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Apresentação 

É com muita satisfação que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal traz para o público brasileiro o 
amplo levantamento realizado pelo Banco Mundial sobre a qualidade da Educação Infantil no Brasil. 

O estudo tem especial relevância não só porque traz à luz uma série de dados e informações 
importantes, mas, sobretudo, porque tem a coragem de se posicionar diante das constatações 
e apontar quais seriam, na visão dos analistas, as ações mais adequadas para que o Brasil possa 
cumprir a meta estabelecida de universalizar a pré-escola até 2016. 

Muitos podem classificar de arrogante a postura do Banco Mundial, ao decidir “ensinar a missa 
ao vigário”, ou seja, ao buscar indicar soluções para os desafios brasileiros a partir de um ponto 
de vista estrangeiro. Porém, pelo contrário, há que se louvar a iniciativa de um grupo que reuniu 
dados de diferentes fontes, consolidou-os, comparou-os e analisou-os, agregando a ótica de quem 
conhece diversas realidades e iniciativas – bem sucedidas e fracassadas – e procura oferecer orien-
tações e caminhos que possam conduzir a uma maior oferta quantitativa e qualitativa de Educação 
Infantil no Brasil. 

Obviamente, essas recomendações devem ser revistas e adaptadas à realidade e às necessidades 
de cada local, mas a intenção da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ao traduzir e editar este 
Relatório, é que ele possa servir como ferramenta de trabalho para gestores públicos da área da 
Educação compreenderem melhor a importância da Educação Infantil na formação do ser huma-
no, e refletirem sobre as estratégias mais eficazes para garantir que todas as crianças que vivem no 
Brasil tenham acesso aos benefícios da creche e pré-escola e possam ingressar na vida escolar em 
igualdade de condições. Pobres e ricos. Nortistas e sulistas. Independente de raça, fé ou origem.

Porque só dando a todos os pequenos brasileiros a oportunidade de se desenvolver em um am-
biente seguro e saudável, de modo a que encarem com confiança os desafios do crescimento é 
que poderemos nos considerar um País grande e justo.

Parabéns à equipe do Banco Mundial que produziu este documento e à equipe da Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal que o revisou, traduziu e fez as adaptações necessárias. 

Boa leitura!

Eduardo de C. Queiroz
Diretor-Presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
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Sumário Executivo

Os fatos 

1. A Educação Infantil pode ter impactos positivos duradouros sobre as crianças, com benefí-
cios que superam em muito os custos. Mas a qualidade é crucial. Evidências dos Estados Uni-
dos, Argentina, Chile e outros lugares têm mostrado impactos positivos da Educação Infantil 
no longo prazo. Essas evidências são agora complementadas com dados do Brasil, mostrando 
os impactos positivos da Educação Infantil – particularmente da pré-escola – no desenvolvi-
mento cognitivo no curto prazo, nos níveis de aprendizado (medidos por avaliações externas) 
no médio prazo, e na escolaridade e renda no longo prazo (Tabela SE 1). Mas simplesmente 
matricular a criança não é garantia de sucesso. Dados do Brasil mostram que crianças que 
frequentam pré-escolas de baixa qualidade têm o mesmo desempenho, em testes de alfa-
betização após dois anos, de crianças que não frequentaram nenhuma pré-escola; enquanto 
crianças de pré-escolas de boa qualidade apresentam um desempenho muito melhor. Bons 
centros de Educação Infantil podem ser avaliados sob diversos aspectos: infraestrutura segura 
e apropriada, estrutura programática diária efetiva, rotinas de cuidado pessoal, interação com 
a equipe e atividades para promover o desenvolvimento físico, social e cognitivo.

Tabela SE 1: Amostra de evidências brasileiras dos impactos da Educação Infantil

Local Resultados

Sudeste e Nordeste • Quase meio ano a mais de escolaridade na idade adulta
• Aumento de 2% a 6% nos futuros salários dos homens 

(mais para os que vêm de famílias não alfabetizadas)

Campo Grande, 
Florianópolis e Teresina

• Impacto positivo significativo nos resultados da 
Provinha Brasil, particularmente entre crianças que 
frequentaram pré-escolas de boa qualidade

Sertãozinho • Resultados 6% mais altos na Provinha Brasil entre 
crianças com Educação Infantil

Rio de Janeiro • Impactos positivos da participação de creches de 
boa qualidade no desenvolvimento mental e social, 
enquanto ainda na creche

Brasil • Impactos positivos da participação de creches nas 
proficiências de matemática da 4ª série / 5º ano do 
Ensino Fundamental

2. A Educação Infantil é mais importante para as crianças mais pobres. A Educação Infantil tem 
impacto positivo maior entre crianças de famílias mais pobres e com menor escolaridade, 
onde há menos estímulo cognitivo em casa. No Equador e nos Estados Unidos, as crianças 
pobres apresentam uma desvantagem cognitiva inicial devido ao menor estímulo em casa, e 
essa desvantagem cresce com o tempo. Crianças pobres são as que mais precisam de Educa-
ção Infantil e as que mais se beneficiam com ela. No Brasil, um estudo com adultos nas regiões 
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Nordeste e Sudeste demonstrou que a pré-escola teve um impacto maior entre as crianças 
filhas de pais analfabetos do que entre os filhos de pais alfabetizados. Internacionalmente, as 
evidências mais fortes do valor da Educação Infantil vêm de programas de boa qualidade des-
tinados às crianças mais vulneráveis.

3. Políticas governamentais pró-infância formam a base de avanços passados e futuros da 
Educação Infantil. Os últimos 20 anos da política de Educação Infantil no Brasil geraram uma 
melhora significativa da situação das crianças e abriram caminho para melhorias futuras. A 
Constituição Federal de 1988 transformou as crianças em cidadãs e levou a Educação Infantil 
para o âmbito do Ministério da Educação, enfatizando a motivação educacional e não apenas 
o bem-estar social. A idade inicial de frequência escolar obrigatória no Brasil vem diminuindo 
ao longo do tempo, de sete anos em 1996 para seis em 2007, e finalmente – por emenda cons-
titucional – para quatro em 2009. A idade inicial de frequência escolar obrigatória no Brasil 
está agora entre as menores do mundo. Duas leis de financiamento escolar também ajudaram 
a equalizar o acesso aos fundos educativos. Primeiro, em 1998, o Fundef distribuiu fundos 
educativos entre municípios – especialmente aqueles em regiões mais carentes – liberando 
recursos para a Educação Infantil. Em 2007 surgiu o Fundeb, que passou a transferir recursos 
para os municípios tendo como base o número de matrículas de crianças na Educação Infantil. 
As duas leis contribuíram para o aumento do número de crianças matriculadas nas creches e 
pré-escolas brasileiras.

FIGURA SE1: Cobertura por Unidade da Federação, 2009

   Creche (zero a três anos)    Pré-escola (quatro e cinco anos)

4. Existem disparidades gritantes na cobertura da Educação Infantil entre os estados, sendo 
necessárias expansões maciças nos próximos anos para atingir a cobertura pré-escolar uni-
versal em 2016. Garantir que todas as crianças de quatro e cinco anos estejam na pré-escola 
exigirá quase 1,6 milhão de novas vagas. Por outro lado, alcançar a meta de até 30% das crian-
ças de zero a três anos matriculadas em creches exigirá mais de 1,3 milhão de novas vagas. Por 
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trás desses números enormes há grande variação entre os estados (Figura SE1). Seis estados 
têm taxas de inscrição pré-escolar abaixo dos 60%, ou seja, a cobertura universal exigiria quase 
dobrar o número de matrículas em cinco anos. Da mesma forma, seis estados têm taxas de cre-
che inferiores a 10%, exigindo uma expansão maciça para atender às crianças mais carentes. 

5. Crianças pobres e crianças da zona rural estão sendo deixadas para trás na Educação Infantil. 
As crianças mais pobres do Brasil são, de longe, as que menos se matriculam em creches ou 
pré-escolas, e as crianças pobres que estão matriculadas estão muito mais propensas do que 
as mais ricas a depender de escolas públicas. As crianças mais ricas têm três vezes mais chan-
ces de frequentar uma creche do que as crianças mais pobres, e têm uma probabilidade 24% 
maior de estar na pré-escola (Figura SE2). Essa diferença agrava a disparidade de oportunida-
des que – sem uma intervenção – seguirá essas crianças por toda sua educação. As famílias 
mais ricas não só oferecem a Educação Infantil a seus filhos, mas também tendem a usar o 
sistema privado. Mais de 85% das crianças mais pobres que frequentam a Educação Infantil 
usam instituições públicas, contra cerca de 10% das mais ricas. Como as instituições privadas, 
de um modo geral, têm maior qualidade (pelo menos em termos de infraestrutura e formação 
de professores), a lacuna intensifica ainda mais a desigualdade de oportunidades. 

