, a começar pelas 
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diferenças salariais e de carga horária entre o professor e o auxiliar. Por exemplo, conforme 

edital de concurso público para seleção de professor/a e auxiliar da Prefeitura do Recife (UPE, 

Secretaria de Educação Prefeitura do Recife, 2011), a remuneração para auxiliar de 

desenvolvimento infantil, com formação mínima em ensino médio, por 40 horas, é de R$ 

695,00, enquanto uma professora no mesmo edital, com graduação, recebe 1.320,00, por 30 

horas.                      

            Os dados analisados pela Campanha durante o processo de construção do CAQi  

revelaram que as condições de infraestrutura e equipamentos é crítica em toda a educação 

básica, destacando que, nas creches, apenas 57% das crianças têm acesso a um sanitário 

adequado e que apenas 54% tem acesso a um parque infantil. Se considerarmos parque 

infantil como uma estrutura completa para atender às necessidades das crianças de se 

movimentarem, de se integrarem com as outras crianças e de buscarem conhecer limites e 

possibilidades de seu corpo, esse percentual cairá muito mais, uma vez que, para ser 

considerado que a instituição tinha um parque, bastava ter um equipamento, seja um 

escorrego, seja um balanço. 

            Os estudos realizados pela Campanha revelaram as desigualdades, com números da 

região Norte e Nordeste sempre atrás dos números das demais regiões, revelando vários 

“Brasis” (CARREITA e PINTO, 2007, p. 38-39). 

            Os autores também analisaram o ordenamento legal brasileiro e a referência ao padrão 

de qualidade. Em relação à Constituição Federal, foi estabelecida a garantia de um padrão 

mínimo de qualidade em seu artigo 206 com a materialização a partir do Fundef, pois até 

então a lógica era tomar em sua totalidade o recurso disponível (18% para a União e 25% para 

Estados, Distrito Federal e Municípios da receita de impostos mais transferências) e dividi-lo 

entre os alunos matriculados. “Não entrava no cálculo, então, qualquer critério que buscasse 

garantir ou aferir uma qualidade mínima para o ensino oferecido” (CARREIRA e PINTO, 

2007, p. 47). Ainda é destacado que a Emenda Constitucional que criou o Fundef preconizou 

caber à União a função supletiva e redistributiva através da assistência técnica e financeira aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo assim a igualdade de condições de 

oportunidades a partir do padrão mínimo de qualidade e dos responsáveis pela sua 

concretização. 

            Assim, constatamos que, juntos, Fundef e depois o Fundeb, quando determinam a 

vinculação mínima de recursos, consideram esse fator como um elemento estruturante de 

garantia do direito à qualidade, pelo menos em tese, e trouxeram para o cenário das políticas 

financeiras da educação o princípio do padrão mínimo de qualidade.  
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            Apesar desse ordenamento legal e da referência a um padrão de qualidade, é o CAQi 

que vai tornar a discussão sobre qual a qualidade pode ser construída, à medida que apresenta 

os insumos necessários para o atendimento que respeite, no caso da educação infantil, o 

direito das crianças a uma creche e pré-escola cujos padrões de atendimento e funcionamento 

respeitam princípios fundamentais para o seu desenvolvimento.  

            As formas diferentes de disponibilização de recursos financeiros realizado pelos 

diversos municípios brasileiros provocaram ainda mais distanciamentos entre as políticas 

públicas vistas em diferentes localidades, essas diferenças têm provocado distâncias entre os 

serviços oferecidos nas escolas brasileiras. A definição do CAQi na distribuição dos recursos 

traria condições reais para desenvolver uma qualidade de ensino mínima referenciada 

socialmente à rede de ensino e daria garantias à melhoria na condição de trabalho dos 

profissionais da educação, cuja realidade, na maioria das vezes, é de sucateamento ou de 

espaços físicos inadequados para crianças e de desvalorização dos professores e das 

professoras.  

            Uma das características do Fundeb é o fato de sua natureza ser contábil; uma outra é o 

fato de a arrecadação e  a distribuição dos recursos que o formam serem realizadas pela União 

e pelos Estados, com a participação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, 

agentes financeiros do Fundo; e, por fim, os créditos dos seus recursos são realizados 

automaticamente em favor dos Estados e Municípios de forma igualitária, com base no 

número de alunos. É constituído, em quase toda sua totalidade, de recursos dos próprios 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme visualizado na Tabela 1.  

Tabela 1.  Constituição dos recursos do Fundeb - 2007 

Esferas de 

atuação 

Porcentagem  Tributos  

Estados, 

Distrito 

Federal e 

Municípios  

16,66% em 2007 

18,33% em 2008 

20% a partir de 2009 

Fundo de Participação dos Estados – FPE; 

Fundo de Participação dos Municípios – FPM; 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; 

Imposto sobre produtos Industrializados, proporcional às 

exportações – IPIexp; 

Desoneração de Exportações (LC 87/96). 

Estados, 

Distrito 

Federal e 

Municípios 

6,66% no 1º ano – 2007; 

13,33% em 2008; 

20% a partir de 2009 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD; 

Imposto sobre Propriedade Veículos Automotores – IPVA; 

50% do Imposto Territorial Rural devida aos municípios; 

Receita da dívida ativa e de juros e multas, incidentes sobre as 

fontes acima relacionas. 

FONTE: Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 
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            A Tabela permite a visualização da proposta do Fundo e a incorporação dos recursos 

financeiros, tendo ainda a perspectiva de que a União (que, a partir do quarto ano, passou a 

contribuir com 10% para o Fundo) cumpra a sua função de complementação desses recursos 

sempre que eles forem menores que o mínimo exigido. 

            A Tabela 2 representa essa complementação, o percentual do quadro, apesar de 

montantes significativos, não expressa grandes mudanças para o financiamento da educação, 

uma vez que também atenderá a todas as etapas e modalidades da educação.  

 

Tabela 2 – Complementação do Governo Federal ao Fundeb distribuído por ano - 2007 

Recursos Ano  

2,0 bilhões 2007 

3,0 bilhões 2008 

4,5 bilhões 2009 

10% do valor total do Fundo a partir de 2010 

FONTE: Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 

 

            Os recursos do Fundeb serão destinados ao financiamento das ações da educação 

básica, independentemente da etapa e da modalidade de ensino; da sua duração; da idade dos 

alunos; do turno; da localização da escola, levando em consideração os respectivos âmbitos de 

atuação prioritária (BRASIL, 1988).  

            De acordo com a Tabela 3, a distribuição é realizada com base no número de alunos da 

educação básica, a partir do censo escolar do ano anterior e respeitando uma escala de 

inclusão. 

 

Tabela 3 – Escala de inclusão das matrículas 2007 

Etapa/modalidade de 

Ensino 

2007 2008 A partir de 2009 

Ensino Fundamental 

Regular e Especial  

100% 100% 100% 

Educação Infantil, Ensino 

Médio e Educação de 

Jovens e Adultos  

33,33% 66,66% 100% 

FONTE: Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 

 



66 

 

            Conforme a Tabela 4, dos fatores de ponderação
13

 para cada etapa e modalidade de 

ensino, são 19 fatores de ponderações, mais os quatro fatores destinados às instituições 

privadas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público, estando aí as creches 

comunitárias, filantrópicas e confessionais. 

Tabela 4 - Fatores de Ponderações por aluno/ano - 2007 
                 Fator de Ponderação 

 

 

Nível de Ensino 

 

 

 

2007 

(Resolução 

Nº 01, de 

15/02/2007 

2008 

(Portaria nº 

41, de 

27/12/2007) 

2009 

(Portaria nº 

932, de 

30/07/2008) 

2010 

(Portaria nº 

777, de 

10/08/2009) 

Creche 0,80 - - - 

Creche em tempo integral - 1,10 1,10 1,10 

Creche em tempo parcial - 0,80 0,80 0,80 

Pré-escola 0,90 - - - 

Pré-escola em tempo integral - 1,15 1,20 1,25 

Pré-escola em tempo parcial - 0,90 1,00 1,00 

Séries iniciais do ensino 

fundamental urbano 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Séries iniciais do ensino 

fundamental rural 
1,05 1,05 1,05 1,15 

Séries finais do ensino 

fundamental urbano 
1,10 1,10 1,10 1,10 

Séries finais do ensino 

fundamental rural 
1,15 1,15 1,15 1,20 

Ensino fundamental em tempo 

integral 
1,25 1,25 1,25 1,25 

Ensino médio urbano 1,20 1,20 1,20 1,20 

Ensino médio rural 1,25 1,25 1,25 1,25 

Ensino médio em tempo integral 1,30 1,30 1,30 1,30 

Ensino médio integrado à 

educação profissional 
1,30 1,30 1,30 1,30 

Educação especial 1,20 1,20 1,20 1,20 

Educação indígena e quilombola 1,20 1,20 1,20 1,20 

Educação de jovens e adultos 

com avaliação no processo 
0,70 0,70 0,80 0,80 

Educação de jovens e adultos 

integrada à educação profissional 

de nível médio, com avaliação 

no processo 

0,70 0,70 1,00 1,00 

Creche conveniada em tempo 

integral 
- 0,95 0,95 1,10 

Creche conveniada em tempo 

parcial 
- 0,80 0,80 0,80 

Pré-escola conveniada em tempo 

integral 
- 1,15 1,20 1,25 

Pré-escola conveniada em tempo 

parcial 
- 0,90 1,00 1,00 

FONTE: Campanha Nacional Pelo direito à Educação 

                                                           
13

 Fatores de ponderação: A lei do Fundeb, n° 11494/07, estabeleceu um intervalo de 30% para cima ou para 

baixo para a variação dos valores. Assim, o mínimo que uma etapa pode remunerar é 30% a menos que o custo 

estabelecido para as matrículas do ensino fundamental urbano anos  iniciais, e o máximo é 30% acima deste 

valor. 
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            Ao confrontar o valor da creche de tempo integral com o valor do aluno do ensino 

fundamental, constatamos um primeiro problema que é a insuficiência de recursos para a 

manutenção das creches. Isso porque, se considerarmos que esses são espaços com um 

número menor de crianças por turma e que exige mais de um profissional para esse 

atendimento, portanto o valor não poderia ser igual ao do aluno do ensino fundamental 

urbano. 

            Como cada esfera governamental justifica sua importância e relevância e, 

consequentemente, defende maiores aportes financeiros, embates e disputas têm sido uma 

tônica entre secretários de educação estaduais e municipais a cada revisão dos fatores de 

ponderação. Embates já foram realizados entre a UNDIME e a CONSED que tendem a puxar 

para sua instância maiores fatores de ponderação. 

            Assim, pode-se observar, de passagem, a ênfase do ensino para o mercado de trabalho 

com base no ensino médio, ou seja, de pequena especialização, ou, se quisermos mais rápidos 

que os especializados com curso superior, portanto, mais baratos. A formação sob uma lógica 

mais imediatista e não como uma formação humana mais complexa. 

             Os fatores de ponderações do Fundeb são avaliados periodicamente por uma comissão 

intergovernamental constituídas de cinco representações dos dirigentes municipais, cinco 

representações dos dirigentes estaduais e o ministro da educação. O valor de referência para 

as variações é o custo do aluno do ensino fundamental urbano, anos iniciais, estipulado em 

1,00, podendo variar 30% para menos ou para mais. 

            As creches, que estavam fora da proposta inicial do Fundeb, apenas foram integradas 

ao novo Fundo a partir da articulação, mobilização e pressão da sociedade civil e de alguns 

legisladores, encontrando hoje muitas resistências e embates nas correções de seus fatores de 

ponderações, principalmente a creche de tempo integral. 

            Em 2011, o fator de ponderação das creches de tempo integral passa de 1,10 para 1,20. 

O Conselho dos Dirigentes Estaduais de Educação – CONSED posicionou-se contra alguma 

alteração nos valores de ponderação da creche, posicionamento que vem defendendo a cada 

correção das ponderações, e a União dos Dirigentes Municipais da Educação – UNDIME 

posicionou-se pela alteração máxima para as creches de tempo integral, ou seja, que o fator de 

ponderação fosse de 1,30, melhorando as possibilidades dos gestores municipais ampliarem o 

atendimento.  
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4.5. Análise do processo da construção do CAQi 

 

            A adoção do CAQi é uma opção política por uma sociedade justa e igualitária, 

segundo Carreira e Pinto. Eles apontam o caráter dinâmico do CAQi, com tendência natural 

de crescimento e, sempre que patamares de uma melhor qualidade forem alcançados, pode-se 

ampliar.  

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação optou politicamente por assumir 

como horizonte desse esforço de definição do CAQ não a qualidade ideal (aquela 

sonhada) para nossas escolas públicas, mas a que chamamos de qualidade inicial, ou 

seja, aquela que decorre de um conjunto de padrões mínimos referenciados na 

legislação educacional e que, de alguma forma, responde ao desafio de avançar na 

concretização da nossa matriz de CAQ (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 77). 

            Como vimos na matriz de construção do CAQi, os autores defendem que os patamares 

dos insumos são indispensáveis para o desenvolvimento das ações educativas. Para os 

pesquisadores, o CAQi precisará guardar ainda os fatores de diferenciação, uma vez que há de 

serem consideradas as etapas e modalidades do ensino. Na tabela de insumos, a referência aos 

profissionais da educação é também uma opção política de seus mentores, que trazem para o 

CAQi a consideração da remuneração dos profissionais do magistério e dos trabalhadores em 

educação. E ainda mais, os elementos que integram a tabela do CAQi devem considerar a 

qualificação docente definida pelo PNE e, junto com os parâmetros de infraestrutura, 

contribuir para o enfrentamento dos desafios de equidade (CARREIRA e PINTO, 2007). 

            Para a educação infantil, a matriz do CAQi ainda precisaria considerar o desafio do 

atendimento da demanda reprimida, principalmente em relação às creches, cujo atendimento 

ainda não alcança 20 % das onze milhões de crianças na faixa de zero a três anos.  