Figura SE2: Acesso à Educação Infantil por faixas de renda

Famílias rurais são muito mais pobres do que as urbanas, por isso não é uma surpresa o fato de 
que as crianças da zona rural tenham menos acesso à Educação Infantil. No entanto, as crianças 
mais ricas de áreas rurais frequentam a pré-escola na mesma taxa que as crianças mais pobres de 
áreas urbanas, por isso a renda não mostra a disparidade rural-urbana. As crianças da zona rural 
têm menos acesso à Educação Infantil, provavelmente porque a baixa densidade populacional 
encarece os centros educacionais nessas áreas. 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 1996-2006
* Antes de 2007, a frequência à pré-escola é a parcela de crianças entre quatro e seis anos na pré-escola. A partir de 2007, a frequência 
à pré-escola é a parcela de crianças entre quatro e seis anos em instituições destinadas a crianças entre quatro e seis anos.
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6. A qualidade de centros de Educação Infantil no Brasil tem melhorado ao longo do tempo, mas 
ainda é fraca, particularmente em atividades para estimular o desenvolvimento cognitivo. Em 
termos de alguns indicadores, como infraestrutura física e proporção aluno/professor, os centros 
de Educação Infantil brasileiros têm melhorado ao longo da última década. Creches em todo 
o país tornaram-se mais propensas a ter uma escola dedicada, banheiro interno, eletricidade, 
biblioteca, computador e saneamento básico. As pré-escolas também têm evoluído por meio de 
uma série de medidas para a melhoria da infraestrutura. A boa infraestrutura é um elemento es-
sencial, mas está longe de ser condição suficiente para uma Educação Infantil de alta qualidade. 
A atenção às crianças também é essencial. As creches no Brasil mantêm uma proporção aluno/
professor constante de 26 na última década, enquanto as pré-escolas melhoraram, indo de 39 
para 32. No entanto, esses números não estão conforme os padrões da U.S. National Association 
for the Education of Young Children (Associação Nacional dos Estados Unidos para a Educação 
de Crianças Pequenas), que recomenda que até os cinco anos de idade haja um máximo de dez 
crianças por professor, sendo que para as crianças mais novas a relação precisa ser ainda mais 
baixa. Um estudo recente de creches e pré-escolas em seis capitais brasileiras mostrou que os 
estabelecimentos que oferecem Educação Infantil reforçam as interações entre professores e 
crianças, e prestam menos atenção às atividades e à estrutura programática consistente, que 
gera um maior desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Especificamente, os programas 
não tinham uma estrutura com horários, brincadeiras livres, tempo em grupo, provisões para 
crianças deficientes e atividades como jogo de blocos, atividades musicais e de movimento e 
atividades de ciências. No geral, usando-se uma escala que tem sido aplicada em diversos países, 
50% das creches e 30% das pré-escolas foram avaliadas como inadequadas, e nenhuma foi clas-
sificada como excelente (Figura SE3). A qualidade fora das capitais tende a ser ainda mais baixa.

Figura SE3: Qualidade de creches e pré-escolas em seis capitais

7. A qualidade dos centros de Educação Infantil varia consideravelmente entre as regiões com rela-
ção à infraestrutura, qualidade dos professores e atividades, assim como em relação aos gastos 
por aluno. Em termos de infraestrutura, as pré-escolas na região Sudeste têm o dobro da qualida-
de verificada em pré-escolas no Norte (o mesmo acontecendo com as creches). Concretamente, 
todas as pré-escolas do Sul e Sudeste tinham eletricidade em 2009, enquanto apenas três quartos 
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das pré-escolas no Norte dispunham desse serviço. As creches no Norte tinham 70% mais alunos 
por sala de aula do que as creches do Sul, claramente afetando as experiências de aprendizado nas 
quais a interação aluno-professor é muito importante. As creches privadas também superam os 
centros públicos em infraestrutura. As regiões Norte e Nordeste precisam expandir não apenas ex-
pandir sua cobertura, mas também precisam de melhorias substantivas de qualidade (assim como 
as regiões que apresentam mais alta qualidade, o Sul e o Sudeste). Essas diferenças na qualidade 
provavelmente refletem diferenças de gastos; o Sudeste gasta cinco vezes mais por aluno na Edu-
cação Infantil do que o Norte, e quase seis vezes mais do que o Nordeste.

8. Municípios mais ricos e desiguais têm menos chances de expandir o investimento em Educa-
ção Infantil. Um estudo nos mais de 5.000 municípios do Brasil, entre 1995-2008, demonstra 
dois pontos-chave sobre características municipais e investimento em Educação Infantil. Primei-
ro, creches e pré-escolas públicas não beneficiam igualmente todos os cidadãos. Elas beneficiam 
os cidadãos mais pobres desproporcionalmente, uma vez que eles são os mais propensos a utili-
zar os serviços públicos. Famílias ricas tendem a matricular seus filhos em escolas privadas e, por-
tanto, utilizam menos o sistema público de educação. Em segundo lugar, a distribuição de renda 
de um município afeta imensamente o investimento público na Educação Infantil. Ao receberem 
uma receita extra, municípios pobres e sem desigualdade estão mais propensos a expandir a 
Educação Infantil pública do que os municípios mais ricos e mais desiguais. Por exemplo, um mu-
nicípio com grau de desigualdade mediano que recebe receita suficiente para expandir a oferta 
de Educação Infantil em 100 novas vagas, será mais propenso a efetivamente criar e matricular 
100 crianças novas. Já os municípios com maior grau de desigualdade, dada a mesma quantida-
de de recursos, tenderão a inscrever menos de 100 crianças. Enquanto os municípios com baixo 
grau de desigualdade tenderão a matricular mais de 100 crianças, como ilustrado na Figura SE4. 
Da mesma forma, quando um município com renda mediana recebe uma receita suficiente para 
expandir a oferta de Educação Infantil, tenderá a matricular 100 crianças novas, os municípios 
mais ricos, dada a mesma quantidade de recursos, tenderão a inscrever menos de 100 crianças, 
e os municípios mais pobres provavelmente inscreverão mais de 100 novas crianças.

FIGURA SE4: Matrículas adicionais de crianças após choque de receita que leva municípios médios a matricular 100 crianças a mais
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Esse é um achado importante, dados os muitos esforços ao longo das últimas duas décadas para 
transferir dinheiro entre municípios a fim de equalizar parcialmente o acesso aos recursos da edu-
cação. O Fundeb proporcionou um maior financiamento para a Educação Infantil, garantindo a 
todos os municípios um montante mínimo por criança matriculada. Os responsáveis por políticas 
podem projetar futuras reformas no financiamento da educação, levando em consideração que 
nem todos os municípios têm os mesmos incentivos para investir as receitas adicionais na Educa-
ção Infantil. Concentrar os fundos em municípios pobres e sem desigualdade significa que esses 
recursos estarão mais propensos a serem destinados a Educação Infantil e não em níveis mais 
elevados de educação ou em outros bens que não sejam relacionados com a educação, como 
infraestrutura pública. Essas conclusões mostram que o Fundeb criaria melhores incentivos para 
o investimento em Educação Infantil caso houvesse uma redistribuição nacional ao invés de uma 
redistribuição por estado.

9. Muitas inovações na Educação Infantil no Brasil estão ocorrendo em nível municipal, ofere-
cendo modelos para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de ensino. Muitos muni-
cípios estão investindo em seus programas de Educação Infantil, desenvolvendo currículos es-
pecializados, sistemas de monitoramento, uma melhor formação para os professores e muito 
mais. Com mais de 5.000 municípios em todo o Brasil, há grande oportunidade para que estes 
aprendam uns com os outros, aumentando assim a qualidade e a eficiência. Alguns programas 
públicos visam áreas específicas de interesse e os currículos dos municípios que fazem esses 
programas podem ser de interesse para outros. Por exemplo, o município de Santarém (PA) 
desenvolveu o programa Eco-Escolas, que oferece aulas sobre o meio ambiente desde a 
Educação Infantil. Da mesma forma, o município do Rio de Janeiro desenvolveu um currícu-
lo que oferece formação para pais de crianças das creches abrangendo educação, saúde e 
assistência social. O currículo inclui DVDs, livros e guias de discussão. No estado do Acre, o 
programa de visitas domiciliares educativas inclui livros e guias para agentes educacionais 
que demonstram –tanto para os agentes como para os pais – como usar objetos comuns 
disponíveis perto de casa como elementos de estimulação cognitiva. Claramente, essas fer-
ramentas e muitas outras representam recursos importantes para contribuir com a melhoria 
da educação nos municípios.

As implicações da política 
1. O Brasil terá de investir estrategicamente em Educação Infantil e usar modelos criativos para 

atingir as crianças. A Emenda Constitucional de 2009 reduziu a idade mínima de frequência es-
colar obrigatória para quatro anos de idade, e a nação tem um objetivo declarado de alcançar 
uma cobertura universal às crianças e jovens de quatro a 17 anos até 2016. Dados os 1,6 milhão 
de crianças de quatro e cinco anos fora da pré-escola, a implantação terá de ser estratégica, mes-
mo nesse período de tempo. Em áreas de menor densidade populacional, centros de Educação 
Infantil podem ter uma escala menor do que o normal, ou visitas domiciliares e outras modali-
dades podem ser necessárias para que o custo-benefício satisfaça às necessidades. Em algumas 
áreas rurais, é difícil justificar a implantação de estabelecimentos educacionais, pois as esparsas 
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densidades populacionais exigiriam um grande trajeto para que crianças muito pequenas pre-
enchessem as vagas de creche ou pré-escola. Por exemplo, no município de São Paulo, 0,4 qui-
lômetro quadrado de território seria suficiente para encher uma pré-escola de tamanho médio 
com crianças de quatro e cinco anos de idade. No entanto, no município rural de Barra do Turvo, 
também no Estado de São Paulo, mais de 320 quilômetros quadrados seriam necessários para 
encher uma pré-escola de tamanho médio. Programas como o do Estado do Acre, Asas da Flores-
tania Infantil (para pré-escola), ou o Primeira Infância Melhor (para crianças ainda menores), no 
Rio Grande do Sul, servem como modelo para potenciais alternativas de disseminação. Além de 
fornecer estímulo para crianças, eles dão treinamento para os pais, reforçando os benefícios da 
atenção fora do ambiente escolar.

2. Os municípios devem direcionar melhor os novos centros e espaços às crianças mais pobres 
(cujos pais não são capazes de financiar a educação) e abrir novos centros em áreas que irão 
alcançar esse objetivo. Nas creches públicas, 20% das poucas vagas oferecidas são ocupadas 
por crianças do quinto de famílias mais ricas do Brasil (figuras SE5 e SE6). Se essas vagas fossem 
alocadas ao quinto mais pobre, então a sua taxa de matrícula global em creches aumentaria 
em 50%. Esse direcionamento ineficiente das escassas vagas não melhorou ao longo do tempo; 
tem oscilado em torno de 20% por quase uma década, desde 2002. Além disso, dados apre-
sentados anteriormente demonstram que o retorno da Educação Infantil é particularmente 
elevado para famílias mais pobres e carentes. Essas famílias têm menos recursos para financiar 
alternativas à creche pública. Aproveitando-se de dados existentes no Brasil (da Pnad – e do 
Censo Demográfico), os municípios podem determinar quais áreas da comunidade têm maior 
concentração de famílias de baixa renda e menor cobertura de serviços de Educação Infantil. 
Outra solução é, em caso de excesso de demanda, alocar vagas já existentes em creches por 
um método progressivo que tenha como alvo as crianças carentes.

FIGURA SE5: Alunos de creches em instituições públicas  FIGURA SE6: Alunos no ensino pré-escolar em instituições
e particulares por faixa de renda (2009) públicas e particulares por faixa de renda (2009)

3. Os municípios devem considerar os métodos mais justos e mais transparentes de alocação 
de vagas na Educação Infantil pública, incluindo um processo centralizado de seleção, ba-
seado em recursos ou sorteio, ao invés de deixar a decisão para os diretores de creche. 
Atualmente, a maioria dos municípios aloca vagas por meio de um processo totalmente des-

Fonte: Pnad, 2009      Fonte: Pnad, 2009
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centralizado no qual cada diretor de creche é responsável pela distribuição das mesmas – ge-
ralmente com diretrizes oficiais para priorizar crianças carentes. A desvantagem desse sistema 
é que os diretores podem falhar em sua objetividade, ou podem até mesmo ser tendenciosos 
contra crianças com necessidades especiais ou outras dificuldades, cujo cuidado pode ser mais 
difícil ou oneroso. Um segundo método, menos usado no Brasil, mas mais eficiente do ponto 
de vista de alocação de recursos, é ter um processo de seleção centralizado, baseado nas dis-
ponibilidades do município. Usar a elegibilidade de um programa de transferência de renda 
como o Bolsa Família, ou dados do cadastro de proteção social (Cadastro Único), pode facilitar 
a inclusão de crianças com maior necessidade de assistência pública. Um terceiro método, que 
o município do Rio de Janeiro adotou para preencher vagas nas creches entre 2008 e 2010, 
é a utilização de um sorteio entre as famílias igualmente elegíveis. Uma vantagem do sorteio 
é que ele oferece a possibilidade de vaga a todas as crianças interessadas. Nenhum teste de 
status socioeconômico das crianças é perfeito, e isso significa que mesmo as crianças que são 
consideradas menos carentes por indicadores-padrão, mas que talvez tenham alguma necessi-
dade particular, têm a possibilidade de ganhar uma vaga. Além do mais, isso também gera uma 
diversidade maior no contexto socioeconômico entre as crianças das creches. O sistema ba-
seado em recursos e no sorteio leva a uma maior transparência e equidade do que a alocação 
feita segundo critérios do diretor. Ambos exigem o desenvolvimento de sistemas confiáveis de 
informação para acompanhar as crianças desde sua primeira entrada na educação.

4. Os professores precisam de orientação específica sobre as melhores atividades de estímulo a 
serem aplicadas em sala de aula, complementando, assim, as diretrizes curriculares da Edu-
cação Infantil. Os professores de estabelecimentos de ensino que oferecem Educação Infantil 
são relativamente bem avaliados em relação às interações com as crianças, o que sugere que 
são motivados a se envolver com as crianças. Mas os centros de Educação Infantil no Brasil 
são muito mal avaliados em relação a atividades eficazes para estimular o desenvolvimento 
cognitivo e social das crianças. O que falta aos professores é uma melhor orientação sobre 
atividades eficazes. Baseando-se no Guia Curricular para a Educação Infantil, do Ministério 
da Educação, lançado em 1988, em três volumes, e nas diretrizes curriculares estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2009, um passo importante será fornecer livros 
práticos ou guias com planos de aula com atividades específicas para a pré-leitura, a pré-ma-
temática e outras áreas, para ajudar educadores a não apenas entender quais são as boas ati-
vidades, mas também a como implementá-las. Alguns municípios – como o do Rio de Janeiro 
– estão desenvolvendo seus próprios guias curriculares, com orientações sobre a estrutura do 
programa e atividades específicas. Essas iniciativas municipais poderiam servir de modelo para 
outras cidades. Os professores de Educação Infantil também precisam de treinamento prático 
(ou seja, não apenas um seminário sobre como ensinar de forma mais eficaz, feito longe da 
sala de aula) assim como precisam de uma cuidadosa supervisão de professores experientes.

5. O Governo Federal deve incentivar fortes sistemas de monitoramento municipais para ga-
rantir que as instituições de Educação Infantil sejam responsáveis por seus resultados, in-
troduzir uma ferramenta padrão de observação e fornecer diretrizes de licenciamento para 
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padrões mínimos de qualidade aos quais os municípios possam se adaptar. O MEC estabe-
leceu padrões mínimos de qualidade de infraestrutura de creches e pré-escolas. O próximo 
passo será estabelecer um nível adicional de diretrizes de licenciamento, que será aplicado a 
relações aluno-professores e às qualificações do professor. Os municípios podem melhorar a 
qualidade por meio da introdução de ferramentas padronizadas de observação, tais como os 
instrumentos ITERS-R e ECERS-R – entre outros – que permitem um monitoramento regular e 
sistemático da qualidade das atividades e da estrutura do programa. Em alguns sistemas inter-
nacionais, os resultados observacionais da Educação Infantil são publicados para que os pais 
possam utilizar os dados para escolher os melhores centros para seus filhos, e para que os res-
ponsáveis por políticas educacionais possam usar os mesmos dados para intervir e melhorar 
centros de qualidade precária. O município do Rio de Janeiro recentemente introduziu testes 
de desenvolvimento cognitivo infantil em todas as creches. Os resultados foram desvinculados 
dos perfis de cada criança, mas foram usados para identificar as creches mais bem sucedidas 
no fomento ao desenvolvimento para promover aprendizado entre creches.

6. O Brasil deve facilitar o compartilhamento de conhecimento entre provedores de Educação 
Infantil, para que estes possam aprender com as histórias de sucesso um do outro. Dada a 
grande variedade de experimentação e inovação em nível municipal, o MEC pode encorajar 
a troca de conhecimentos em vários níveis. Existem diversas redes destinadas à promoção 
do desenvolvimento da primeira infância, incluindo a Rede Nacional Primeira Infância, que 
se concentra mais no aprimoramento da política nacional e não tanto no compartilhamento 
de conhecimentos programáticos. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) também divulga alguns documentos sobre a política nacional de Educação Infantil. 
Recentemente, duas iniciativas para um compartilhamento mais direto de informação foram 
lançadas. Uma delas é a Rede Cooperação Criança e Paz, um site de rede social (no estilo 
do Facebook) no qual dirigentes, trabalhadores, educadores e outros cidadãos interessados 
compartilham informações. A segunda iniciativa, lançada pelo Fórum Nacional pela Primei-
ra Infância e pelo Banco Mundial, denominada Rede de Cooperação pela Primeira Infância, 
procura fornecer um mapa de serviços para o desenvolvimento infantil em todo o Brasil, 
bem como um site de rede social mais focado no compartilhamento de materiais, tais como 
informações sobre programas inovadores, experiências e melhores práticas. Uma iniciativa 
anteriormente patrocinada pelo Governo Federal é o prêmio anual para a Qualidade na 
Educação da Primeira Infância, que funcionou de 2000 a 2005, e destacou projetos inovado-
res criados por alguns municípios ou centros de Educação Infantil. O apoio explícito a esses 
tipos de programas, com contribuições de especialistas federais, pode ajudar os municípios a 
aprenderem uns com os outros.