          Ter acesso à educação infantil desde a mais tenra idade é um direito subjetivo das 

crianças, portanto dever do Estado. Além do atendimento da demanda por matrículas, o CAQi 

para a maioria das creches brasileiras tem ainda como desafio as condições adversas 

apresentadas por muitos espaços, nesse sentido o nosso estudo entende que é a referência do 

CAQi que aponta para uma educação de qualidade, historicamente definida pelos movimentos 

sociais e com a real possibilidade de ser aplicada na conjuntura atual em todo Brasil. O CAQi, 

sendo inicial e considerando insumos fundamentais e básicos para as creches, fez opção pela 

proteção integral das crianças que frequentam esses espaços, não sendo portanto mais 

aceitável o atendimento precário visto em muitas creches.  

             Mesmo que aparentemente se apresente como um custo alto, é nessa etapa da 

educação básica que crianças têm direito a se desenvolverem em espaços dignos organizados 

para elas, negando a continuidade de políticas públicas que, pela justificativa de ser um 
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serviço caro, tem se perpetuado e atentado contra a integridade física, social e psicológica das 

crianças. 

O CAQi é um índice que representa uma referência de valores de gastos para a 

educação. É uma inversão completa da atual lógica capitalista que pauta o financiamento 

educacional, que hoje é feita a partir da divisão da vinculação de recursos destinado para a 

educação pela quantidade de crianças.  

O que explica essa magnitude do CAQi das creches é, de um lado, a jornada integral 

que leva à necessidade de contratação de dois professores por turma e, de outro, a 

relação de crianças/adulto que, nessa faixa etária, deve ser necessariamente pequena 

caso se pretenda assegurar a qualidade da educação e do cuidado oferecido 

(CARREIRA e PINTO, 2007, p.89).  

            O Fundeb foi a grande esperança de concretização do CAQi, uma vez que, pela 

primeira vez, toda a educação básica teve provisionado recursos para sua manutenção, ainda 

que para os brasileiros essa equação matemática já nascia equivocada, pois, ao abarcar todas 

as etapas e modalidades da educação, os recursos novos que verdadeiramente veríamos são os 

da complementação da União e que os valores estipulados pelo novo Fundo não chegam à 

metade dos valores considerados pela soma dos insumos de um atendimento de qualidade 

afirmado pelo CAQi.              

Neste sentido, uma medida que traria grandes ganhos para a melhoria das escolas 

públicas seria um repasse mínimo de um valor mensal por aluno, destinado a 

pequenas despesas de investimento e manutenção, e cuja aplicação ficasse a cargo 

de respectivo colegiado escolar (CARREIRA e PINTO, 2007, p.115). 

            Os autores argumentam que o ideal é que as escolas recebessem, numa conta 

específica, um valor mensal. São defesas de princípios políticos para o financiamento da 

educação, que também integram um cuidado com a dimensão relacional da escola uma vez 

que princípios estéticos também são defendidos “Uma escola de qualidade começa com uma 

aparência agradável, com prédios e instalações bem cuidados” (CARREIRA e PINTO, 2007, 

p.116).  

            Em relação aos fatores que mais impactam na definição de um custo-aluno, é 

necessária a consideração às especificidades do atendimento em creches e ao direito da 

criança, evitando-se rotular que esse investimento é alto. O levantamento dos custos de uma 

creche feito pela Campanha e em relação ao número de criança por turma considerou as 

contribuições do documento produzido pelo MEC “Subsídios para credenciamento e 

funcionamento de instituições de educação infantil” e o disposto no substitutivo de Jorge 

Hage quando da elaboração da LDB. Dessa forma, chegou a um meio termo para “minimizar” 

esse impacto, tomando como referencial 12 crianças para as creches. 
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            Sobre a quantidade de crianças por adulto que o documento do MEC recomenda, é 

importante destacar que a medida estabelecida considera que, quanto menor a criança, maior 

será o número de adultos, dessa forma, as crianças de 0 até 1 ano podem ficar em grupos de 

no máximo 8 crianças; as crianças de 1 até 2 anos até no máximo 10 crianças por grupo e, no 

caso das crianças de 2 até 3 anos, no máximo 15 por grupo. Essa relação de crianças por 

grupo viabiliza um melhor desenvolvimento das ações educativas com as crianças.  

           O investimento no profissional da creche também terá um impacto na tabela dos 

insumos do CAQi, mas não há como considerar uma outra forma de se garantir o direito das 

crianças e o direito dos profissionais que atuam junto a elas sem um referencial que leve em 

consideração a formação inicial, a jornada de trabalho e a carreira. Na educação infantil, é 

comum a utilização de subterfúgios em defesa do barateamento desse profissional 

principalmente com a realização de concurso para “auxiliares” de professores. Essa medida é 

incoerente com todo avanço alcançado na consolidação de uma rotina que compreenda o 

educar e o cuidar como indissociáveis, um exemplo concreto desse retrocesso nas conquistas 

já realizadas pela educação infantil foi a realização de concurso público para seleção de 

“auxiliar de desenvolvimento infantil” realizado pela prefeitura de Recife, em 2011 

(www.upenet.com.br), como já dissemos anteriormente.  

            Considerando que a remuneração dos profissionais é o insumo de maior impacto na 

tabela do CAQi, podendo representar quase 80% do todo, mais uma vez torna-se esse ato uma 

ação de vontade política. Um profissional que não o professor para as creches é um retrocesso 

na concepção já estabelecida a partir das diferentes contribuições da comunidade acadêmica, 

que não concebe um profissional que cuide da higienização e alimentação das crianças e outro 

que se responsabilize pelo currículo. Essa dicotomia não tem sido boa nem para as crianças, 

nem para as professoras, conforme a compreensão do que é uma creche hoje em dia. O 

cuidado higiênico por um e a educação por outro reforça a concepção capitalista de 

fragmentação do trabalho, da separação do trabalho manual e intelectual, da valorização de 

um em detrimento do outro. Da separação entre corpo e o espírito humano.  

            As crianças perdem porque as horas de higienização e alimentação são também horas 

de oportunidades de aprenderem a se relacionarem, a se comunicarem, de se conhecer, de 

conhecer o outro, de conhecer o seu corpo (ROSSETTI-FERREIRA, 2009), horas que podem 

ser desperdiçadas caso o profissional, não compreendendo essa oportunidade de 

aprendizagem, não desenvolva todo potencial dessa criança. É também uma perda para as 

professoras uma vez que entre elas são gerados sentimentos de desprestígio e desvalorização 

para quem assume o papel do cuidar, e para aquelas que assumem o papel do educar, a 

http://www.upenet.com.br/
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sobrecarga nas funções burocráticas. O resultado são professoras que não pensam junto a essa 

criança e não discutem as possibilidades do trabalho a ser desenvolvido em vista a garantir a 

maior oportunidade para as crianças.  

            Os insumos do CAQi também consideram os custos com a implantação, com a 

manutenção e com o investimento, separadamente. Isso para não onerar os custos finais e 

manter coerência com a lógica orçamentária: 

Essa distinção é importante, pois, ao passo que o primeiro componente (custo de 

implantação) é incorporado de uma única vez pela administração pública, os custos 

de manutenção e atualização acontecem ano após ano enquanto a escola estiver em 

funcionamento (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 83). 

            Os autores apresentam a proposta do “ano zero” do CAQi como uma opção para que 

sejam considerados valores estimáveis para construção ou reforma das escolas, tal iniciativa 

exigiria um aporte maior de recursos financeiros, entretanto dotaria as instituições de um 

padrão adequado de funcionamento, principalmente a maioria das creches brasileiras, cujo 

padrão arquitetônico ou é o herdado pela assistência social ou foi se constituindo nas 

associações de moradores, ou seja, não apropriado para se desenvolver uma educação de 

qualidade. 

            Na construção do desenho de uma escola com padrão de qualidade inicial, os autores 

consideraram que as creches atenderiam 120 crianças, distribuídas em 10 grupos. Esse padrão 

atenderia as expectativas do Movimento que precisou encontrar um consenso entre o número 

estabelecido pelo documento do MEC e o substitutivo já mencionado. 

            Na elaboração dos insumos referentes a bens e serviços, conforme a Tabela 5, o CAQi 

considerou percentuais a partir de uma estimativa já conhecida por alguns municípios ricos, 

principalmente em relação à conservação predial. O que chama atenção é o valor de 

manutenção e reposição de equipamentos de uma creche ser menor que os valores de uma 

escola dos anos finais do ensino fundamental e de ensino médio, justificado como sendo esse 

último mais dispendioso.   

 

Tabela 5 – Projeção do CAQi  para custos de bens e serviços com valores de 2005  

 
Bens e Serviços  Unidade   Creche* Pré-escola/1ª a 

4ª série 

5ª a 8ª 

série/ 

Ensino 

médio 

Água/luz/telefone Reais/aluno-mês 10 4 3 

Material de limpeza Reais/aluno-mês 3 1 1 

Material didático Reais/aluno-ano 100 100 100 

Projetos de ações pedagógicas Reais/aluno-ano 100 100 100 

Material de escritório Reais/aluno-mês 1,5 1 1 
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Conservação predial  % do valor do prédio 2 2 3 

Manutenção e reposição de 

equipamentos 

Reais/aluno-mês 4 4 4 

*Atendimento em tempo integral 

Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

 

             A Tabela traz insumos como material de limpeza e material didático e de projetos de 

ações pedagógicas que para algumas creches são considerados supérfluo, pela raridade das 

vezes em que são encontrados.  

            Os custos com a implantação de uma creche representados na Tabela 6 considera um 

desenho arquitetônico compatível com os municípios que, estando nos grandes centros, 

encontram entraves na disponibilidade de terrenos para a construção de creches.  

 

Tabela 6 –  Projeção do CAQi  para estrutura do prédio da creche 2005 

 
Descrição do prédio Quantidade  M²/item 

Sala  10 30 

Sala de direção/equipe 2 20 

Sala de professores 1 15 

Sala de leitura/biblioteca 1 45 

Berçário 1 30 

Refeitório  1 45 

Lactário  1 20 

Copa/cozinha  1 15 

Pátio coberto  1 200 

Parque infantil 1 10 

Banheiro de funcionários/ 

professores 

2 10 

Banheiro de crianças 10 10 

Sala de depósito 3 15 

Salas de TV/vídeo 1 30 

Total (M²)  915 

Total em 2005                                                   R$ 490 mil 

Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

 

             Como vemos na proposta, há complexidade de salas e seus variados usos como pátio, 

parque, sala de TV, etc. Já os valores referentes a equipamentos e materiais permanentes da 

Tabela 7 têm como destaque a flexibilização de cada insumo pela instituição a fim de atender 

a sua real demanda.  

 

Tabela 7 –  Projeção do CAQi  para equipamento e material permanente para creche 2005   
Descrição  Quantidade  

Esportes e brincadeiras 

Colchonetes 20 

Conjunto de brinquedos para parquinho 1 

Cozinha 
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Congelador de 305 litros 1 

Geladeira de 270 litros 2 

Fogão comum para lactário 1 

Fogão industrial  1 

Liquidificador industrial 1 

Botijão de gás de 13 quilos 2 

Coleções e materiais bibliográficos 

Enciclopédias  1 

Dicionário Houaiss ou Aurélio 1 

Outros dicionários 1 

Literatura infantil 1.200 

Apoio pedagógico 200 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 

Retroprojetor  1 

Tela para projeção 1 

Televisor de 20 polegadas 10 

Vídeocassete 1 

Suporte para vídeo e TV 10 

DVD 10 

Máquina fotográfica 1 

Aparelho com Cd e rádio 10 

Processamento de dados 

Computador para administração/docentes 4 

Impressora a laser 1 

Copiadora multifuncional 1 

Guilhotina  1 

Mobiliário em geral 

Mobiliário infantil 120 

Cadeiras 160 

Mesa tipo escrivaninha  10 

Arquivo de aço com 4 gavetas 10 

Armário de madeira com 2 portas 10 

Mesa de leitura 1 

Mesa de reunião da sala de professores 1 

Armário com duas portas para secretaria 1 

Mesa para refeitório 5 

Mesa para impressora 2 

Mesa para computador 4 

Estantes para biblioteca 4 

Berços e colchões 30 

Banheira com suporte 2 

Quadro para sala 10 

Aparelhos em geral 

Bebedouro elétrico 2 

Circulador de ar 10 

Máquina de lavar roupa 1 

Secadora  1 

Telefone  1 

Custo total estimado R$110 mil 

FONTE: Campanha Nacional Pelo direito à Educação 

 

                Para as creches, essa ponderação é bastante importante uma vez que a quantidade de 

equipamentos para áudio e vídeo (um por sala) poderá ser substituída por outros materiais, 

inclusive o que possibilite o brincar livre, como fantasias e diferentes cenários, que podem ser 
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distribuídos no item “apoio pedagógico”.  

            Em contrapartida, ter o referencial de um vídeo e uma TV por sala na Tabela do 

Movimento pode representar um indicador de qualidade para muitas instituições que ainda 

estejam construindo consensos em relação às concepções de criança, de infância e de 

educação infantil, transformando esse referencial numa preocupação uma vez que a TV e o 

vídeo, assim como acontece nos lares, têm sido um grande vilão também da escola, 

substituindo as horas de contação e leitura de histórias, do brincar no pátio com os outros 

grupos da creche, da apreciação de imagens e do fazer artístico, da exploração de elementos 

que produzem sons e na construção de saberes sobre a música, na montagem de cenários para 

o brincar de faz-de-conta, entre outra organização do tempo e do espaço. 

            O resultado final do CAQi para as creches, abordado na Tabela 8, representa uma 

perspectiva real para o poder público que quer garantir o direito das crianças da primeira 

infância, apesar de representar aproximadamente 40% do PIB per capita de 2005, que era de 

R$ 10.520,00 (CARREIRA e PINTO, 2007), o que não era muito, nem impossível. Dessa 

forma, o CAQi pauta uma sistemática de transição dos patamares de financiamento para 

atender a demanda reprimida e recomenda: 

O tamanho do desafio não pode ser uma desculpa para o seu não enfrentamento. 

Estimativas feitas pelo Inep apontam que, em 2003, o Brasil gastou apenas 0,07% do 

PIB nas creches públicas. Com 0,87% do PIB de recursos públicos para esse 

segmento até 2011, seria possível alcançar o padrão de CAQi da creche e atingir as 

metas de atendimento do PNE. (CARREIRA e PINTO, 2007, p. 90) 

 

            O aumento de 0,17% significaria um salto de qualidade para a infância brasileira ainda 

em situação de risco, ainda vivendo sob a lógica do reforço às desigualdades sociais. 