7. A integração de serviços de saúde em creches e pré-escolas pode fornecer oportunidades 
para melhorar o bem-estar infantil de forma econômica, e poderia ser facilitada por meio 
da criação de uma agência coordenadora multisetorial. Programas multisetoriais permitem 
que os pais conheçam e tenham acesso a todos os serviços necessários para ajudar no desen-
volvimento de seus filhos em um só lugar, ao invés de ter que procurar separadamente esses 
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serviços dos quais – em alguns casos – podem nem mesmo estar cientes. O melhor exemplo 
de colaboração multissetorial no desenvolvimento da infância no Brasil é o programa do Rio 
Grande do Sul, Primeira Infância Melhor (PIM). Embora o programa esteja centralizado na Se-
cretaria de Saúde do Estado, é gerido pelo Grupo Técnico Estadual, que inclui pessoal técnico 
das secretarias de Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Desenvolvimento Social, coordenadores 
regionais de saúde e educação de todo o estado, entre outros. As secretarias de educação no 
Estado do Acre, o município do Rio de Janeiro, e outros lugares do Brasil estão trabalhando 
para estabelecer parcerias com secretarias de saúde para oferecer esses serviços completos 
em um único local. O Brasil fez progressos nessa área por meio do desenvolvimento do Plano 
Nacional pela Primeira Infância, preparado em colaboração com a Rede Nacional Primeira In-
fância. Mas, se o governo brasileiro levar a sério a colaboração multissetorial para o desenvol-
vimento da primeira infância, será necessário estabelecer uma agência de coordenação para 
supervisionar sua implementação. 

8. Parcerias fora do setor público podem oferecer recursos significativos para expandir os servi-
ços de desenvolvimento da primeira infância, melhorar sua qualidade e inovar para alcançar 
as populações mais carentes. Os dados mais recentes mostram que mais de um terço das 
vagas em creches são fornecidas pelo setor privado: 29% totalmente privado e 14% convenia-
do (ou contratado pelo governo). Da mesma forma, no nível pré-escolar, um quarto da pro-
visão vem do setor privado: 19% totalmente privado e 5% conveniado. O número de centros 
contratados pelo governo está crescendo rapidamente, com centenas de instituições infantis 
contratadas a cada ano. O aumento da oferta indica uma capacidade significativa do setor pri-
vado para complementar os esforços do setor público na prestação de serviços para a primeira 
infância. Além disso, os dados sobre a qualidade sugerem que as instituições contratadas têm 
maior qualidade de infraestrutura, em média, do que as instituições públicas. Porém, não são 
percebidas grandes diferenças em outros quesitos, em relação a centros de Educação Infantil 
inteiramente privados ou totalmente públicos. A expansão dessas relações com o monitora-
mento contínuo da qualidade pode ajudar o governo a satisfazer as demandas imediatas de 
Educação Infantil. Apesar de os reembolsos do Fundeb serem iguais para espaços públicos e 
conveniados, os municípios têm autonomia para compensar espaços conveniados em níveis 
mais altos ou mais baixos, proporcionando a liberdade para criar incentivos para a provisão 
privada para populações de difícil alcance, como aconteceu no Chile. Além de fornecimento 
subsidiado pelo setor privado, o Brasil também pode se beneficiar com a expansão de parce-
rias público-privadas a fim de compensar alguns dos impactos do orçamento para o aumento 
da cobertura e para a melhoria de qualidade. Muitas empresas têm um braço filantrópico que 
pode contribuir para o desenvolvimento da primeira infância, e várias corporações em todo o 
Brasil estão fazendo exatamente isso. Em muitos países, essas parcerias são mobilizadas para 
patrocinar a oferta e a melhoria dos serviços de Educação Infantil. 

9. O uso do Orçamento Participativo (OP) para distribuir os recursos educacionais tem o poten-
cial de conduzir a resultados mais equitativos e canalizar os recursos às crianças mais pobres. 
O Orçamento Participativo permite que os cidadãos votem em como usar uma parte da recei-
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ta municipal designada para o seu bairro e elejam representantes comunitários para tomar 
decisões sobre gastos municipais. Além disso, os responsáveis devem divulgar orçamentos e 
gastos para promover a transparência. O Orçamento Participativo aumenta a participação po-
lítica de grupos marginalizados e pode levar a gastos mais direcionados aos pobres, incluindo 
o investimento público em Educação Infantil. Isso é feito garantindo-se que os pobres – que 
têm a maior demanda por ensino público – sejam menos marginalizados e estejam mais direta 
e plenamente envolvidos na tomada de decisões. As políticas resultantes estão mais propen-
sas a se parecer com a vontade do povo e não apenas com a dos cidadãos politicamente mais 
poderosos. O Orçamento Participativo começou no Brasil, em Porto Alegre, e desde então se 
espalhou para muitos municípios em todo o país e além de suas fronteiras, para outros lugares 
da América Latina. O Governo Federal pode querer criar incentivos para encorajar o Orçamen-
to Participativo como parte de uma ampla política de Educação Infantil. O governo poderia até 
mesmo criar incentivos para formas mais limitadas de Orçamentos Participativos que, especi-
ficamente, seriam aplicada apenas aos gastos com educação. 
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Capítulo 1: Educação Infantil - prioridade para os próximos anos 

O ano de 2011 marca o início de uma nova administração no Brasil. A presidente Dilma Rousseff 
renomeou Fernando Haddad como ministro da Educação, e o ministro Haddad claramente identi-
ficou a Educação Infantil como uma das principais prioridades da nova administração, juntamente 
com o Ensino Médio e a valorização da profissão docente (Weber, 2011)1. Dentro da Educação 
Infantil, o ministro Haddad identificou duas grandes prioridades: expansão do acesso a creches 
(estabelecimentos de ensino destinados às crianças de zero a três anos) e pré-escolas (estabeleci-
mentos de ensino destinados às crianças de quatro a cinco anos), além da melhora da qualidade 
nos estabelecimentos de ensino que oferecem essas etapas educacionais. O Brasil fez grandes 
avanços em ambas as frentes nas últimas duas décadas, mas a qualidade da prestação de serviços 
deve melhorar e ainda há problemas para a inclusão dos mais pobres.

Quinze anos atrás, menos da metade das crianças do Brasil com idades entre quatro e seis anos 
estava matriculada na pré-escola e menos de uma em 12 frequentava uma creche. Apenas um em 
cada cinco professores da pré-escola tinha uma formação além do Ensino Médio. Agora, o número 
de crianças na pré-escola aumentou em mais de 50%, com 75% de crianças de quatro e cinco anos 
de idade e 81% entre quatro e seis anos de idade matriculadas. Além disso, 18% das crianças de zero 
a três anos frequentam creche e metade dos professores da pré-escola têm Ensino Superior.2 A infra-
estrutura da escola também melhorou de forma constante e o tamanho das turmas tem diminuído. 

Ao mesmo tempo, esses números indicam que muitas crianças ainda não frequentam a pré-escola – 
uma etapa educacional obrigatória desde 2009 – e a maioria não frequenta creches.3 Crianças mais 
pobres são as que mais se beneficiam da Educação Infantil e dos ganhos de uma renda adicional 
dos pais, mas apenas uma em cada nove dessas crianças frequenta uma creche. Isso agrava as dife-
renças de renda existentes. Recentes estudos sobre creches e pré-escolas em todo o Brasil também 
revelaram que a sua qualidade está muito aquém da encontrada em países de maior renda.

Intervenções no Desenvolvimento da Primeira Infância são essenciais para aumentar a produti-
vidade do Brasil como um todo e para proporcionar oportunidades iguais a toda a população. 
Esses programas beneficiam mais os pobres do que os demais e os pobres precisam muito desses 
benefícios. Intervenções na educação desempenham um papel-chave. As creches e as pré-escolas 
oferecem oportunidades para a estimulação cognitiva e não cognitiva, e para o desenvolvimento.  
Essas oportunidades podem ajudar as crianças no sucesso acadêmico e no acesso ao mercado de 
trabalho futuro. Para que sejam eficazes, no entanto, devem satisfazer determinadas normas de 
qualidade e expor as crianças aos tipos de atividades e experiências corretos.

1 Neste relatório, Desenvolvimento na Primeira Infância se refere a todas as atividades destinadas a promover o desenvolvi-
mento cognitivo, emocional e comportamental em crianças com idade entre zero e seis anos. A Educação Infantil refere-se es-
pecificamente às atividades do Desenvolvimento na Primeira Infância sob a tutela do Ministério da Educação. Assim, creches 
e pré-escola são parte da Educação Infantil, enquanto que a nutrição infantil e cuidados de saúde prestados em uma clínica 
fazem parte do Desenvolvimento na Primeira Infância.
2 Essas taxas de matrícula são baseadas em relatos dos pais na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009. 
São a parcela de crianças de uma dada faixa etária que estão matriculadas na escola - seja na Educação Infantil ou nos primei-
ros anos do Ensino Fundamental. 
3 Embora o artigo 6º da Emenda Constitucional 59/09 tenha determinado que a partir dos quatro anos de idade é obrigatório 
que toda criança frequente a escola, municípios e estados têm até 2016 para garantir a oferta de vagas.
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1.1 Por que o Desenvolvimento na Primeira Infância e da Educação
Infantil são tão importantes?
Os primeiros anos de vida de uma criança são cruciais para seu desenvolvimento. Desde o nascimen-
to até os cinco anos de idade as crianças desenvolvem “capacidades fundamentais” sobre as quais o 
resto de seu desenvolvimento será construído. Assim como ambientes positivos e oportunidades po-
dem levar crianças ao sucesso, o fracasso em fornecer essas oportunidades pode reduzir significati-
vamente as perspectivas futuras (Shonkoff e Phillips, 2000). A saúde, riqueza e ambiente familiar têm 
um impacto importante no longo prazo, e a não atenção adequada a esses aspectos pode retardar o 
desenvolvimento das crianças. Por exemplo, os pesquisadores examinaram os resultados dos testes 
de vocabulário de crianças equatorianas entre três e seis anos de idade (Paxson e Schady, 2007) e 
verificaram que, enquanto crianças ricas e pobres tinham pontuações muito semelhantes em testes 
de vocabulário aos três anos de idade, as notas divergiram drasticamente aos seis anos, quando os 
25% mais pobres tinham apenas dois terços do vocabulário dos 25% mais ricos (Figura 1).

Figura 1: Desenvolvimento cognitivo entre diferenciais de renda ao longo do tempo 

Fonte: Paxson e Schady, 2007

Enquanto essa evidência demonstra que crianças de diferentes origens sociais costumam percor-
rer trajetórias diferentes, a boa notícia é que as intervenções públicas vêm mitigando os efeitos 
de circunstâncias desfavoráveis. Programas de transferência condicional de fundos como o Bolsa 
Família têm melhorado a escolaridade e a saúde das crianças. Certos programas de visitas domici-
liares e de treinamento dos pais levaram não só a uma melhora na saúde, mas também a uma re-
dução no envolvimento com o crime e outros comportamentos negativos quando as crianças che-
gam à adolescência. Vários programas de cuidados infantis e pré-escolares têm tido impactos no 
longo prazo sobre saúde, educação, emprego, renda e outros indicadores de bem-estar (Almond 
e Currie, 2010). Da mesma forma, grande parte dos dados sobre o Desenvolvimento da Primeira 
Infância demonstram que os impactos são particularmente eficazes para crianças pobres, levando 
o prêmio Nobel de Economia, James Heckman, a argumentar que “investir em crianças carentes 
é uma política pública rara sem a compensação capital-eficiência” (Heckman e Masterov, 2007).



3

A importância da Educação Infantil 
Nenhuma área de investimento isoladamente – seja educação, saúde, ambiente doméstico ou pro-
teção à criança – é suficiente para garantir o sucesso das crianças no Brasil. Análises de programas de 
Desenvolvimento na Primeira Infância demonstram que intervenções voltadas para uma área têm 
grandes repercussões em outras áreas. Programas de nutrição vêm afetando o desenvolvimento cog-
nitivo, programas de transferência de renda têm melhorado a saúde e intervenções em educação e 
cuidados com crianças afetam a saúde e o comportamento (Almond e Currie, 2010). As crianças preci-
sam de uma série de investimentos em diferentes áreas. Mas a educação e as intervenções de estímu-
lo cognitivo – tanto por meio de centros educacionais quanto por meio de treinamento doméstico e 
estímulo dos pais – têm um enorme potencial para fazer a diferença para as crianças. Em uma análise 
de 30 intervenções de Desenvolvimento na Primeira Infância em todo o mundo, os pesquisadores 
descobriram que as intervenções que proporcionaram uma combinação de educação e serviços de 
nutrição tiveram impacto melhor sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças do que as de sim-
ples transferência nutricional ou financeira (Nores e Barnett, 2010).4 Por exemplo, um programa na 
Jamaica que combinou a estimulação cognitiva com suplementação nutricional demonstrou que – 16 
anos mais tarde – a estimulação cognitiva fez diminuir as taxas de abandono escolar para a metade, 
enquanto que a suplementação não teve impacto (Walker, et al., 2005). Da mesma forma, um progra-
ma integrado coordenando estímulos cognitivos domésticos e escolares e suplementos nutricionais, 
nas Filipinas, teve grandes impactos sobre os resultados cognitivos e em alguns aspectos de saúde 
(Armecin, et al., 2006). Em ambos os casos, a Educação Infantil foi fundamental.

As creches e as pré-escolas têm custos relativamente elevados no início, mas fornecem oportu-
nidades claras para adicionar outros programas de cuidados infantis (tais como monitoramento 
e suplementação nutricional ou educação parental) a baixo custo adicional. Ou seja, a Educação 
Infantil formal pode criar oportunidades para uma infinidade de intervenções bem sucedidas. A 
grande quantidade de dados indica impactos duradouros de cuidados na primeira infância e pro-
gramas de educação em todo o mundo, embora com duas qualificações importantes. A primeira 
e mais importante é que ter um programa não é garantia de sucesso: a qualidade é essencial e 
um programa de baixa qualidade pode ser pior do que nenhum programa. Depois, os dados mais 
significativos vêm de programas orientados a crianças carentes. Esses dados são mundiais: Estados 
Unidos, Europa, Ásia, América Latina, e – notadamente – o próprio Brasil.

Impactos positivos significativos e duradouros em todo o mundo
Avaliações rigorosas de programas de Educação Infantil de alta qualidade têm demonstrado impactos 
de longo prazo na educação, pobreza e participação no crime, como demonstrado na Figura 2. 
A evidência mais forte vem dos Estados Unidos, onde as avaliações de programas de Educação Infantil, 
como o programa HighScope Perry Preschool, o programa Abecedarian e o programa Chicago Parent 
Child têm demonstrado impactos de longo prazo em uma ampla gama de resultados.  O programa 
Perry Preschool tem um retorno social estimado de 7% a 10%, que é significativamente maior do que 
o retorno dos investimentos médios (Heckman, et al., 2010). Esses eram programas relativamente 

4 O grupo com os maiores impactos incluiu intervenções educacionais e nutricionais combinadas, já que a maioria dos progra-
mas de educação incluíam também alguns suplementos nutricionais.
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pequenos: o programa Perry Preschool tinha 123 participantes originalmente e o programa Abeceda-
rian tinha 56 crianças (Barnett e Masse, 2002). No entanto, dados do Head Start, o maior programa de 
educação pré-escolar para crianças carentes nos Estados Unidos - que atualmente atende cerca de 800 
mil crianças a cada ano – sugerem um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo, na progressão 
de notas, no ingresso na universidade, na redução do crime, na depressão, em outros problemas com-
portamentais e até mesmo na mortalidade (Almond e Currie, 2010). Do mesmo modo, programas pré-
escolares de larga escala nos Estados Unidos, Chile e Argentina mostraram impactos positivos sobre o 
desenvolvimento cognitivo de crianças, e – às vezes – impactos positivos no comportamento (Figura 3).
 
Estudos do Brasil – tanto aqueles que utilizam dados nacionais quanto os de municípios especí-
ficos – também demonstram ganhos com a Educação Infantil no desenvolvimento cognitivo no 
curto prazo, no desempenho em avaliações externas no médio prazo, na escolaridade e nos rendi-
mentos no longo prazo, como demonstrado na Tabela 1 (uma revisão mais completa de dados do 
Brasil está resumida no Anexo 2).

Os dados mais confiáveis dos Estados Unidos vêm de estudos que utilizam os métodos de avaliação 
mais rigorosos disponíveis. Estudos sobre a eficácia do Desenvolvimento na Primeira Infância no Bra-
sil em geral baseiam-se nas hipóteses de que crianças com renda observável e características do am-
biente familiar similares seriam semelhantes na carência de pré-escola. Mas famílias que parecem 
semelhantes podem ter diferentes qualidades não mensuráveis, como o seu compromisso com a 
educação, que contribui para os avanços da criança independentemente da pré-escola. Ainda assim, 
os dados brasileiros apontam para retornos positivos da Educação Infantil, a partir do momento da 
intervenção (em um estudo do Rio de Janeiro) até os resultados do Ensino Fundamental (em vários 
estudos) e na idade adulta (em um estudo feito nas regiões Nordeste e Sudeste).

Figura 2: Impacto dos programas de Educação Infantil de boa qualidade, altamente segmentados  

Fonte: Barnett WS, “Benefits of Pre-school Education (Benefícios da Pré-Escola)” 2004
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Tabela 1: Amostra de dados brasileiros sobre Impactos da Educação Infantil5

Local Resultados

Sudeste e Nordeste • Quase meio ano a mais de escolaridade na idade adulta
• Aumento de 2% a 6% nos futuros salários dos homens (mais 

para os que vêm de famílias não alfabetizadas)

Campo Grande, 
Florianópolis 
e Teresina

• Impacto positivo significativo nos resultados da Provinha Brasil, 
particularmente entre crianças que frequentaram pré-escolas 
de boa qualidade

Sertãozinho • Resultados 6% mais altos na Provinha Brasil entre crianças que 
frequentaram a Educação Infantil

Rio de Janeiro • Impactos positivos da participação de creches de boa quali-
dade no desenvolvimento mental e social enquanto ainda na 
creche

Brasil • Impactos positivos da participação de creches nas proficiências 
de matemática da 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental 

Qualidade da Educação Infantil é importante 
Oferecer a uma criança uma vaga em um centro educacional ou em um programa é insuficiente 
para conferir o retorno prometido da Educação Infantil. Estudos recentes mostram que o conjunto 
de habilidades cognitivas e não cognitivas que as crianças adquirem na escola é muito mais rele-
vante para resultados de vida no longo prazo do que a escolaridade propriamente dita (Hanushek 
e Woessman, 2008). No Brasil e no exterior, centros de Educação Infantil de boa qualidade levam 
a um melhor desenvolvimento cognitivo. 