 

Tabela 8 – Projeção do CAQi  das creches 2005 

Insumos Quantidade  Custo unitário 

(R$) 

Custo total/ano 

(R$) 

Custo 

aluno/ano 

(R$) 

% do 

total 

Custos no Âmbito da creche 

Pessoal (professor) 

Professor com curso superior 

(30h) 

3 1.125 44.989 375 9,1% 

Professor com curso normal 

(30h) 

17 750 169.958 1.416 34,2% 

Subtotal  - - 214.946 1.791 43,3% 

 

Pessoal (outros) 



75 

 

Direção  1 1.950 25.994 217 5,2% 

Secretaria  1 700 9.331 78 1,9% 

Manutenção e infra-estrutura 2 700 18.662 156 3,8% 

Coordenador pedagógico 1 1.800 23.994 200 4,8% 

Auxiliar de biblioteconomia 0 - - - - 

Subtotal  - - 77.981 650 15,7% 

Bens e serviços 

Água/luz/telefone (mês) 12 1.200 14.400 120 2,9% 

Material de limpeza (mês) 12 360 4.320 36 0,9% 

Materiais pedagógicos e 

brinquedos (por criança) 

120 100 12.000 100 2,4% 

Projetos de ações 

pedagógicas (por criança) 

120 100 12.000 100 2,4% 

Material de escritório (mês) 12 180 2.160 18 0,4% 

 

Conservação predial (ano) 1 9.800 9.800 82 2% 

Manutenção e reposição de 

equipamentos (mês) 

12 480 5.760 48 1,2% 

Subtotal  - - 60.440 504 12,2% 

Alimentação  

Funcionários  2 700 18.662 156 3,8% 

Alimentos  

(5 refeições/dia por criança) 

120 1 24.000 200 4,8% 

Subtotal  - - 42.662 356 8,6% 

Custos na administração central 

Formação profissional 27 500 13.500 113 2,7% 

Encargos sociais (20% do 

pessoal) 

- - 62.318 519 12,5% 

Administração e supervisão - - 24.834 207  

Subtotal  - - 100.652 839 20,3% 

Total pessoal+ encargos - - - - 79,3% 

Total MDE - - - 3.783 - 

Total geral - - 496.681 4.139 100% 

% do PIB per capita (2005) - - - - 39,3% 

FONTE: Campanha Nacional Pelo Direito à Educação 
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             A proposta tem como característica principal, como vemos, a distribuição de insumos 

indispensáveis ao funcionamento com qualidade, são insumos fundamentais para o que deve 

se caracterizar como uma creche..  

            Os estudos do INEP e do CAQi trouxeram para o debate do financiamento da 

educação a temática do custo-aluno, face de um dos temas fundamentais para todos. Quando o 

INEP problematiza diferentes situações de atendimento nas escolas brasileiras, tidas como de 

qualidade, e a Campanha faz um levantamento de insumos indispensáveis para que esse 

atendimento guarde princípios de respeito aos direitos humanos, há aí elementos para uma 

revisão da política de financiamento da educação.  

            A contribuição dessas pesquisas dará eco a outras de diferentes dimensões, como as 

contribuições do campo pedagógico e didático, e vai colaborar para que a sociedade civil 

organizada esteja ainda mais fortalecida em seus argumentos por uma escola de qualidade, 

transformando a crença de que no Brasil “a infância no papel é de papel” (MIEIB, 2002, p. 

20). 

            O conhecimento proporcionado pelas pesquisas, sobretudo sobre os valores de uma 

criança na escola, expõe as limitações atuais da política financeira e ainda propõe 

recomendações ao poder público de estratégias de viabilização, como o aumento do 

percentual do PIB destinado à educação. 

            No Brasil, há diferentes realidades para o financiamento da educação, há municípios, 

raros, que inclusive vão para além da Tabela dos insumos do CAQi, e continuam investindo 

mais, uma vontade política ousada e justa em estados e municípios que não poderiam fazer 

diferente diante de tanta riqueza que é produzida. Portanto, as recomendações dos autores do 

CAQi, com estratégias de vinculação da União maior que a estabelecida pela Constituição 

Federal, é uma forma de diminuir esse abismo entre as regiões, equilibrando a conta com 

pesos e medidas semelhantes para que a educação chegue a todos, assumindo socialmente a 

responsabilidade pelos restantes dos municípios que não têm condições de pagar essa conta. 

            A educação, sendo assumida com mais recursos, principalmente as creches que têm 

sofrido ainda com concepções de infância ultrapassadas, é uma forma de radicalização da 

democracia, com um padrão melhor de infraestrutura das escolas, com a oportunidade de uma 

melhor qualidade das condições de trabalho e de remuneração dos profissionais da educação e 

com a disponibilidade de recursos para autonomia financeira da escola. 
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5. A CRECHE E O CUSTO-CRIANÇA: REALIDADES DO ATUAL 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

            A dimensão continental do Brasil e o recorte em duas creches brasileiras, uma 

localizada no estado de São Paulo e outra no estado de Pernambuco, teve como objetivo 

compreendermos quais as principais especificidades do atendimento das crianças pequenas, 

relacionando essas especificidades com a verba que cada município investe.  

            A depender da localização geográfica brasileira, as creches sofrerão alteração em suas 

configurações. Tendo no Sul e Sudeste uma maior aproximação com o que os movimentos 

sociais a partir de 1970, principalmente o Movimento de Luta por Creches, exigiu da 

legislação quando pressionou para que esses espaços fossem um lugar de indissociabilidade 

entre o cuidar e educar. Foi a persistência das famílias, principalmente das mulheres, que deu 

a esses espaços uma face mais próxima dos preceitos do direito das crianças.  

            Durante nossa pesquisa, o levantamento dos dados na creche de São Bernardo do 

Campo, cujo recebimento dos recursos públicos considera o CAQi, com referenciais de 

investimentos quase dez vezes maior que o do Fundeb, observamos um prédio com 

instalações amplas e esteticamente bonitas, com salas organizadas, tendo equipamentos que 

potencializam o desenvolvimento das crianças atendidas, com brinquedos, materiais e espaço 

preparado para creche.  

           Os ambientes destinados aos adultos, na creche visitada em São Paulo, também são 

aconchegantes e bem cuidados, com salas para a coordenação e direção. Em cada turma, 

observam-se pelo menos duas professoras que, na relação com as crianças, demonstram a 

importância da interação para o seu desenvolvimento. A troca de fraldas, por exemplo, é 

constituído de um lugar privilegiado de atenção, carinho, de mimo e de aprendizagem, quando 

a professora conversa, sem infantilização dessa fala, com o bebê enquanto troca a sua fralda.  

            Já no Nordeste, onde a maioria dos estados não tem arrecadação suficiente e recebe da 

União pequena complementação dos recursos do Fundeb, as creches, em sua maioria, vão se 

configurar em espaços de caridade, tendo ainda as suas famílias agradecidas pelo simples 

atendimento. O senso comum da comunidade que recebe o serviço é que, ainda que seja 

precário, pior seria não tê-lo, forma como o capitalismo dissimula sua ação devastadora, 

conseguindo operar ilusões mesmo em seu processo explorador. Ter a creche já é um luxo, 

algo que para eles é uma dádiva, as mães e famílias usuárias parecem não se incomodarem 

com a estrutura e organização, não vendo problemas na configuração física e na relação entre 



78 

 

as crianças e as professoras. Um dos atributos do sistema econômico capitalista é atribuir ao 

homem a sua condição de vida, evocamos Gentili para observar o seguinte: 

Os pobres são culpados pela pobreza, os desempregados pelo desemprego, os 

corruptos pela corrupção, os favelados pela violência urbana, os sem-terra pela 

violência no campo,os pais pelo rendimento escolar de seus filhos,os professores 

pela péssima qualidade dos serviços educacionais (GENTILI, 1999, p. 22). 

              A culpabilização do sujeito, vítima da reprodução do sistema, é de grande valia no 

imobilismo da sociedade por direitos sociais. Observando a mesma situação da rotina da 

creche de São Bernardo do Campo, a troca de fralda na creche pernambucana, diferentemente, 

tem caráter apenas de higienização, com choro acompanhando todo o processo, gerando 

estresse para professora e criança.  

            O espaço físico, apesar de amplo, não tem o cuidado estético, por exemplo, na 

distribuição das cores das paredes, que são as cores da atual gestão municipal. Mesmo tendo 

extensa área externa, essa não tem um aproveitamento em vista a desenvolver o potencial das 

crianças, não há um parque ou mesmo um tanquinho de areia, sendo essa área externa tomada 

pela vegetação de matagal, frequentemente.  

            Na creche acompanhada em Pernambuco, a maioria do quadro de professoras tem 

vínculos temporários, sendo funcionário contratado por tempo determinado ou estagiárias, o 

que leva a uma limitação do desenvolvimento das intenções e ações educativas, pois a 

profissional que deveria ter nesse espaço um local de formação, no caso das estagiárias, ainda 

não se sente segura para assumir grupos de crianças. 

            A Tabela 9 apresenta dados dos dois municípios que colaboram para análise 

comparativa de alguns elementos: 

 

Tabela 9 – População, PIB da educação, Número de creches oficiais, número de creches 

conveniadas, crianças atendidas - 2010  

Município Habitantes  PIB PIB 

investido na 

educação 

Creches 

oficiais 

Creches 

conveniadas 

Crianças 

atendidas 

São Bernardo 

do Campo 

765.463      19.448.840,00 40% 32 30 6.008 + 

2.820 = 

8.828 

Jaboatão dos 

Guararapes 

644.620         6.389.842,00 22,11% 4 _ 412 

FONTE: Base de Dados do Estado – BDE; PNUD; IBGE; INEP. 
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            Com uma população de aproximadamente oitocentos mil habitantes e um PIB de 

aproximadamente vinte milhões, em 2010, o percentual que o município de São Bernardo do 

Campo destinou para a educação foi de 40%. Em relação ao município pernambucano, para 

uma população de aproximadamente setecentos mil habitantes e um PIB de aproximadamente 

sete milhões, a prefeitura destinou cerca de 20% de sua arrecadação. Proporcionalmente, há 

uma diferença brutal nos valores arrecadados por São Bernardo do Campo e nos valores 

investidos na educação, entre este município e o pernambucano. O município de São 

Bernardo do Campo conta ainda com o conveniamento para atender sua demanda, já o 

município pernambucano não tem conveniamento com nenhuma instituição privada sem fins 

lucrativos. 

            Podemos concluir que existe um limite nos números absolutos, mas deve-se olhar 

também os números percentuais para perceber qual a importância que tem a creche para o 

gestor e o município. Sem esquecer que, em São Paulo, muitas lutas e a politização da 

população acentuaram essa diferença, bem como, ainda, o interesse do capital em ter as 

creches. O valor do Fundeb para o ano de 2012 para as creches em horário integral é de R$ 

2.725,69 e para as creches conveniadas com o poder público, também em horário integral, é 

de 2.306,35. 

            Em relação ao CAQi, o gestor do município pernambucano conhece a Tabela de 

insumos, mas não tem perspectiva de avaliação da disponibilidade de recursos financeiros em 

vista a respeitar os preceitos desse instrumento, sendo utilizados os valores do Fundeb para os 

insumos salariais do pessoal docente e gestão, de bens e serviços, de alimentação e os custos 

com o pessoal da administração central, o que dá aproximadamente R$ 230,00 por mês para 

cada criança. O município de São Bernardo do Campo tem a Tabela do CAQi como 

parâmetro e, para atender aos insumos da Tabela, investiu em 2011 o valor por criança/mês de 

cerca de R$ 550,00. 

            Conforme se observa no regime econômico brasileiro vigente, a lógica da 

culpabilidade é um fator que estrutura as políticas públicas. Aos olhos dessa estrutura 

organizacional e da concepção de sociedade sustentada pelo sistema, as creches não têm 

problema nenhum nas condições de funcionamento, uma vez que a própria comunidade 

legitima a organização do espaço e do tempo como suficientes e até como um ato de 

generosidade política. 

            A creche como um equipamento de continuidade da atual estruturação social ainda 

não desapareceu no Sul e Sudeste, encontrando terreno fértil no Norte e Nordeste do País, 

haja vista as concepções e ideários que a cerca. Romper com essa lógica é exigir que as 
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políticas públicas respeitem as crianças como sujeitos de direitos e tomem o CAQi como um 

horizonte possível, redirecionando o financiamento da educação brasileira, como um direito 

fundamental.  

            Os parcos recursos financeiros obrigam que crianças sejam confinadas a uma rotina 

improdutiva. As professoras, em sua maioria, são mulheres, também são lesadas em seu 

direito a uma formação continuada, com dificuldades de terem a possibilidade de darem um 

salto de qualidade no conhecimento e de dividirem superações e limitações de seu trabalho 

com outras colegas. Os parcos recursos financeiros têm como consequência a submissão das 

crianças a situações de constrangimento, sendo feridas, assim, em sua constituição humana. 

             As pesquisas sobre os gastos educacionais (INEP 2003, UNDIME 2011) indicam que 

há um investimento menor por parte dos municípios do norte e nordeste, centrado muitas 

vezes na verba do Fundeb, que representa menos de R$ 250,00 por mês para cada criança 

matriculada, recomendando um maior apoio financeiro da União em vista à equidade de 

condições e uma maior incidência da sociedade. 

            Sem um referencial que seja tomado por todos os estados e municípios, como o 

proposto pelo CAQi, haverá sempre diferentes maneiras de se investir na educação infantil, 

gerando sempre uma dificuldade de se estabelecer um referencial de qualidade ou essa estará 

submetida à lógica do lucro e de perdas. Ter um mesmo padrão sendo utilizado pelos 

municípios de norte a sul do país garantirá que todos sejam olhados iguais em suas diferenças. 

            O preenchimento da Tabela do CAQi (anexo1) pode ainda ser replicado por qualquer 

outro município que queira conhecer qual o percentual investido em cada insumo, podendo 

ainda desdobrar esse levantamento e analisar o seu custo-criança.  