Vários estudos utilizaram instrumentos de observação para avaliar a qualidade de creches e pré-esco-
las (para crianças de quatro e cinco anos de idade) de acordo com a sua infraestrutura, suas ativida-
des, as interações entre educadores e crianças, e assim por diante. Por exemplo, um estudo recente 
examinou pré-escolas de três municípios (Campo Grande, Florianópolis e Teresina) em 43 medidas de 
qualidade e, em seguida, ligou esse estudo à avaliação dos alunos do segundo ano do Ensino Funda-
mental em leitura. Uma pré-escola de boa qualidade teria – por exemplo – um espaço principal bem 
iluminado, uma boa supervisão de segurança, livros disponíveis para as crianças, quebra-cabeças e 
pequenos blocos para o desenvolvimento da habilidade motora fina, professores carinhosos e res-
peitosos com as crianças, uma rotina diária que inclui tempo individual e atividades em pequenos 
grupos, e informações regulares aos pais. A pré-escola de baixa qualidade não teria a maioria dessas 
características. Após o controle de algumas diferenças observáveis entre os alunos, o estudo mostrou 
que as crianças que participaram de pré-escolas de alta qualidade se saíram muito melhor em seu exa-
me de leitura. Na verdade, a diferença de avaliação de leitura entre crianças que frequentaram uma 
pré-escola de boa qualidade e aqueles que frequentaram uma pré-escola de menor qualidade era 

5 O estudo das regiões Sudeste e Nordeste é de Young, 2001. O estudo de Campo Grande, Florianópolis e Teresina é da Funda-
ção Carlos Chagas, 2010. Os dados de Sertãozinho são de Felício, Menezes e Zoghbi, 2010. O estudo nacional é de Rodrigues 
Pinto e Santos, 2010.
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ainda maior do que a diferença entre as crianças cuja mãe havia terminado o Ensino Médio e aqueles 
que não contavam com isso. Os resultados dos testes de crianças que frequentaram uma pré-escola 
de baixa qualidade não são significativamente melhores que os de crianças que não frequentaram a 
pré-escola (Fundação Carlos Chagas, 2010). Logicamente, pode haver outras características não ob-
serváveis nas famílias e nos estudantes que explicam a escolha de uma pré-escola de boa qualidade 
e o desempenho dos alunos. No entanto, esses resultados sugerem fortemente que a qualidade de 
uma pré-escola (e não apenas a frequência) interfere nos resultados dos alunos.

Dados das creches revelam resultados parecidos. Em 2001, os pesquisadores utilizaram instrumentos 
de observação semelhantes em 100 creches no Rio de Janeiro e examinaram a associação entre a qua-
lidade da creche e o desenvolvimento cognitivo, social e físico das crianças. O desenvolvimento geral 
das crianças em creches de melhor qualidade foi significativamente maior do que em creches de pior 
qualidade, especialmente em termos de desenvolvimento social e cognitivo. E, mais importante, os 
autores observam também que as melhorias na qualidade das atividades e na estrutura do programa 
são formas relativamente baratas de aumentar a qualidade da Educação Infantil (Barros et al., 2010). 
Nesse grupo de creches, outros tipos de investimentos, como a melhoria de infraestrutura, não tiveram 
impacto sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância. Assim, investir na qualidade – e identificar os 
elementos de qualidade mais importantes – gera grandes retornos. No capítulo 3 usamos essa impor-
tante análise para a escolha entre qualidade ou quantidade, que os governos municipais devem fazer. 

Esses resultados complementam os estudos internacionais dos Estados Unidos, Canadá e de ou-
tros lugares, demonstrando que uma boa qualidade dos centros educacionais faz uma diferença 
enorme e constatando que os centros de baixa qualidade podem ser piores para o desenvolvi-
mento.6 Em um determinado estudo foram aplicados testes às crianças antes e depois de um 
ano em um centro de baixa qualidade. As crianças apresentaram pior desempenho no segundo 
teste em habilidades sociais e comportamentais, motivação e autocontrole, quando comparadas 
a crianças em programas de boa qualidade (Thornburg, et al., 2009).7 O Brasil não pode simples-
mente oferecer vagas em centros de Educação Infantil; precisa oferecer qualidade. 

Impactos para crianças carentes 
Embora haja evidência da importância do estímulo da Educação Infantil para todas as crianças, os 
impactos parecem ser maiores para as crianças carentes, que vêm de famílias pobres, com relati-
vamente baixos níveis educacionais dos pais e que recebem relativamente menos estímulos cogni-
tivos e uma menor exposição ao vocabulário em casa. Na ausência de intervenções, essas crianças 
ficam em grande desvantagem, que se expande ao longo do tempo. Como no Equador (Figura 1), 
dados dos Estados Unidos mostram que a diferença entre a maior e a menor renda, em termos 
de habilidades sociais e preparação escolar (leitura e matemática), é significativa no momento de 
ingresso na escola: crianças com menor renda têm proficiência em matemática 20% menor que 

6 O achado de resultados negativos para a baixa qualidade dos centros educativos ocorreu entre crianças de famílias de renda 
mais alta (ver Almond e discussão Currie de Baker et al, 2008). No entanto, as conclusões brasileiras de nenhum impacto dos 
centros de baixa qualidade aplicam-se a uma amostra representativa de pré-escolas. 
7 Outro estudo mostra uma clara correlação entre creches de baixa qualidade e resultados piores do que a não frequência a 
creches (Howes, 1990). 
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crianças de renda mais alta (Barnett, Brown e Shore, 2004). As crianças carentes estão apenas co-
meçando sua carreira escolar e já estão muito atrás de crianças mais privilegiadas. 

No entanto, a Educação Infantil pode beneficiar especialmente os pobres, ajudando assim a redu-
zir a diferença no desenvolvimento cognitivo entre os grupos de renda. Um estudo do Banco Mun-
dial compara adultos de duas regiões do Brasil (Nordeste e Sudeste) que frequentaram e que não 
frequentaram a pré-escola, indicando que a frequência pré-escolar está associada a anos de edu-
cação adicionais. No entanto, os indivíduos beneficiaram-se mais da pré-escola quando seus pais 
eram analfabetos do que com pais com quatro anos de escolaridade. A pré-escola foi associada a 
0,4 ano adicional na vida educacional para aqueles cujos pais tinham quatro anos de escolaridade 
e a 0,6 ano adicional para aqueles cujos pais eram analfabetos (Young, 2001). Outros dados de pro-
gramas dos Estados Unidos, Reino Unido, Nepal, Vietnã, Guatemala e outros lugares confirmam 
que muitos programas de Desenvolvimento na Primeira Infância têm um impacto particularmente 
elevado para os mais carentes (Engle, et al., 2007).

Por outro lado, a evidência mais ambígua sobre os programas de educação pré-escolar vem de 
programas universais, onde as crianças carentes não são o alvo. Um programa pré-escolar de larga 
escala no Canadá (Quebec) mostrou impactos pequenos, mas negativos, na saúde das crianças e 
no desenvolvimento comportamental quando o programa foi expandido para crianças de classe 
média que, caso contrário, teriam ficado em casa com um dos pais (Baker, Gruber e Milligan, 2008; 
Almond e Currie, 2010). Da mesma forma, um programa pré-escolar disponível universalmente na 
Dinamarca não mostrou impactos (Gupta e Simonsen, 2010). Certamente, alguns programas uni-
versais têm demonstrado efeitos positivos em média (Figura 3), mas esses resultados são menos 
consistentes do que aqueles com crianças carentes.

Figura 3: Exemplo de programas de larga escala 8 

8 Os dados do Quebec são de Baker, Gruber e Milligan, 2008. Os dados de Oklahoma são de Gormley e Gayer, 2006. Os dados 
da Dinamarca são de Gupta e Simonsen, 2010. Os dados do Chile são de Urzúa e Veramendi, 2010. Os dados da Argentina são 
de Berlinski, Galiani e Gertler, 2009. 
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Isso destaca duas razões principais para focar a Educação Infantil nas crianças mais pobres e mais 
vulneráveis. Primeiro, os programas de Educação Infantil mostram um retorno mais consistente para 
crianças carentes. Essas crianças são menos propensas a receber um desenvolvimento cognitivo e 
não cognitivo adequado em casa, e com menor probabilidade de serem matriculadas na Educação 
Infantil privada. Em segundo lugar, as crianças carentes têm maior probabilidade de entrar na escola 
com um déficit significativo. Por isso existem razões para se dedicar a elas e permitir que recuperem 
o atraso. A política brasileira para a pré-escola é que esta seja universal e compulsória, mas o país 
levará anos para conseguir isso (com 80% atualmente matriculados), e os municípios terão até 2016 
para entrar em conformidade. A perspectiva é de que o acesso a creches também não seja universal 
em um futuro próximo (com 18% matriculados). Políticas que visam os mais carentes são as mais 
propensas a aumentar as matrículas e, de forma rentável, melhorar as perspectivas da criança. 