            As variações encontradas nas tabelas preenchidas por cada município indicam 

diferenças nas políticas públicas para a primeira infância que implicará no tipo de construção 

do prédio; na manutenção da creche; na relação criança e criança, criança e adulto e ainda 

entre os adultos; nos equipamentos, na formação continuada, entre outros, como expostos 

estes últimos nos registros fotográficos que seguem.  

            Os dados levantados com o preenchimento das tabelas ainda revelaram que a creche 

com melhores patamares de investimentos oportuniza que a gestão da instituição tenha um 

maior foco em questões pedagógicas ou de outra dimensão da educação, enquanto a creche 

com patamares mínimos de investimentos exige que a gestão dedique tempo a sanar questões 

da infraestrutura, reduzindo momentos que seria utilizado para tratar de questões cruciais, 

como os relacionados à formação das professoras e a rotina das crianças, por exemplo. 
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            As informações da tabela de cada município levantadas indicam que ter uma verba 

referendada no CAQi oportuniza melhores condições de avanços para a gestão educacional e 

para as intenções e ações pedagógicas, consequentemente melhores condições no dia a dia das 

crianças. Na Tabela do CAQi, preenchida pelo município de São Bernardo do Campo, 

destaca-se o percentual de investimento no profissional da educação, seja com o salário, seja 

com a sua formação continuada. Salários e formação continuada representam 

aproximadamente 85% do total dos R$ 6.600,00 gastos. 

            A análise do atendimento das creches tendo o CAQi como parâmetro permitiu 

perceber também a relação existente entre comunidade e instituição. Apesar de a observação 

na creche de São Bernardo do Campo ter sido realizada apenas em uma semana, o acúmulo da 

sistematização do olhar e do registro apreendidos na creche pernambucana permite inferir que 

ter recursos financeiros garantindo um padrão de qualidade possibilita à creche de São 

Bernardo do Campo travar uma relação mais complementar entre famílias e instituição, 

revelando a implicação direta do financiamento da educação com a efetivação da função 

política da escola, enquanto espaço democrático, político e ético.  

 

           5.1. Implicações do custo-criança na organização do tempo e do espaço das 

creches 

 

            Nossa pesquisa realizou também um registro fotográfico da organização do espaço de 

creches com realidades diferentes no que tange à disponibilidade de recursos financeiros, para 

avaliar as implicações do CAQi nessa rotina
14

. Esse objetivo é revestido de importância uma 

vez que será trazido à tona como os avanços consolidados nas dimensões pedagógica e 

didática da educação perdem parte de sua força de sustentação diante do limitador financeiro. 

Discutiremos algumas afirmações que consideram que o professor e a professora desperdiçam 

situações de aprendizagens e de que as crianças não são instigadas em seu potencial. 

            O estudo do CAQi destacou o “ano zero” da creche, numa alternativa para um 

recomeçar, em que um investimento inicial fosse realizado, dotando a instituição de um 

espaço físico adequado. 

            A adequação do prédio, entre outras ações, por exemplo, amenizaria o sentimento de 

abandono gerado no bebê ao ser deixado na creche, cujo prédio é uma imensidão 

desconhecida, que não guarda nenhuma relação com algo que ele já conheça.  

                                                           
14

 A opção pela não divulgação das imagens das crianças, mas apenas dos espaços das creches, orientou-se pelo 

artigo da professora Sônia Kramer sobre questões éticas na pesquisa com crianças. 
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            As fotos 1 e 2 são da creche de São Bernardo do Campo, para um grupo de crianças de 

3 anos, e revelam que esse ambiente está organizado numa concepção para qual o espaço 

físico é um terceiro educador, que as crianças não aprendem pelo acúmulo de informações 

que vão armazenando, mas pelas oportunidades de interação consigo, com o outro e com o 

mundo. O conhecimento é construído nesse movimento de atribuição de significados, em que 

mente e corpo precisam sentir, tocar, experimentar, ver, (re)significar. 

 

Foto 1 – sala do grupo 3 da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 
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Foto 2 – sala do grupo 3 da creche de São Bernardo do Campo vista de outro ângulo  

 

Foto: Cida Freire 

             A reprodução de um ambiente residencial, a partir de miniaturas de objetos de uma 

cozinha e de uma sala, oportuniza às crianças repetirem situações de seu cotidiano, 

experimentando papéis que elas já conhecem e vivências que, de certa maneira, dominam, 

sendo desafiadas a buscarem soluções para os desafios que lhes são colocados. É a partir 

dessas vivências culturais que as crianças vão sendo integradas ao mundo, brincando de serem 

filhas, de serem mães, de serem pais, ou ainda no desenvolvimento de qualquer outro papel ou 

personagem. São ainda oportunidades que lhes são dadas de assumir perfis e posturas que 

exigem delas a mobilização de diferentes saberes, possibilitando avanços naqueles que elas já 

dominam e permitindo a elaboração de novos conhecimentos (VYGOTSKY, 1984).  

            Para uma professora observada da creche de São Bernardo do Campo, ter a sala 

organizada em diferentes cenários, principalmente o de uma casa, tem colaborado também na 

desconstrução de algumas concepções sexistas da sociedade (FELIPE, 1999): 

“Várias vezes os meninos dão mamadeira para as bonecas, levam para passear, 

tomam conta da comida e arrumam a casa. Tenho certeza que para eles não tem a 

tarefa da mulher e a tarefa do homem. Eles vão crescer agindo assim, acabando com 

essa história de coisa de homem e coisa de mulher” (professora azul, 2011). 

            Muitas são as contribuições dos pesquisadores que se debruçaram sobre a primeira 

infância e sistematizaram seus conhecimentos, colocando à disposição da humanidade. Essas 

contribuições têm permitido cada vez mais o direito das crianças a se desenvolverem 

integralmente, ratificando a importância do brincar estruturando a rotina, fomentando a 

resiliência (TAVARES, 2001).  



84 

 

            Confirma-se, assim, a importância da disponibilidade de recursos materiais para isso, 

contudo sabemos que pouca coisa será modificada na configuração do espaço em que foi 

consolidada a creche, ou seja, como depósito de crianças, bastando para isso um vão, com os 

parcos recursos destinados pelo Fundeb para essa etapa educacional, conjuntura que põe os 

gestores municipais em situação de descredibilidade. Uma professora entrevistada da creche 

pernambucana atribui à Prefeitura as condições de trabalho (SILVA, 2001) e desabafa que 

não deseja mais ficar na creche: 

Eu acho que a Prefeitura poderia dar um apoio maior, os móveis da minha sala não 

são adequados, e a prefeitura não dá apoio nessa infraestrutura, eu acho que a sala 

tinha que ter a cara da educação infantil (professora verde, 2011). 

            A forma como o ambiente físico na creche de São Bernardo do Campo está 

organizado, bem como as observações e entrevistas, indicam a natureza das atividades que são 

realizadas, como o currículo se organiza e da efetiva aprendizagem significativa em vista a 

garantir preceitos, pressupostos e princípios de uma base legal e epistemológica. São espaços 

dinâmicos, sustentados na criação de relações e interações nas quais crianças e adultos vão 

estabelecendo trocas de vivências, experiências, saberes e culturas (ZABALZA, 1998).  

            As fotos 3 e 4 são da creche pernambucana, é possível observarmos o cuidado e a 

atenção com a higienização e a organização da sala, entretanto não há nada que indique que 

ela está organizada para esse brincar de faz de conta, como disposto na creche de São 

Bernardo do Campo, e reproduzindo uma sala do ensino fundamental como desabafado pela 

professora pernambucana.  
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Foto 3 - Sala das crianças de 2 e 3 anos – creche pernambucana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cleide Queirós 

 

Foto 4 - sala das crianças de 2 e 3 anos – creche pernambucana 

 

Foto: Cleide Queirós 

            Apesar de os profissionais dessa instituição saberem da importância da brincadeira 

para as crianças e de empenharem esforços para manter uma ou outra alternativa de 

brinquedos, garantindo a reprodução de algum ambiente, a falta de financiamento engessa as 

ações dessa creche.  
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           Ainda que professoras e gestoras tenham compreensão da importância da organização 

do tempo e do espaço em vista a garantir que as crianças brinquem, movimentem-se ou 

entrem em contato com as diferentes linguagens, a não disponibilidade de recursos leva à 

limitação das ações educativas, portanto, como visto nas fotos, são as mesas e cadeiras que 

ocupam o maior espaço da creche pernambucana, numa caracterização escolar e ratificando a 

avaliação apontada por Dourado (2010) sobre a escolarização da educação infantil. Uma 

caricatura de um currículo que vai reproduzir as relações de poder da sociedade, onde um 

manda e os outros obedecem, não se tratando de uma filiação conceitual pedagógica, mas de 

um modelo que interessa copiar, desde a mais tenra idade. 

            Os recursos que chegam para as creches são mínimos, conforme tabela preenchida e 

anexada, e os gestores pouco ou quase nada podem fazer quanto a manterem e reporem os 

materiais de uso permanente ou de atualização. Conforme afirmação da gestora entrevistada 

da creche pernambucana sobre os recursos financeiros que chegam para a creche: 

Nós recebemos o PDDE, algumas doações e, às vezes, uma vez perdida, eu recebo 

um recado para ir no financeiro, vou correndo, pois se é o financeiro, é dinheiro, vou 

lá, para receber mil reais, que a gente nem sabe o que fazer (gestora roxa, 2001). 

 

            No município de São Bernardo do Campo, é repassado o valor para que o conselho 

escolar defina sua utilização, que, devido às concepções sobre criança, creche, currículo e 

rotina, finda-se no destaque a reposição de materiais que alimentará a estrutura educacional 

existente. De acordo com relato da gestora entrevistada:  

Não temos problemas com recursos, a gente planeja e pode executar, isso dá uma 

tranquilidade para todos” (gestora vermelha, 2011). 

 

            Numa descrição da creche em seu texto introdutório para uma série da televisão, Ana 

Paula Soares descreve uma realidade que, felizmente, tem se configurado em alguns 

municípios brasileiros, principalmente no Sul e Sudeste:  

Um ambiente espaçoso, atraente, almofadas, obstáculos macios e seguros, túneis de 

tecidos e caixas de papelão, espelhos no rodapé da sala, cantinhos aconchegantes, li-

vros e brinquedos, móbiles, canaletas para brincadeiras com água, painéis de 

azulejos para pintura, objetos e materiais de diferentes texturas, cheiros e cores... 

Nesse espaço, organizam-se tempos e atividades para acolher e educar crianças de 0 

a 3 anos de idade. Esse espaço: a creche! (SOARES,2009,p.5). 

            Esta é uma realidade de creches públicas que estão inseridas em municípios cuja 

arrecadação tributária tem dado condições de construção e manutenção desses espaços, mas a 

maioria dos municípios brasileiros sustenta as suas creches com valores do Fundeb, o que 

limita avançarem nas questões da dimensão pedagógica que já acumulam. 
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             Não é a professora que desconhece ou não valoriza a brincadeira, mas não há como 

sustentar que esses brinquedos sejam apenas construídos a partir de sucata. Há de se 

considerar que esses objetos tenham durabilidade e que estejam o mais próximo possível dos 

objetos reais, retratando o mais fielmente possível o espaço e a função social deles, seja 

cozinha, sala, escritório, hospital, há de se disponibilizar o mínimo de recurso para a 

montagem desses cenários lúdicos (HORN, 2004).  

          A LDB (1996) preceitua que as crianças têm direito a se desenvolverem integralmente e 

dispõe de um padrão mínimo de qualidade, mas a realidade da educação infantil de muitos 

municípios brasileiros é que esse mínimo tem sido consumido pela folha salarial dos 

professores e professoras, restando muito pouco para ser investido nos insumos de 

manutenção e atualização. Sem recursos, mas com muito compromisso e responsabilidade, as 

professoras das creches têm feito o que podem para garantir o desenvolvimento cognitivo, 

físico, afetivo e social das crianças, entretanto essa situação de precariedade tem levado ao 

limite de seu equilíbrio, exaurindo suas condições físicas e emocionais.  

            Podemos observar que, nas fotos 5, 6 e 7, do refeitório da creche de São Bernardo do 

Campo, o espaço é organizado para garantir que as crianças exerçam sua autonomia, inclusive 

se servindo (ROSSETTI-FERREIRA, 2009).  

 

Foto 5 – refeitório da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 
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Foto 6 – equipamento de self service da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

Foto 7 – cadeiras de alimentação dos bebes da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

            O self service é organizado para as crianças de 2 e 3 anos, as mesas são dispostas de 

forma que todas estejam no coletivo.             
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            Os bebês são colocados em cadeiras que também estão dispostas coletivamente, e o 

horário das refeições torna-se um momento de um grande encontro, às vezes, calmo, às vezes 

barulhento, às vezes, com música, às vezes, frio, mas todas as vezes trazem a oportunidade de 

as crianças escolherem o que vão comer, sempre com alguém por perto para oferecer as 

folhagens e as verduras, balanceando o que se come, numa indicação da materialização do 

princípio do respeito às individualidades.. 

            As horas das refeições estão longe de práticas tão comuns em creches que, não tendo 

condições materiais de manterem ou de construírem esses espaços, vão levando as refeições 

como mais uma hora de espera. São pratos prontos que são levados até as salas onde as 

crianças estão, refeições com o mesmo tipo e a mesma quantidade de alimentos para todas. O 

rejeito de alimentos na creche cuja criança pode escolher o que vai comer e pode se servir é 

quase inexistente, em contrapartida, o rejeito é impressionante na outra forma de organizar a 

alimentação.  

            O refeitório na creche pernambucana é bem pequeno, servindo apenas aos adultos, 

portanto não há registro fotográfico do espaço. As crianças comem na sala, as maiores nas 

mesas das atividades ou no chão e as menores, dentro do berço. 