1.2 Como o Brasil vem avançando no Desenvolvimento da Primeira
Infância e na Educação Infantil nos últimos anos? 
A situação das crianças no Brasil tem melhorado significativamente nas últimas décadas, em ter-
mos de política de governo, programas de governo e – mais importante – nos efeitos para a crian-
ça. Esses ganhos podem ser observados em todos os setores, já que o cuidado com a criança 
abrange educação, saúde, proteção legal, água, saneamento e outras áreas. 

Avanços na política governamental9

A política governamental brasileira nos últimos 20 anos pode ser amplamente caracterizada como 
pró-criança. A Constituição Federal de 1988 declarou que crianças são cidadãos e identificou o 
Ministério da Educação como responsável pela educação de crianças de zero a seis anos. O Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, de 1990, esclareceu os direitos das crianças à educação, a uma 
família ou tutela, e à proibição do trabalho e das penalidades para crimes. Outras leis em áreas mais 
específicas melhoraram a vida das crianças. A Lei de Registro Civil Gratuito (1997) eliminou qualquer 
taxa associada ao registro de nascimento, que é essencial para o acesso das crianças aos programas 
sociais.10 Na saúde, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004) e a 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (1999) também melhoraram a situação das crianças. 

Nos últimos 30 anos, o Brasil fez avanços específicos na Educação Infantil (Tabela 2), e esses avan-
ços estão claramente ligados à expansão de programas para beneficiar as crianças. O precursor 
deles foi a criação da Coordenação de Educação Pré-Escolar, em 1975, que colocou a educação 
de quatro e seis anos de idade sob a responsabilidade do Ministério da Educação (MEC, 2006). 
Em seguida veio a Constituição Federal de 1988, que identificou a Educação Infantil como uma 
responsabilidade do governo - mais especificamente, do MEC. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) de 1996 deu aos governos municipais a responsabilidade pela Educação 
Infantil e instituiu que sete anos seria a idade para o início da escolaridade obrigatória. A LDB 
definiu também a Educação Infantil como parte da Educação Básica, dando continuidade à transi-

9  Um resumo mais abrangente sobre isso pode ser encontrado no Plano Nacional para a Infância (Rede Nacional Primeira 
Infância, 2010).
10  Lei de Gratuidade do Registro Civil (No 9.534 / 1997). 



9

ção de creches (zero três) do Ministério do Desenvolvimento Social para o Ministério da Educação, 
resultado da Constituição de 1988, que não havia sido concluída na prática. Uma emenda de 2005 
à LDB reduziu a idade obrigatória de início para seis anos. E uma emenda constitucional de 2009 
reduziu-a para quatro, fazendo com que a idade para o início da educação no Brasil esteja entre as 
mais baixas do mundo (Tabela 3).
 
Tabela 2: Mudanças na política de Educação Infantil no Brasil

Ano Lei Mudança na Política

1975 Coordenação de Educação 
Pré-escolar

Educação de crianças entre quatro e seis 
anos fica a cargo do MEC

1988 Constituição Federal (Art 208.IV) Define a Educação Infantil (entre zero e seis 
anos) como responsabilidade do governo

1996 Lei de Diretivas e Bases da 
Educação Nacional 

Responsabilidade da Educação Infantil 
passa aos municípios

A Educação Infantil passa a fazer parte da 
Educação Básica

A idade inicial obrigatória de frequência 
escolar é de sete anos. 

1998 Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental (Fundef)

Idade inicial obrigatória para a educação é 
reduzida para seis anos

2005 Lei 11.114 Aumento da receita educacional nos 
municípios

2006 Política Nacional para a 
Educação Infantil

Definição de estratégias e metas para 
a Educação Infantil em cada nível 
governamental

2007 Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb)

Garante fundo educacional aos 
municípios para crianças a partir de seu 
nascimento

2009 Emenda Constitucional 59 Idade inicial obrigatória para a educação é 
reduzida para quatro anos

Essa transição é essencial para que as creches não sejam vistas como um local de apoio enquanto 
as mães trabalham, mas, sim, como um estabelecimento de ensino. A transição foi um processo 
lento, sinalizado pelo fato de que uma comissão interministerial foi criada apenas em 2005 para 
propor a transição de creches e pré-escolas, ainda controladas pelo Ministério do Desenvolvimen-
to Social, para o Ministério da Educação. Essa foi também uma das prioridades destacadas em 
janeiro de 2011 pelo ministro da Educação, Fernando Haddad (Paraguassu, 2011). 

Um grande esforço legislativo para assegurar investimentos municipais suficientes para o Ensino 
Fundamental foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), 
implantado em 1998. A lei não visava especificamente a Educação Infantil, mas disponibilizou recei-
ta adicional para muitos municípios, potencialmente liberando recursos para a Educação Infantil. 
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A lei determinou que todos os governos municipais e estaduais contribuíssem com 15% de sua recei-
ta oriunda de quatro transferências intergovernamentais existentes para um fundo estadual.11 Isso 
resultou em 27 fundos educativos: um para cada estado e um para o Distrito Federal. O dinheiro de 
cada fundo foi redistribuído para os contribuintes de acordo com os alunos matriculados no Ensino 
Fundamental público estadual. Todas as receitas do fundo tinham de ser gastas em educação, e 60% 
teve que ser gasto com remuneração de professores. Cada município estabeleceu um conselho para 
supervisionar os gastos. Se a receita do fundo não atingisse um mínimo por estudante matricula-
do, o Governo Federal completaria o fundo, trazendo-o até esse patamar.12

O Fundef estabeleceu as bases para reformas financeiras educacionais que tiveram um impacto 
muito mais direto na Educação Infantil. Em junho de 2005, o Congresso votou um projeto de lei 
propondo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Essa propos-
ta de reforma estendeu as disposições do Fundef para abranger também os alunos pré-escolares, 
garantindo assim aos governos municipais um montante mínimo de financiamento por criança 
matriculada na pré-escola. Inicialmente, a proposta do Fundeb excluía as crianças matriculadas 
em creches. A Comissão Especial do Congresso Brasileiro encarregada de revisar o Fundeb decidiu 
incluir crianças matriculadas em creches e uma votação no Congresso finalmente confirmou essa 
inclusão (Campos, Fullgraf e Wiggers, 2006). A lei do Fundeb foi implantada em 2007.13 Em sua 
forma final, o Fundeb modificou o algoritmo de redistribuição do Fundef levando em considera-
ção o total de alunos em creches, pré-escolas, Ensino Fundamental e Ensino Médio (MEC, 2008). 
Também aumentou gradualmente a fração do rendimento pago aos fundos estaduais.14 Isso criou 
novos e claros incentivos para o investimento municipal na Educação Infantil.

Tabela 3: Idade inicial de frequência escolar obrigatória na Europa, na América do Norte e em outros países selecionados

11  Essas quatro transferências — os fundos de participação municipal e estadual (FPM / FPE), o imposto sobre mercadorias e 
serviços (ICMS), imposto de exportação (IPIexp) e transferências nos termos da lei complementar (LC 87/96) — constituíam a 
maior parte das receitas para a maioria dos governos.
12 Em 1998, seis estados receberam complementação federal: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco e Piauí. O mínimo por crian-
ça mudou anualmente. Começou a variar de acordo com a série da criança em 2000 e com o tipo de escola (rural ou urbana) em 2005.
13 O Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto 
nº 6.253/20071. O Fundeb foi estabelecido para o período 2007-2020, e substituiu eficazmente o Fundef.
14 O Fundeb aumentou gradualmente as contribuições estaduais e municipais de suas quatro fontes principais de receita (FPM/FPE, 
ICMS, IPIexp, LC 87/96): de 15% em 2006 para 16,67% em 2007, 18,33% em 2008 e 20 % em 2009. O Fundeb também ampliou a lista 
de receitas das quais uma porcentagem tinha que se destinar ao fundo estadual de educação. Estas fontes incluem: o Imposto sobre as 
Transmissões e Doações (ITCMD), o Imposto sobre Veículos (IPVA), a participação de 50% do Imposto Territorial Rural devido aos muni-
cípios (ITR), e benefícios fiscais incidentes sobre rendimentos pagos pelos municípios ou pelo estado (IRmuni e IRest). A fração dessas 
transferências que deve ir para o fundo de educação do Estado foi de 6,67% em 2007, 13,33% em 2008 e 20% de 2009 em diante.

Idade Países

3 Brasil, Irlanda do Norte

4 México

5 Argentina, Grécia, Hungria, Letônia, Malta, Holanda, Inglaterra, Escócia

6 Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca, França, Alemanha, Hong Kong, 
Islândia, Irlanda, Itália, Noruega, Polônia, Coréia do Sul, Romênia, Cingapura, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Turquia, Estados Unidos*

7 Bulgária, Estônia, Finlândia, Lituânia, Suécia
Fonte: Eurydice n.d., e Instituto de Estatística da Unesco. México: Yoshikawa, et al, 2007. 
(*) Válido para 2/3 dos EUA
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Melhorias nos programas de governo 
O investimento público em programas para crianças e adolescentes no Brasil dobrou entre 2006 e 
2009 (Figura 4). Algumas das intervenções mais amplas e destacadas são os programas de assistência 
social que beneficiam também a educação e a saúde, Bolsa-Escola e Bolsa Alimentação, que, combi-
nados, se tornaram o Bolsa Família em 2003. A cobertura das crianças entre zero e sete anos de idade 
pelo Bolsa Família subiu de 3,7 para  6,2 milhões entre 2005 e 2010 (Ministério da Saúde do Brasil).