            As creches sem financiamento adequado são prejudicadas em suas ações, ainda que 

estejam com professoras qualificadas e bem intencionadas. Não é a falta de diretrizes ou de 

princípios, pois estes são reconhecidos e reiterados pelas instituições que os conhecem, trata-

se de uma questão política, de se fazer valer os custos necessários para a concretização desse 

ou de qualquer outro documento. Como relata a gestora entrevistada da creche pernambucana: 

Para falar a verdade eu não sei o que é o CAQi não, mas eu me aborreço com essa 

história de dizer: quem quer fazer, arruma um jeito, quem não quer arruma uma 

desculpa. Se tem um instrumento que visa moralizar o atendimento da creche, 

deixando tudo padronizado pelo melhor, eu acho que isso é que é política. Se você 

vai no Banco do Brasil que fica nos “Cafundó do Judas”, você tem o mesmo padrão 

que é o Banco do Brasil de Recife, tem que ser assim também com a escola ( gestora 

roxa, 2011). 
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As fotos 8,9 e 10 são do recreio coberto da creche de São Bernardo do Campo: 

 

Foto 8 - recreio coberto da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire  

 

 Foto 9 – recreio coberto da creche de São Bernardo do Campo 

 

 Foto: Cida Freire 
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Foto 10 – recreio coberto da creche de São Bernardo do Campo 

            

Foto: Cida Freire 

 

            Conforme as fotografias apresentadas, vê-se que o espaço é amplo e organizado para a 

convivência entre as crianças dos diferentes grupos, com objetos que permitem que elas 

tenham obstáculos, desenvolvendo diferentes habilidades. A valorização dessa convivência 

entre as crianças só é possível pelo espaço que é planejado e organizado para tal, é uma 

oportunidade de romper com uma rotina estéril e voltada a padronizá-las, a deixá-las iguais. É 

uma perspectiva de acabar com a reprodução de uma rotina inócua que vai tomando conta do 

cotidiano da creche sem que nem mesmo seus profissionais percebam que também estão 

dentro desse ciclo, reforçando estereótipos, estigmas e até mesmo preconceitos, quando dão 

continuidade à lógica cultural existente, inclusive na disposição do espaço.  

             Na proposição dos defensores da Campanha e aplicada na creche de São Bernardo do 

Campo, essa organização e esse tempo que a creche valida é que vai romper com uma lógica 

engendrada na reprodução em série, caracteriza como o espaço do direito de ser criança e de 

viver um tempo histórico, social e cultural único. O município de São Bernardo do Campo 

está construindo sete Centros de Unidades Educacionais - CEUS para garantir que o currículo 

de toda educação básica seja integrado, uma perspectiva de uma sociedade autônoma, 

independente, conforme pensa a coordenadora entrevistada da creche de São Bernardo do 

Campo: 
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A política econômica do município nunca foi ruim, mas tem melhorado bastante na 

atual gestão municipal, inclusive com a construção dos “CEUS” que são instituições 

com toda educação básica, acho que essa é uma forma de acabar com as “caixinhas”:  

aqui é educação infantil, aqui é ensino fundamental, um jogo que um faz e o outro 

desfaz, no final ninguém faz nada e perde o aluno, que fica sem direcionamento, ou 

melhor, aprende que a escola é o lugar de desfazer ” (gestora vermelha, 2011). 

            A lógica do espaço comunitário foge à ideia de padronização que se observa numa 

rotina na qual o adulto tenta controlar esse tempo, sem oportunidades de fazer diferente diante 

da limitação imposta por um prédio de uma creche que não garante condições adequadas para 

as crianças e para os adultos. Assim, mesmo sem consciência, os profissionais da creche 

colaboram para uma reprodução mantenedora do sistema capitalista. 

            A foto 11 e a 12 mostram que a creche pernambucana tem um amplo espaço 

comunitário, mas é só o espaço, não há nenhum material ou brinquedo, as professoras até 

frequentam o local, brincam, cantam, mas logo a amplitude do espaço, sem nenhum elemento 

de intervenção desse vácuo, faz com que as crianças apenas corram em círculo e gritem e 

caiam.  

 

Foto 11 – Recreio coberto da creche pernambucana vista de dentro 

 

Foto: Cleide Queirós 
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Foto 12 – Recreio coberto da creche pernambucana visto de fora 

 

Foto: Cleide Queirós 

 

            A falta de elementos que alimentem essa rotina vai desrespeitar as especificidades da 

infância, o jeito de ser e de se desenvolver das crianças (ROSSETTI-FERREIRA, 2009).  

            Não se trata de um profissional que não consegue enxergar o que está a sua frente ou 

que não respeita ou compreende esse processo, trata-se de mudar a pergunta, buscando saber 

o que está sendo feito para garantir que todos os espaços possam ter garantidos brinquedos, 

balanços, gangorras, entre outros equipamentos e materiais, mudando uma realidade de 

espaços inadequados, como a que aponta que apenas a metade das crianças brasileiras tem 

acesso a um parquinho (INEP, 2005). 

            A falta de um espaço para atender às necessidades especificas de cada criança tem um 

caráter formativo claro(ENGUITA,1989), interessa a manutenção da escola como reprodutora 

de uma massa a ser explorada, e a creche já reproduz esse ambiente de ausência de 

expectativas. As crianças são fadadas a uma rotina única e medonha, a rotina da espera, na 

contramão de sua personalidade única no mundo. Uma rotina com todas as crianças esperando 

pelos diferentes momentos, cronometrados por uma ordem hierárquica que teima em se 

manter diante da limitação de um espaço que possa oferecer as crianças e aos adultos uma 

relação de mais integração. 

           A foto 13 é do solário da creche de São Bernardo do Campo e, mais uma vez, a 

disponibilidade de recursos demonstra o cuidado e o planejamento a fim de atender as 

especificidades dessa faixa etária. 
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Foto 13 – solário da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

            Ter um espaço como o solário é o reconhecimento de que a criança pequena precisa 

ter uma atenção especial, calorosa, continuando os laços afetivos gerados a partir da mãe e 

amenizando medos e insegurança, sendo de fundamental importância nessa travessia entre os 

cuidados da família e os da instituição. 

            A foto 14 é do espaço onde as crianças tomam sol na creche pernambucana e se 

constitui como um local de bastante incidência solar, sendo o calor quebrado pela quantidade 

de árvores existentes. Um local em potencial para o banho de sol, contudo, como não há 

nenhum local para acomodar crianças e adultos, o passeio algumas vezes passa a ser 

desconfortável. São quatro carrinhos de bebês que a creche dispõe, fruto de doação, as 

professoras sentem a necessidade de outros, mas ficam desiludidas frente à realidade que 

conhecem tão bem, conforme a fala de uma professora entrevistada: 

Quem é que tá disposto a gastar, porque se a gente quiser mais carrinhos vai sair do 

nosso bolso. Eu me proponho a fazer, não tem problema com isso, mas me estressa 

isso (professora verde, 2011). 
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Foto 14 – local do banho de sol da creche pernambucana 

 

Foto: Cleide Queirós 

          

            As fotos 15 e 16 são do corredor da creche de São Bernardo do Campo, o espaço 

circunda o recreio coberto, estando entre esse e as salas. O espaço fala por si. Tudo está 

organizado pensando nessa criança, em garantir que ela possa circular na creche com 

segurança e autonomia. 
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Foto 15 – corredor das salas da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

Foto 16 – corredor das salas da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

            Os banquinhos são uma referência de que ali a convivência é provocada o tempo todo 

(ROSSETTI-FERREIRA, 2009), diferentemente dos espaços que são apenas corredores, 

novamente sem nenhuma intervenção visando a garantir a interação entre as crianças e os 
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adultos. Vê-se também que, desde cedo, essa relação com o ambiente é cuidada na colocação 

de lixeiras pelos corredores e na simples tarefa de beber água, que é feita autonomamente.  

            Todos os dias, as crianças têm um horário em que todas se encontram, 

independentemente da faixa etária, têm oportunidade de aprender com um colega mais 

experiente, de acordo com observações e conversa com a professora de um grupo de crianças 

de 2 anos: 

Nessa hora não tem brincadeira para um e para outro, cada uma de nós vai estar com 

bebês e os mais velhos, ou só com os mais velhos, ou só com os mais novos. Eles já 

sabem disso e quando tem no mesmo grupo os bebes e os mais velhos, eles ajudam a 

gente, por exemplo, se um chora, o maior vai conversar, vai mimar. Se um não sabe 

colocar a água no pote, o maior vai ficar junto, como quem diz: tô aqui, qualquer 

coisa eu te ajudo, mas tu consegue, a gente fica só provocando” (professora azul, 

2011). 

            As fotos 17 e 18 são do corredor da creche pernambucana, observa-se que tudo é 

muito limpo, cuidado, mas limitado a apenas ser um corredor: 

 

Foto 17 – corredor da creche pernambucana 

 

Foto: Cleide Queirós 
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Foto 18 – corredor da creche pernambucana 

 

Foto: Cleide Queirós 

 

            Pelos dois ângulos das fotos, podemos observar o quanto o corredor é extenso e 

abrange uma boa área verde. A não disponibilidade de recursos restringe o uso desse espaço, 

que poderia ser aproveitado, visando potencializar as aprendizagens das crianças. As 

professoras até constroem brinquedos de percurso com papelão, com tecido de chita e 

bambolê, mas esses facilmente se destroem, pela sua própria natureza. 

            As fotos 19 e 20 são do trocador da creche de São Bernardo do Campo, um lugar de 

higiene e cuidado, onde a conversa, o carinho, a canção de ninar são suscitados. 
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Foto 19 – Trocador da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

Foto 20 – Trocador da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 
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            A professora tem nesse espaço um lugar de respeito também por ela, uma vez que, por 

ser seguro e agradável: com som, espelhos e materiais de higiene, a tarefa dos cuidados com o 

bebê passa a ser um momento de uma relação mais intensa entre ela e a criança. O lugar do 

cuidar é também o do educar, do olhar no olho, do repasse do repertório de canções e 

parlendas do patrimônio cultural. Um lugar intenso de interação entre a criança e o adulto, 

onde a presença de objetos é essencial para a realização das atividades, de acordo com 

observações e relatos da professora do berçário da creche de São Bernardo do Campo sobre  

esses momentos: 

... eu gosto de cantar quando tô dando banho neles, principalmente a música alecrim, 

alecrim dourado, eu sinto eles mais calmos, sinto nos olhos deles que eles confiam 

em mim (professora azul, 2011). 

            A foto 21 é do trocador da creche pernambucana, muito bem cuidado, mas apenas uma 

improvisação. O álcool, os lenços umedecidos e o colchão em courim presentes na creche de 

São Bernardo do Campo não estão à disposição das professoras nessa creche, muitas vezes, 

faltando até mesmo o sabonete e as fraldas descartáveis. 

 

 

Foto 21 – Trocador da creche pernambucana 

 

Foto: Cleide Queirós 
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            A foto 22 é da sala da direção e da coordenação da creche de São Bernardo do Campo, 

a disposição das mesas de trabalho das duas é um indicativo de que elas desenvolvem um 

trabalho em equipe, o que durante a entrevista foi sustentado pela gestora: 

Nós estamos sempre discutindo uma situação da rotina, buscando ser mais ousada. 

Sempre nos preocupamos em garantir que caiba tudo na semana, a música, o 

“engatinhódromo”, leitura. (professora azul, 2011). 

            A sala é confortável, com mobiliário bem conservado e com diferentes equipamentos 

disponíveis.  

 

Foto 22– Sala da direção e coordenação – creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

           A foto 22 é a sala da direção da creche pernambucana, o mobiliário é novo, tendo sido 

enviado pela prefeitura há poucos meses. Tudo é muito organizado e, muitas vezes, a gestora 

e a coordenadora tiram de seus próprios bolsos algum equipamento ou material de que 

necessitam, conforme observação e relato da gestora da creche pernambucana: 

“Você já viu uma creche sem som? Eu comprei, minha filha, porque me dava uma 

angústia ver as professoras pedirem e eu responder que não tinha” (gestora roxa, 

2011).  
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Foto 22 – Sala da direção – creche pernambucana 

 

Foto: Cida Freire 

 

            Os recursos destinados à creche de São Bernardo do Campo busca garantir que as 

crianças sejam respeitadas em suas individualidades e especificidades, como também que 

professoras e gestoras tenham melhores condições de trabalho. Uma política municipal que 

todos já percebem transformações, de acordo com a gestora entrevistada: 

 

Nunca ouvi falar do CAQi, mas sei que existe um padrão para todo o município e 

que a Secretaria apresentou algumas políticas de educação do município, que os 

indicadores educacionais estão se destacando (gestora vermelha, 2011). 

           O Fundeb foi uma grande esperança para a educação infantil e para o CAQi, uma vez 

que, diferentemente do Fundef, o novo Fundo garantia recursos para toda a educação básica, 

princípio do CAQi. Pela primeira vez, foram provisionados recursos para a manutenção da 

educação infantil e para a manutenção das demais etapas de ensino, contudo, ao abarcar toda a 

educação básica, e sem recursos novos, nos deparamos com a maldição de Sísifo
15

. 

             Sem uma medida que consolide maiores recursos para a educação, como a reforma 

tributária e a maior contribuição da União, estamos fadados a não ver o direito à educação 

infantil com qualidade sendo efetivado. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (2009) é um documento mandatório, isso quer dizer que todos os municípios, ao 

                                                           
15

 A maldição de Sísifo foi evocada pela primeira vez na década de 1990 pela pesquisadora Fúlvia Rosemberg 

para comparar a educação infantil brasileira com o fim trágico do herói grego, condenado a rolar uma pedra 

morro acima e, ao alcançar o topo, vê-la rolar morro abaixo, com o trabalho que nunca acaba. 
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construírem as suas propostas curriculares, devem tomá-lo como referência. O documento traz 

princípios políticos como o da autonomia e do respeito às individualidades, contudo a falta de 

financiamento da educação tem sido o grande entrave para a materialização desses princípios 

pelas creches, uma vez que, na prática, as condições não são dadas para que isso se 

concretize.  

 

5.2. A qualidade referendada pelo MEC e o comparativo entre as duas creches 

 

            Das apresentações e debates ocorridos em seis estados brasileiros, resultou o 

documento: Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, lançado em 2009 pela então 

Secretária de Educação Básica, Maria do Pilar Lacerda, com uma tiragem inicial de dez mil 

exemplares e com uma reedição de trezentas mil no final do mesmo ano. A nova tiragem 

garantiu que todas as escolas de educação infantil recebessem o seu exemplar. A ideia do 

MEC era que as escolas fizessem uma autoavaliação e traçassem um plano de ação para os 

indicadores que ficaram no vermelho. 

           Entretanto a publicação, apesar de reunir contribuições valiosíssimas dos diferentes 

sujeitos que congregou, foi parar nas estantes das escolas, como tem sido o fim de tantas 

outras. Isso porque o município que enfrenta, junto com as instituições de educação infantil, 

essa autoavaliação, vai se deparar com a falta de recursos para traçar suas metas de curto, 

médio e de longo prazo para aniquilar as condições desfavoráveis, apontadas no diagnóstico. 

            O MEC, com essa autoavaliação, propõe ao município que se desnude diante da 

comunidade usuária e não usuária da escola, mas não garante apoio técnico e nem financeiro 

para que ele possa efetivar as metas dos possíveis encaminhamentos de cada uma das 

dimensões avaliadas: Planejamento Institucional; Multiplicidade de Experiências e 

Linguagens; Interações; Promoção da Saúde; Espaços, materiais e mobiliários; Formação e 

condições de trabalho das professoras e demais profissionais; Cooperação e troca com as 

famílias e participação na rede de proteção social (BRASIL, 2009).  

            O município se debruça sobre as sete dimensões da qualidade apontadas pelo 

documento, constata que as creches têm indicadores no vermelho, mas não têm como garantir 

recursos para que a meta possa ser alcançada, gerando o sentimento de incompetência na 

comunidade escolar e no município.  

            O Governo Federal, ao propor a autoavaliação, não dimensionou os possíveis 

resultados que surgiriam, mesmo sendo conhecedor da qualidade da infraestrutura e da 

qualidade de vida dos profissionais da educação que já tinham sido problematizados pelo 
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INEP/MEC durante o levantamento do custo-aluno-ano realizado em oito municípios 

brasileiros. (BRASIL, 2006). Se o Governo dimensionou, não articulou com nenhuma outra 

ação dentro do PDE
16

, que é o seu plano de ação, em detrimento do PNE
17

 da sociedade 

brasileira. 

             Apesar de não ser objeto da pesquisa, mas, para retomar o debate sobre qualidade e os 

princípios da publicação sobre indicadores da qualidade da educação infantil do MEC, 

tomaremos as fotos 23 e 24, da creche de São Bernardo do Campo: 

 

Foto 23 – Despensa de materiais da creche de São Bernardo do Campo 

 

 Foto: Cida Freire 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação com 30 ações, que visam à qualidade da educação básica 

lançado pelo Ministério da Educação em abril de 2007 e divulgado amplamente na mídia.  
17

 PNE – Plano Nacional da Educação previsto na Constituição Federal de 1988. Atualmente, encontra-se no 

Congresso Nacional o PNE que terá vigência até 2020. A sociedade civil organizada tem incidido amplamente 

na sua melhoria.  
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Foto 24 – Velocípedes das crianças da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

            As fotos mostram parte da disponibilidade de materiais das crianças da creche de São 

Bernardo do Campo. Um armário com brinquedos diversos e um corredor com vários 

velocípedes.        

            Sobre a disponibilidade e o acesso a materiais, o documento Indicadores da Qualidade 

na Educação Infantil, referendado acima, traça sete dimensões dessa qualidade para que toda a 

comunidade avalie. Para chegar ao resultado final do indicador da dimensão 5, que é a dos 

espaços, materiais e mobiliários, o documento traz a seguinte indagação:  

Há objetos e brinquedos de diferentes materiais em quantidade suficiente e 

adequados às necessidades dos bebês e crianças pequenas (explorar texturas, sons, 

formas e pesos, morder, puxar, por e retirar, empilhar, abrir e fechar, ligar e desligar, 

encaixar, empurrar, etc.)? (BRASIL, 2009, p.50). 

 

             Como podemos perceber, se a creche de São Bernardo do Campo quisesse realizar a 

autoavaliação proposta pelo documento, esse e outros indicadores teria tido um resultado 

positivo, pois o acesso a esses materiais está sendo garantido, inclusive há uma “despensa” 

com as reservas. A disponibilidade de recursos possibilita à instituição colocar em prática 

intenções e ações de um currículo voltado para a primeira infância.  

            A disponibilidade de materiais e equipamentos pela creche, como no caso os 

velocípedes, permite que as crianças conheçam, no movimento de seu corpo, suas limitações e 

suas potencialidades. Portanto o não acesso é o limitador das ações educativas, e não a 

valorização dos materiais e mobiliários pelas professoras e pelos demais funcionários e 
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funcionárias da creche de São Bernardo do Campo ou de Pernambuco, bem como da não 

valorização dessas atividades.  

            Trata-se da imposição a essa condição, a partir da limitação da política de 

financiamento, ainda assim, mesmo sem as condições adequadas, muitas creches estão 

realizando ações a fim de garantir o direito das crianças a se desenvolverem.  

            Não há imagens de despensa de brinquedos na creche pernambucana porque não há 

brinquedos na reserva. Mas há brinquedos, são materiais de diferentes tipos e em diferentes 

estados de conservação, fruto da origem da doação de empresas, de pessoas, dos funcionários 

e funcionárias da creche e até do Exército. É comum a creche receber pessoas com doações, 

produto de sua história como um lugar de carentes. A depender do doador, os brinquedos 

doados são novos ou usados, de cunho moralista ou lúdico. Uma situação vexatória para 

professoras, funcionários e famílias, conforme observação e relato emocionado da gestora: 

“... eu batalho tanto, eu sei que tem creche com material bom, com brinquedos, a 

gente merece, o nosso mobiliário é velho, eu tô cansada de lutar, eu acho que a gente 

merece viver sem esmola” (professora verde, 2011). 

            Os livros doados também são de todos os tipos, inclusive os didáticos das diferentes 

etapas da educação, mas pouco ou quase nenhum é de tecido ou de material lavável, portanto 

não podem ser usados pelos bebês, pois tudo levam à boca. 

            A doação de materiais de consumo também faz parte da rotina da creche 

pernambucana, são os pequenos comerciantes da localidade que realizam com maior 

frequência a doação de sabonetes e sabão em pó. A coordenadora da creche relata que a 

Secretaria é conhecedora dessa situação, em sua última investida para obter tais materiais, 

alegou que iria paralisar as atividades da creche pela falta de sabonete para o banho das 

crianças. Para a coordenadora, esses elementos são essenciais para a manutenção da creche 

segundo expõe durante observação de sua rotina: 

Antes até a merenda faltava e a creche parava, mas ainda convivemos com a falta de 

muito material, estamos sem sabonete e sem sabão em pó há meses e não podemos 

parar, o ministério público bate logo em cima” (professora verde, 2011). 

 

            Os estudos do CAQi demonstraram que os custos por criança com os materiais 

pedagógicos e brinquedos e com projetos de ações pedagógicas no ano representam menos de 

5% da Tabela de insumos, gastos que dariam às creches a possibilidade de desenvolver mais 

dignamente um trabalho, transformando o espaço, a partir dessa capacidade de manter 

brinquedos e outros materiais para todas as crianças e se desvencilharem da sombra do lugar 

de carentes, com profissionais respeitados em sua integridade moral, os quais não estão 
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satisfeitos com o lugar de desvalorização em que estão, conforme gestora entrevistada da 

creche pernambucana: 

Eu não sei quanto custa uma criança na creche, mas sei que não deve ser muito, pois 

vivemos de cota, de doação. (gestora roxa). 

 

            As experiências advindas da relação de interlocução entre governantes e sociedade 

civil permitiram o amadurecimento e uma nova perspectiva de construção de políticas, 

constituindo-se num ganho para todos. Tem sido assim com o CAQi, que já teve a Tabela de 

insumos incorporada pelo Conselho Nacional de Educação e já foi referendado pelo IPEA 

(2011) na comparação dos insumos da Tabela da Campanha com os valores do Governo, no 

entanto falta ser reconhecido como parâmetro pelos legisladores e Governo Federal . 

            A ideia do CAQi é um ponto de partida, como os próprios autores destacaram, uma 

forma de contribuir com a erradicação das desigualdades sociais desde que o poder público 

mude as regras estabelecidas para o financiamento e busque estratégias para aumentar a 

vinculação de recursos para a educação que hoje é menor que 20%.  

           As fotos 25 e 26 são do recreio descoberto da creche de São Bernardo do Campo, todas 

as crianças têm acesso à área diariamente. Mais um espaço para convivência das crianças e 

dos adultos, mais um espaço para explorar o mundo. 

 

Foto 25  – Recreio descoberto da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 
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Foto 26 – Recreio descoberto da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

            Na estrutura de uma creche há de se pensar também no profissional que ali passará a 

maior parte de seu tempo, há também de se considerar um espaço atraente, acolhedor e 

propulsor da conversa, do café, dos risos e da poesia. Um espaço para formação continuada, 

onde eles possam usar a prática como objeto de conhecimento e, juntos, analisarem elementos 

do currículo. 

           A foto 27 é da sala das professoras da creche de São Bernardo do Campo. Um espaço 

convidativo ao descanso e ao estudo, e a foto 28 é da sala das professoras da creche 

pernambucana, adaptada do que antes era uma cozinha, num indicativo de que os 

profissionais dessa creche sabem a importância desse espaço, mesmo que ele tenha um balcão 

de louças dentro: 
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Foto 27 -  Sala das professoras da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

Foto 28 – Sala das professoras da creche pernambucana 

 

Foto: Cleide Queirós 

 

            A foto 29 trata de uma lista de espera da creche de São Bernardo do Campo, não 

sendo um fato isolado. As creches dessa cidade são demandadas pelas famílias dos diferentes 

bairros. Algo que pode ser atribuído à infraestrutura, as professoras e a gestão da creche que 
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têm grande credibilidade, onde hoje superou a ideia do lugar de desvalidos para ser um lugar 

cobiçado pelas famílias que sabem que seus filhos e filhas terão naquele espaço o direito a 

uma educação de qualidade, como já foi discutido.  

Foto 29 – Lista de espera da creche de São Bernardo do Campo 

 

Foto: Cida Freire 

 

            A foto 30 é da ficha de matrícula da creche pernambucana; pelas perguntas feitas ao 

responsável pela inscrição, percebe-se que a criança tem um lugar central na instituição, 

atestando que as limitações das ações educativas existentes na creche são impostas por um 

financiamento insuficiente. Das dez perguntas feitas à família, pelo menos quatro revelam 

uma concepção de criança, creche, educação infantil e currículo avançados, como destacado: 

Pergunta 3 - De que brinca sua criança quando não está na creche? Pergunta 4- Qual 

brinquedo ou brincadeira que sua criança mais gosta? Pergunta 5- sua criança tem 

algum objeto pessoal que tenha muito apreço? Qual? Pergunta 10 - Para você a 

creche é o lugar de: cuidar de sua criança( ) educar sua criança( ) cuidar e educar sua 

criança( ) 
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Foto 30 – ficha de matrícula da creche pernambucana 

 

Foto: Cleide Queirós 

 

          A partir da avaliação das implicações do CAQi na organização do tempo e do espaço 

das creches, as categorias de insumos que compõem a Tabela será configurada de forma a: 

 

 Utilizar o instrumento CAQi como referência para construção, reforma e 

equipamentos permanentes: para que todas as creches tenham um mesmo padrão, com 

parque infantil, com tanque de areia, com banheiros adequados, com salas amplas 

(com ventilação e luz natural) voltadas para um corredor que permita a interação entre 

todos os grupos, refeitório, uma sala para as professoras, sala para a gestão, berçário 

equipado com trocador de fraldas, lactário e solário. 

 Utilizar o CAQi como elemento de análise do funcionamento da gestão, dos 

professores e professoras, dos funcionários e da administração geral: para que seja 
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controlado os insumos destinados ao pagamento das pessoas que atuam na creche e 

fora dela. 

 Utilizar o CAQi para apontar sobre as despesas administrativas fundamentais e 

insubstituíveis: que compreende os custos com materiais de consumo, telefone, água, 

luz, brinquedos, material de limpeza,conservação predial, manutenção e reposição de 

equipamentos, atividades e projetos. 

            Desse modo, a análise da Tabela do CAQi, com seus insumos destinados à creche, e 

ainda a consideração das especificidades de uma creche que foram percebidas nas 

observações e nas fotografias geraram a necessidade de ressignificar as categorias dos 

insumos para estabelecer  a nossa perspectiva diante das várias formas com que foram 

consolidadas o atendimento das crianças de 0 até 3 anos, principalmente da solidificação da 

concepção dessa instituição como um espaço apenas de cuidado com a higienização e 

alimentação dessas crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

            A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é compreendida pelo 

atendimento à criança na faixa etária de 0 até 3 anos, em creches, e de 4 até 6 anos, na pré-

escola. Apesar de ser a faixa etária apenas o que difere um atendimento do outro, na prática, 

foi forjada uma cisão entre as creches e a pré-escola, a começar pela sua origem. A primeira 

infância teve seu processo histórico de atendimento iniciado na França com o crescimento das 

indústrias e do desenvolvimento do capitalismo. Era o Século XVIII, e a França vivia o seu 

apogeu da industrialização. 

            As Crechès francesas, que significavam manjedouras, abrigavam os filhos das 

trabalhadoras, a única função desenvolvida nesses espaços era a de guardá-las até o fim do 

expediente operário das mães. Era o ciclo natural do capitalismo, o sistema econômico que 

rege o mercado capitalista não tem uma preocupação sistêmica com as relações que 

estabelece, mas com o fato de reproduzir sua vida social. Não é central, no sistema, uma 

construção humanizante dessas relações, a humanização é contraditória e centrada na 

acumulação de riquezas. Ter as mulheres mães incluídas no processo de desenvolvimento do 

capital não era pensar também na inclusão de seus filhos pequenos em alguma política social. 

Sem nenhuma intervenção governamental que atendesse as crianças, distantes de sua família 

por um período do dia e com as tensões geradas pelo capital, surgiram as creches como 

espaços para que as mães trabalhadoras pudessem deixar os seus filhos durante as horas que 

trabalhasse.  

            No Brasil, o aparecimento das creches não foi diferente, marcado apenas pela 

degradação maior de seu povo, pois, além das mulheres pobres trabalhadoras, o capitalismo 

aqui contou com um grande excedente de mão-de-obra advinda da abolição dos homens, 

mulheres, crianças e adolescentes no final do Século XIX da escravatura. Como a única 

função social desses espaços era o de guardar as crianças, logo foi compreendido como um 

depósito dos filhos e filhas das operárias. A realidade da grande pobreza em que vivia os 

brasileiros, principalmente os de descendência africana e indígena, acarretou um número 

grande na mortalidade infantil, foi dessa forma que se agregou a função de higienização e 

alimentação à função do depósito. Essa origem, marcada pelo lugar de guarda das crianças 

pobres e carentes de alimentação e de cuidados com a higienização, implicou a organização 

dos espaços e do tempo das creches da forma como até hoje podemos encontrar. Ambientes 

consolidados como de suprimento de carências, estabelecido pelas políticas da Assistência 

Social. A responsabilidade por esse atendimento estendeu-se até a promulgação da 
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Constituição Federal de 1988 e ainda não foi totalmente rompido pelas políticas educacionais 

(que, desde a Constituição referida e da LDB de 1996, tem a educação infantil determinada 

como a primeira etapa da educação básica), podendo serem vistas em alguns municípios 

práticas voltadas para atender aos pobres, portanto políticas e práticas pobres.  

            Viver condenada ao limbo tem sua sustentação pela falta de recursos próprios para sua 

manutenção, o que em tese foi revertido com a aprovação da Lei 11.494/2007, a Lei do 

Fundeb. O novo Fundo provisionou recursos, a partir da grande pressão, articulação e 

mobilização da sociedade civil organizada e de alguns legisladores, para que as creches 

tivessem financiamento garantido até o final de sua vigência, em 2020. Uma ressalva a se 

fazer é que essa garantia também se colocava pelo conveniamento do poder público com as 

instituições sem fins lucrativos, indicando uma continuidade no atendimento em creches 

comunitárias e contrariando um dos princípios do financiamento público da educação, cujas 

verbas devem garantir o atendimento em escolas públicas, gratuitas e de qualidade.  

            O Fundeb reitera a referência a um padrão mínimo de qualidade de outros documentos 

legais, entretanto, por abarcar todas as etapas e modalidades da educação básica, o Fundo não 

poderá fazer muito se não houver recursos novos compondo o financiamento da educação. A 

nossa pesquisa encontrou um contraste entre a garantia de recursos próprios para a 

manutenção da educação infantil, garantido a partir do Fundeb, e a efetivação de ações 

educativas, implicando um problema prático no financiamento da educação. O financiamento 

das creches foi provisionado pelo Fundeb, entretanto, sem novos recursos, abarcando toda a 

educação básica e com a pequena transferência da União, a conjuntura nacional do 

financiamento das creches não sofreu alterações significativas, principalmente nas regiões 

mais pobres do Brasil, como o Norte e o Nordeste.  

            Sem levantar comparações, mas trazendo elementos de comparação para entender essa 

realidade, como o de saber os recursos próprios investidos na educação infantil, entregamos a 

planilha do CAQi para que dois municípios preenchessem de acordo com os gastos que têm 

realizado em creches.  

            O município que já pode dispor do CAQi apresentou uma infraestrutura, uma rotina, e 

as relações afetivas dentro de uma perspectiva que respeita o direito das crianças de 0 até 3 

anos a se desenvolverem integralmente, conforme analisadas através da observação e do 

registro fotográfico.  

            A não disponibilidade de recursos para a creche pernambucana tem reduzido o 

potencial das professoras de exercerem suas funções e das crianças se desenvolverem 

plenamente. Desafio que se impõe e que deve ser enfrentado em busca da garantia de uma 
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creche que respeite o direito das crianças a um ambiente seguro, acolhedor e educador, com 

recursos financeiros destinados para esse fim. O município que ainda não pode considerar o 

CAQi, principalmente pelas forças hegemônicas do capitalismo, inclusive com a 

naturalização da exclusão pela comunidade onde a creche está inserida, apresentou uma rotina 

que ainda guarda práticas essencialmente de suprimento de carências alimentares e de 

cuidados com a higienização. O CAQi não tem como pretensão transformar a realidade social 

brasileira, mas seus insumos guardam princípios de liquidação da dívida para com os grupos 

historicamente lesados em sua dignidade humana, defendendo uma educação com condições 

de igualdade para todo Brasil.  

            Sem um financiamento adequado, que possibilite professoras e gestoras equiparem e 

adequarem os espaços da creche, as crianças da primeira infância têm sido submetidas a uma 

rotina estéril, gerando estresse e o sentimento de incompetência em suas professoras. Em 

contrapartida, as creches com um financiamento referenciado no CAQi se constituem em 

espaços seguros, com mobiliário, materiais e equipamentos para o desenvolvimento pleno das 

crianças que passam ali aproximadamente dez horas diárias, conhecendo seus limites e 

potenciais, convivendo com desafios, construindo sua identidade e autonomia. São espaços 

que também se constituem no respeito às professoras e às gestoras.  

            As creches, cuja distribuição dos recursos financeiros tem sido referenciado pelo 

CAQi, possibilitam que seus profissionais possam se relacionar melhor, possam compreender 

melhor e dedicarem-se à dimensão pedagógica de suas funções. Os movimentos sociais tem 

fundamental importância na defesa e na garantia do direito às políticas públicas, a Campanha 

Nacional Pelo Direito à Educação e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – 

MIEIB são referências na luta por uma educação infantil de qualidade, com reversão de 

quadros de retrocessos para as crianças de 0 até 3 anos na conjuntura política nacional. Foi 

assim durante a tramitação do Fundeb, que, em sua proposta original, excluiu as creches do 

financiamento, e tem sido assim na tramitação do novo Plano Nacional de Educação – PNE, 

que traz estratégias de ampliação do atendimento a partir da criação do conveniamento com as 

instituições privadas sem fins lucrativos e de creches noturnas, mas que têm encontrado forte 

incidência política da Campanha para também reverter essa situação de retrocesso para a 

educação infantil brasileira. A creche é um direito da criança a se desenvolver plenamente. 

Seu financiamento deve considerar os insumos para construção, reforma e equipamentos 

permanentes, os insumos de funcionamento da gestão, das professoras, dos funcionários e da 

administração geral e os insumos de materiais de consumos. 
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            Os resultados encontrados ratificam a urgência da homologação do CAQi pelo MEC, 

provisionando mais recursos financeiros para todas as instituições e principalmente efetivando 

o regime de colaboração, com a participação mais efetiva da União. Reafirmam que a 

ausência de um financiamento que respeite o direito das crianças de 0 até 3 anos a estarem em 

espaços organizados para elas, para o seu desenvolvimento integral, com brinquedos, com um 

acervo literário, com equipamentos, com materiais de apoio pedagógico, com formação 

continuada para as professoras e para as gestoras são sustentados por interesse econômicos 

que vem utilizando a creche para reproduzir a mais valia, cuja relação custo benefício é a 

lógica que sempre prevalecerá. O CAQi,  no nosso entendimento, tornou-se um instrumento 

avaliativo e de referência para o debate sobre a construção das condições básicas de se 

construir uma educação infantil de qualidade socialmente referenciada. 

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

REFERÊNCIAS  

 

AGUIAR, M. A. S.; FERREIRA, N. S. C. Gestão da Educação: impasses, perspectivas e 

compromissos. 5ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 2006. 

 

ANDI. Cidadania antes dos 7 anos: a Educação Infantil e os meios de comunicação. Série 

mídia e mobilização social. Vol. 2. São Paulo: Cortez, 2003.  

 

AZEVEDO, Janete M. L. Implicações da nova lógica de ação do Estado para a educação 

municipal. In: Educação & Sociedade. Campinas, v.23, n.80, p.49-71, setembro 2002. 

 

BARBOSA, M. C. S. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto Alegre: 

Artmed, 2006.  

 

BARRETO, A. M. R. F. A Educação Infantil no contexto das políticas públicas. (Trabalho 

apresentado na 25
ª
 reunião anual da ANPED - anais de congresso). 2004. 

 

BASSI, Marcos E & EDNIR, Madza Bicho de sete cabeças: para entender o 

financiamento da educação brasileira. São Paulo: Peirópolis, 2009. 

 

BRASIL. IPEA Financiamento da educação: necessidades e possibilidades. Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República: Caderno nº 124, 2011. 

 

______. MEC.SEB.DECOCEB.COEDI  Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. 

Brasília: MEC/SEB, 2009.  

 

______. MEC.SEB.DECOCEB.COEDI Práticas cotidianas na educação infantil: bases para a 

reflexão sobre as orientações curriculares. Relatório do Projeto de Cooperação técnica MEC e 

UFRGS para a Construção de Orientações Curriculares para a Educação Infantil. Brasília, 

2009. 

______. MEC.SEB.DECOCEB.COEDI. Orientações sobre convênios entre secretarias 

municipais de educação e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos para a a oferta de educação infantil. Brasília, 2009. 

 

______. Ministério da Educação. Lei 11.494 de 20 de junho de 2007. Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -

FUNDEB. Brasília, DF, 20 de jun. 2007. 

 

______. Ministério da Educação. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Ensino 

Fundamental de nove anos. Brasília, DF: 6 fev. 2006. 

 

_______. Relatório dos Trabalhos Realizados pelo GT criado pela portaria interministerial Nº 

3.219, de 21 de setembro de 2005, e proposta de prorrogação das suas atividades. Brasília, 

2006. 

 

______. MEC.SEB.DECOCEB.COEDI. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil/MEC/SEB. Brasília, DF, 2006. 

 

______. Ministério da Educação. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Plano Nacional de 

Educação. Brasília: DF, 9 jan. 2001.  



118 

 

 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil. Introdução. Vol. I, II e III - 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

______.MEC.SEF.DPE.COEDI. Subsídios para credenciamento e funcionamento de 

instituições de educação infantil. V. II. Brasília, 1998. 

 

______. Ministério da Educação. Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Brasília: DF, dez. 1996. 

 

______. Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Brasília:DF, 13 de jul. 1990. 

 

_______. Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

 

CAMPOS, Maria M. e ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches 

que respeite os direitos fundamentais das crianças. 14 Brasília: MEC/SEB, 6ª.ed, 2009. 

 

CAMPOS, M.M.; CRUZ, S. H. V. Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil: o que 

pensam e querem os sujeitos deste direito. São Paulo: Cortez, 2006.  

CARREIRA, Denise; PINTO, José Marcelino Resende. Custo Aluno-Qualidade inicial: 

rumo à educação pública de qualidade. São Paulo: Global, Campanha Nacional pelo direito 

à Educação, 2007.  
 

CAMPOS, Roselane F. A Educação Infantil no Contexto Pós-Reforma: Institucionalização e 

Regulação no Brasil e Argentina. Caxambu, 32ª Reunião da Anped, 2009. 

  

CAVALCANTI, Ednar. & COSTA, Marineide A educação infantil em Pernambuco: 

acesso e funções docentes. Recife: Fórum em Defesa da Educação Infantil em Pernambuco, 

2005. 

 

CHAUÍ, Marilena. Ideologia neoliberal e universidade. São Carlos: Universidade Federal 

de São Carlos, Pró-reitoria de graduação, 1997.  

 

CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: como reter 

talentos na organização. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

CRAIDY, Carmen; KAERCHER. Gladis C. Educação Infantil – pra que te quero? São 

Paulo: Editora Artmed, 2001. 

 

CURY, Carlos R. J. Estado e políticas de financiamento em educação. Revista Educação e 

Sociedade, Campinas, vol.28, n 100 – especial, p 831 -855, out. 2007. 

 

DOURADO, Luiz F.; AMARAL, Nelson C.  Financiamento e gestão da educação e o PNE 

2011 – 2020: avaliação e perspectivas. IN. DOURADO, Luiz F. (org.) Plano Nacional de 

Educação (2011 – 2020: avaliação e perspectivas. Goiânia: Editora UFG; Belo 

Horizonte:Autêntica, 2011, p. 285 - 315.  

 



119 

 

DUARTE, Marisa R. T. e SANTOS, Maria R. S. Gasto direto por aluno e condições de oferta 

do ensino em escolas de educação básica do estado de Minas Gerais. In: INEP. Custos e 

condições de Qualidade da Educação em Escolas Públicas: Aportes de Estudos 

Regionais. Brasília, 2005. 

 

ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola:educação e trabalho no capitalismo. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 

FARIA, Ana Lúcia Goulart. O coletivo infantil em Creches e Pré-escolas – falares e 

saberes. São Paulo: Cortez Editora, 2007.  

 

______. Ana Lúcia Goulart. Política de regulação, pesquisa e pedagogia na educação 

infantil, primeira etapa da educação básica. Revista Brasileira de Educação v. 26 n. 92 out 

2005. 

 

FELIPE, Jane. Construindo identidades sexuais na Educação Infantil. Porto Alegre: Pátio, 

n.7, p. 56-58. nov/jan. 1999.  

 
GENTILI, Pablo. SILVA, Tomaz Tadeu.(orgs)Escola S.A. quem ganha e quem perde no 

mercado educacional do neoliberalismo. 2ª Ed. Brasília: CNTE, 1999. 

 

GOUVEIA, Barbosa Andréa. Custo Aluno/Ano em escolas com condições de qualidade no 

estado do Paraná. In: INEP. Custos e condições de Qualidade da Educação em Escolas 

Públicas: Aportes de Estudos Regionais. Brasília, 2005. 

 

HORN, Maria da Graça Souza. Sabores, cores, sons, aromas: a organização dos espaços 

na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA (Inep). Pesquisa Nacional Qualidade na Educação problematização da Qualidade 

em Pesquisa de Custo-Aluno Ano em escolas de educação Básica. Brasília, 2006.  

 

_________. Custos e condições de Qualidade da Educação em Escolas Públicas: Aportes de 

Estudos Regionais. Brasília, 2005. 

 

JESUS, W. F. O financiamento da educação infantil não é brincadeira de criança: Entre a 

ausência no Fundef e a insuficiência do Fundeb? Iter-Ação: Revista da Faculdade de 

Educação. UFG, 33(2), p. 281-296, jul./dez. 2008. 

 

KISHIMOTO, T. M. O Jogo e a Educação Infantil. In KISHIMOTO, T. M (Org.) Jogo, 

Brinquedo, Brincadeira e a Educação. p. (13-43). São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2002b. 

 

_________. T. M. A pré-escola em São Paulo. São Paulo: Loyola, 1988. 

 

 

KULHMANN JR. M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto 

Alegre: Mediações,2001. 

 



120 

 

_____. O jardim de infância e a educação das crianças pobres: final do século XIX início 

do século XX. In MONARCHA. C. Educação da infância brasileira 1875 – 1983. São Paulo: 

Autores Associados, 2001. 

 

_____. Educação Infantil e Currículo. In FARIA. A.L.G, PALHARES. M. S. Educação 

infantil pós LDB: rumos e desafios. São Paulo: Autores Associados, 1999. 

 

KRAMER, S. A Política do Pré-escolar no Brasil. A arte do disfarce. 8ª. ed. Rio de 

Janeiro: Cortez, 2006. 

 

______, Sonia. Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. Cadernos 

de Pesquisa, São Paulo, n. 116, p. 41-59, jul. 2002. 

MARANHÃO, Eduardo Torres de Albuquerque. Análise crítica do Sistema Tributário 

Nacional e sugestões para o seu aperfeiçoamento. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2604, 

18 ago. 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/17218>. Acesso em: 3 abr. 

2011.  

MARQUES, Luciana R. Seminário Qualidade Social da Educação Básica – Fórum de Gestão 

em Políticas Públicas da Educação. Recife: FUNDAJ, 2008. 

MOVIMENTO INTERFÓRUNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRASIL (MIEIB). 

Educação Infantil: construindo o presente. Campo Grande/MS: UFMS, 2002. 
 

NUNES, Maria Fernanda Rezende; CORSINO, Patrícia; DIDONET, Vital. Educação 

infantil no Brasil: primeira etapa da educação. Brasília: UNESCO, Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Básica, Fundação Orsa, 2011. 
 

OLIVEIRA, Ramon de. Possibilidades do Ensino Médio Integrado diante do financiamento 

público da educação. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v.35, n1, p. 051 -066 

 

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: Fundamentos e métodos. 3ª ed São 

Paulo: Cortez,2007. 

 

_______, Zilma Ramos de.; MELLO, Ana; VITÓRIA, Telma; ROSSETTI-FERREIRA, 

Maria Clotilde. Creches: crianças, faz de conta & Cia. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

_______, Zilma Ramos de. Educação infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

PENN, Helen.Primeira infância: a visão do Banco Mundial. Cadernos de Pesquisa. São 

Paulo, n.115,p.7-24, mar.2002. 

 

PINTO, José Marcelino de Rezende. A política recente de fundos para o financiamento da 

educação e seus efeitos no pacto federativo. Revista Educação e Sociedade. Campinas, 

vol.28, n 100 – especial, p 877-897, out. 2007. 

PINTO, J. M. de Rezende. Custo- Aluno Qualidade (CAQi). Revista Escola. Disponível em: 

<http://www.revistaescola.com.br/>. Acesso em: 10 jan. 2011. 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/17218/analise-critica-do-sistema-tributario-nacional-e-sugestoes-para-o-seu-aperfeicoamento
http://www.revistaescola.com.br/


121 

 

RODRIGUES, D. A. A Construção dos Princípios Político-Pedagógicos na Trajetória da 

Escola Quilombo dos Palmares (1987 - 1994). Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro 

de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1996. 

ROSEMBERG, Fúlvia. I Encontro Educação para uma outra São Paulo. São Paulo, 2007. 

 

ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde; MELLO, Ana; VITORIA, Telma; GOSUEN, 

Adriano; CHAGURI, Ana Cecília (orgs.). Os fazeres na Educação Infantil. São Paulo: 

Cortez Editora, (11ª edição), 2009. 

 

SANFELICE, José Luís. O modelo econômico, Educação, Trabalho e Deficiência. In: 

LOMBARDI, José Claudinei (org.) Globalização, pós-modernidade e educação: história, 

filosofia e temas transversais. Campinas,SP: Autores Associados,HISTEDBR, 

Caçador,SC:UnC,2001. 

 

SANTOS, Ana Lúcia Félix & AZEVEDO, Janete A pós-graduação no Brasil, a pesquisa em 

educação e os estudos sobre a política educacional. Revista Brasileira de Educação v. 14 n. 

42 set/dez. 2009. 

 

SANTOS, Terezinha F. A. M. O Custo/Aluno de escolas públicas no estado do Pará. In: 

INEP. Custos e condições de Qualidade da Educação em Escolas Públicas: Aportes de 

Estudos Regionais. Brasília, 2005. 

  

SAVIANI, Dermeval, Conferência Nacional de Educação(Conae 2010). 2009. 

 

SILVA, Isabel O. Profissionais da educação infantil: formação e construção de 

identidades. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

SILVA, Tomaz T. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

TAVARES, José (Org.) Resiliência e educação. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

VEIGA, Ilma Passos de Oliveira. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

possível. 24ª ed., Campinas, SP: Papirus, 2008. 

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. 

1984. 

WAJSKOP, Gisela. Brincar na Pré-escola. 5 ed., Vol. 48. - Coleção Questões da Nossa 

Época. São Paulo: Cortez, 2001. 

 
ZABALZA, Miguel. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 
 

 

 

 

 

 



122 

 

 

ANEXO 1 – Tabela do CAQi preenchida pelos municípios  

Insumos de referência para o funcionamento da Creche 

TOTAL DE ALUNO/ 

CRECHE: 

 6.037 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

SÃO BERNARDO DO CAMPO DADOS: 2011 

  

     
 

     

Insumos Quantidade 

Custo 

unitário/mensal 

(R$) 

Custo total/ano 

(R$) 

Custo/aluno/

ano (R$) 
% do total 

Pessoal docente           

Professor com 

curso superior 

(30h) 

646 2.311,41 19.859.194,46 3.289,58 72,94 

Auxiliar de 

Educação  
400 1.384,86 7.367.434,06 1.220,38 27,06 

Subtotal 1046 3.696,27 27.226.628,52 4.509,96 100,00 

 
     

 
     

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo total/ano 
Custo/aluno/

ano % do total 

(R$) (R$) 

Pessoal de 

Gestão  
          

Direção  158 
                 

3.741,28  

        

2.293.999,63  

                         

379,99  

                  

42,00  

Oficial de Escola 158 
                 

1.332,93  

           

817.289,06  

                         

135,38  

                  

14,96  

Manutenção e 

infraestrutura -( 

Auxiliar de 

Limpeza) 

94 
                    

800,00  

        

1.000.160,00  

                         

165,67  

                  

18,31  
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Coordenador 

pedagógico e 

Orientador 

Pedagógico 

106 
                 

3.284,16  

        

1.350.959,86  

                         

223,78  

                  

24,73  

Subtotal  516 
                 

9.158,37  

        

5.462.408,55  

                         

904,82  

                

100,00  

 
     

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo total/ano 
Custo/aluno/

ano % do total 

(R$) (R$) 

Bens e serviços           

Água, luz, 

telefone (por 

mês) 

    
           

877.176,10  

                         

145,30  

                  

19,62  

Material de 

limpeza(por mês) 
    

           

276.494,60  

                           

45,80  

                    

6,18  

Materiais 

pedagógicos e 

brinquedos por 

criança 

    
           

730.477,00  

                         

121,00  

                  

16,34  

Projetos de ações 

pedagógicas (por 

criança) 

    
           

913.398,10  

                         

151,30  

                  

20,43  

Material de 

escritório (por 

mês) 

    
           

301.850,00  

                           

50,00  

                    

6,75  

Conservação 

predial(por ano) 
    

        

1.067.945,30  
176,9 

                  

23,89  

Manutenção e 

reposição de 

equipamentos 

(por mês) 

    
           

303.721,47  
50,31 

                    

6,79  

Subtotal                                                       
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4.471.062,57  740,61  100,00  

 

  

 

 

  

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo total/ano 
Custo/aluno/

ano % do total 

(R$) (R$) 

Alimentação            

Funcionários      
           

926.196,54  
153,42 

                  

32,09  

Alimentos (5 

refeições/dia por 

criança 

    
        

1.960.213,90  

                         

324,70  

                  

67,91  

Subtotal      
        

2.886.410,44  
478,12 

                

100,00  

 
     

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo total/ano 
Custo/aluno/

ano % do total 

(R$) (R$) 

Custos na 

administração 

central 

          

Formação 

profissional 

/Folha de 

Pagamento 

    
        

4.239.241,32  

                         

702,21  

                  

50,71  

Encargos sociais 

(20%do pessoal) 
    

        

1.563.583,00  

                         

259,00  

                  

18,70  

Administração e 

supervisão / 

Folha de 

Pagamento 

    
        

2.557.514,68  
423,64 

                  

30,59  

Subtotal      
        

8.360.339,00  

                      

1.384,85  

                

100,00  
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Total pessoal + 

encargos  
          

Total MDE     
      

40.046.510,08  

                      

6.633,51  
  

Total geral           

% do PIB per 

capita 
        

 

 
     

Insumos de referência para o funcionamento da Creche 
TOTAL DE ALUNO 

/CRECHE: 378 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

DADOS: 

2011 

  

     
 

     

Insumos Quantidade 

Custo 

unitário/mensal 

(R$) 

Custo 

total/ano 

(R$) 

Custo/aluno/a

no (R$) 

% do 

total 

Pessoal docente           

Professor com 

curso superior 

(30h) 
   

1.644,16 74,92 

Auxiliar de 

Educação     
550,48 25,08 

Subtotal 
   

2.194,64 100,00 

 
     

 
     

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo 

total/ano 

Custo/aluno/a

no 
% do 

total 
(R$) (R$) 

Pessoal de Gestão            

Direção  
   

                           

97,60  
                  

39,22  

Oficial de Escola 
   

                           

26,07  
                  

10,48  
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Manutenção e 

infraestrutura -( 

Auxiliar de 

Limpeza) 

   

                           

39,00  
                  

15,67  

Coordenador 

pedagógico e 

Orientador 

Pedagógico 

   

                           

86,20  
                  

34,64  

Subtotal  
   

                         

248,87  

                

100,00  

 
     

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo 

total/ano 

Custo/aluno/a

no 
% do 

total 
(R$) (R$) 

Bens e serviços           

Água, luz, telefone 

(por mês) 
    

 

                           

83,97  
                  

72,91  

Material de 

limpeza(por mês) 
    

 

                           

11,00  
                    

9,55  

Materiais 

pedagógicos e 

brinquedos por 

criança 

    
 

                             

5,00  
                    

4,34  

Projetos de ações 

pedagógicas (por 

criança) 

    
 

                                

-    
                        

-    

Material de 

escritório (por 

mês) 

    
 

                             

7,32  
                    

6,36  

Conservação 

predial(por ano) 
    

        

1.067.945,3

0  

                             

3,15  
                    

2,74  

Manutenção e 

reposição de 
    

           

303.721,47  

                             

4,73  
                    

4,11  
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equipamentos (por 

mês) 

Subtotal      
 

                         

115,17  

                

100,00  

 

  

 

 

  

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo 

total/ano 

Custo/aluno/a

no 
% do 

total 
(R$) (R$) 

Alimentação            

Funcionários      
 

                           

53,68  

                

100,00  

Alimentos (5 

refeições/dia por 

criança 

    
 

                                

-    

                        

-    

Subtotal      
 

                           

53,68  

                

100,00  

 
     

Insumos Quantidade 
Custo unitário 

(R$ 

Custo 

total/ano 

Custo/aluno/a

no 
% do 

total 
(R$) (R$) 

Custos na 

administração 

central 

          

Formação 

profissional /Folha 

de Pagamento 

    
 

                         

133,58  
                  

25,30  

Encargos sociais 

(20%do pessoal) 
    

 

                         

149,68  
                  

28,34  

Administração e 

supervisão / Folha 

de Pagamento 

    
 

                         

244,82  
                  

46,36  

Subtotal      
 

                         

528,08  

                

100,00  

Total pessoal +           
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encargos  

Total MDE     
  

  

Total geral        2.612,36   

% do PIB per 

capita 
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ANEXO 2 – Questionários para gestores municipais e profissionais que atuam na creche 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O GESTOR PÚBLICO COM O CAQi: 

 

 

1. Como era feita a distribuição dos recursos financeiros para as creches antes do CAQi? 

2. Qual o custo-aluno qualidade das creches?  

3. Como esses recursos têm atendido às necessidades das creches?  

4. Qual o principal desafio na operacionalização do CAQi? 

 

QUESTIONÁRIO PARA O GESTOR PÚBLICO SEM O CAQi 

 

1. Como é feita a distribuição dos recursos financeiros para as creches?  

2. Qual o custo-aluno das creches?  

3. Como esses recursos têm atendido às necessidades das creches?  

4. Há alguma política voltada para (re) pensar a atual política de distribuição dos  

recursos?  

5. O referencial do CAQi é uma perspectiva positiva no município? 
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QUESTIONÁRIO PARA A CRECHE COM CAQi (GESTOR, COORDENADOR, 

PROFESSOR) 

 

1. Vocês participaram de alguma reunião para expor a política do CAQi no município? 

2. Você conhece o CAQi da instituição?  

3. Você conhecia o custo-aluno da instituição antes da operacionalização do CAQi? 

4. Qual era esse custo-aluno antes do CAQi?  

5. O que mais o (a) impressionava na tabela de insumos anterior à definição de um 

CAQi?  

6. Com a definição de um CAQi, o que mudou na rotina da creche?  

7. Você mudaria alguma coisa na tabela dos insumos? 

 

QUESTIONÁRIO PARA A CRECHE SEM CAQi (GESTOR, COORDENADOR, 

PROFESSOR) 

 

1. Você sabe como chegam os recursos financeiros em sua instituição?  

2. Como você acha que é a distribuição dos recursos feita pela Prefeitura?  

3. Como você considera os recursos que chegam para a creche?  

4. Você sabe qual o custo-aluno de sua instituição?  

5. Você já ouviu falar em um referencial de Custo Aluno-Qualidade Inicial?  

6. Você conhece o CAQi?  
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7. Você acredita que a definição de uma política de CAQi mudaria alguma coisa na 

rotina da creche? 

 

ROTEIRO DAS OBSREVAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO DAS 

CRECHES 

 

1. Quais as atividades que fazem parte da rotina das crianças? 

 

2. Quem desenvolve essas atividades? 

 

3. Como são desenvolvidas as atividades da rotina? 

 

4. Como as crianças são consideradas nos planejamentos das atividades? 

 