Figura 4: Investimentos públicos per capita para a infância, 2006-2009

Melhores resultados 
Essas políticas e programas realmente deram frutos. Na última década, nascimentos sem registro 
no Brasil caíram 60%; os 30% não registrados em 1995 caíram para cerca de 10% em 2007 (Muzzi, 
2010). Na saúde, a proporção de crianças com nanismo com menos de cinco anos (ou seja, extre-
mamente baixas para a idade) tem diminuído nos últimos anos, de 14% em 1996 para apenas 7% 
em 2007.15 De igual modo, a mortalidade entre os menores de cinco anos e a mortalidade infantil 
(abaixo de um ano) caíram quase dois terços na última década. Embora o desenvolvimento cogniti-
vo das crianças não seja medido em uma escala ampla, a participação em programas de Educação 
Infantil tem aumentado consideravelmente, chegando a 18% das crianças com idades entre zero-
três e 80% das crianças entre quatro-seis em 2009. 

O Brasil tem tido um grande progresso na política de Desenvolvimento na Primeira Infância nos 
últimos anos, mas ainda está aquém em alguns aspectos. A saúde infantil é uma grande preocu-
pação, com alta mortalidade e taxas médias de nanismo. O Brasil tem uma taxa de mortalidade 
de crianças com menos de cinco anos mediana para países da América Latina, mas a mais ele-
vada para países latinoamericanos de renda média. Em 2007, Argentina, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, México, Uruguai e Venezuela tinham taxas de mortalidade infantil menores do que o Brasil, 
enquanto a maioria dos outros países (mais pobres) da América Latina tinham maiores taxas de 
mortalidade (Tabela 4). A taxa de matrícula no Ensino Infantil no Brasil é alta em relação a países 
da região, mas ainda não é comparável à encontrada em nações mais ricas, como será discutido 
detalhadamente no próximo capítulo.

15 Os dados do Quebec são de Baker, Gruber e Milligan, 2008. Os dados de Oklahoma são de Gormley e Gayer, 2006. Os dados 
da Dinamarca são de Gupta e Simonsen, 2010. Os dados do Chile são de Urzúa e Veramendi, 2010. Os dados da Argentina são 
de Berlinski, Galiani e Gertler, 2009. 

Fonte: Unicef n.d.
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Taxa de 
Mortalidade

 por 1000 
(até cinco anos)

Taxa de 
Desnutrição (%) 
(até cinco anos)

PIB per 
capita*

Brasil 23 7% $ 9.181

Colômbia 20  -- $ 8.084

México 19 16% ** $ 13.371

América Latina e Caribe 25 16% $ 9.712

EUA 8 4%*** $ 43.662

Suécia 3  -- $ 34.782

OCDE 9  -- $ 30.860

Tabela 4: Resultados da saúde infantil em todo o mundo em 2007

(*) Valores em dólares de 2005
(**) Dados de 2006 (2007 não disponível)
(***) Dados de 2004 (2007 não disponível)
Fonte: WB World Development Indicators, Unicef State of the World’s Children

Esse relatório, além de examinar as políticas e os dados brasileiros, se baseia em dados extraídos 
de diversas comparações internacionais. Alguns países são comparáveis ao Brasil em termos de 
renda (como Colômbia e México), outros, com relação à população (como os Estados Unidos e Mé-
xico), e alguns em termos de urbanização e densidade populacional (Suécia). Todos têm ampliado 
ou melhorado seus sistemas de Educação Infantil nos últimos anos e fornecem insights que podem 
ser usados pelo Brasil. O relatório também destaca práticas inovadoras de outras partes do mundo 
que são relevantes para os desafios brasileiros. 

1.3 Principais problemas enfrentados pelo Brasil na Educação Infantil 
Apesar de muitas melhorias na Educação Infantil, incluindo alguns elementos de qualidade e ex-
pansão do acesso, o Brasil tem de enfrentar questões essenciais se pretende diminuir disparidades 
e fazer investimentos em suas crianças, de alto retorno no longo prazo. Este relatório explora cada 
uma dessas questões em detalhes. 

Como fornecer Educação Infantil de primeira qualidade em todo o sistema, 
especialmente nos locais mais difíceis? 
Pesquisa em centros de Educação Infantil em todo o Brasil demonstra que a qualidade do estabeleci-
mento tem um enorme impacto sobre o desenvolvimento da criança e que boa qualidade ainda está 
em falta em muitas creches e pré-escolas. A qualidade da infraestrutura e a qualificação dos profes-
sores vêm melhorando, porém, a qualidade das atividades é ainda deficiente. Além dos amplos guias 
curriculares publicados pelo MEC em 1998 e das diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação em 2009, os professores precisam de orientação específica sobre as melhores 
atividades de estímulo. Para melhorar a qualidade da Educação Infantil, outros níveis de governo 
devem apoiar os municípios com ferramentas para monitorar a qualidade das atividades, para o 
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desenvolvimento de programas específicos de estímulo intelectual e social, e para manter centros 
responsáveis pela qualidade de seus programas. Ferramentas foram desenvolvidas pela Fundação 
Carlos Chagas (em parceria com o Ministério da Educação e o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento), bem como pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para monitoramento de 
qualidade. O Governo Federal também pode fornecer orientações claras para o monitoramento e 
licenciamento de centros de Educação Infantil, assegurando que as normas mínimas estejam dis-
poníveis para os municípios. O capítulo 2 deste relatório detalha a evolução da qualidade nos centros 
de Educação Infantil no Brasil e as diversas maneiras para fortalecê-la. 

Chegando até as crianças que mais precisam desses programas e têm menos acesso 
A Educação Infantil de alta qualidade deve ser estendida às crianças que, até agora, têm sido margi-
nalizadas. O acesso expandiu impressionantemente – com acesso pré-escolar (idades quatro a cinco) 
atingindo quase 75% em 2009 e acesso à creche (idades zero a três) alcançando 18% (Figura 5, abai-
xo) – mas mais de um milhão de crianças permanecem fora da pré-escola, que é agora um nível de 
escolaridade constitucionalmente obrigatório (apesar do cumprimento não ser obrigatório até 2016). 
As crianças mais pobres têm mais necessidade desses programas, e o foco nelas deve ser a primeira 
prioridade do governo. No entanto, o nível de matrícula de crianças mais pobres é de apenas 67% na 
pré-escola e 12% em creches. Atualmente, 25% das vagas em creches públicas – que são totalmente 
gratuitas – são ocupadas por crianças de famílias mais ricas, enquanto que apenas 12% das crianças 
pobres estão em creches. O Brasil deve ser estratégico na distribuição de centros educacionais no curto 
prazo, e criativo na forma como faz isso, para garantir que novas vagas cheguem à população carente. 

Essas disparidades no acesso com base em renda espelham aquelas existentes entre as áreas ru-
rais e urbanas. Nas áreas rurais, outros mecanismos de execução que incluem visitas domiciliares 
– como são feitas no estado do Acre (por meio da educação) e no Rio Grande do Sul (por meio 
da saúde) – podem ser a única maneira de alcançar as crianças mais distantes. O capítulo 3 deste 
relatório explora a cobertura do Ensino Infantil em detalhes e as implicações da expansão futura.

Figura 5: Fração das crianças matriculadas na Educação Infantil (1996-2009)

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 1996-2009
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Próximos passos do Desenvolvimento na Primeira Infância para o Brasil 
A melhoria da qualidade e da expansão da cobertura está no topo da agenda do Brasil para a Edu-
cação Infantil, mas este relatório – no capítulo 4 – também explora outras três áreas essenciais 
para o sucesso na prestação de serviços eficazes em grande escala. 

Como efetivamente integrar os serviços de Desenvolvimento na Primeira Infância? Entre as 
áreas do Desenvolvimento na Primeira Infância, a saúde da criança é onde o Brasil está mais fraco 
em relação a países de comparação, enquanto que a cobertura da proteção social e da educação 
é mais forte. Isso oferece uma oportunidade para agregar serviços e tirar partido da infraestrutura 
mais forte da educação para proporcionar melhores serviços de saúde para as crianças. Serviços 
agregados podem melhorar a saúde infantil e o desenvolvimento cognitivo ao mesmo tempo. 
Dados mostram que programas combinados podem ser altamente eficazes (Nores e Barnett, 
2010). Exemplos da Austrália, Nova Zelândia, Suécia e Chile demonstram a eficácia dos programas 
multissetoriais de Desenvolvimento na Primeira Infância na melhoria dos resultados em todos os 
setores. Vários lugares do Brasil estão inovando com esse tipo de programa, como o município do 
Rio de Janeiro, o Estado do Acre e o Estado do Rio Grande do Sul, entre outros.
 

Como conseguir a parceria público-privada? Muitos outros países conseguiram incorporar o 
apoio do setor privado de forma eficaz para prestar serviços para o Desenvolvimento na Primeira 
Infância em larga escala. Isso pode incluir o fornecimento direto, como o Brasil faz por meio de 
creches e pré-escolas contratadas (conveniadas) pelo governo. Também pode incluir parcerias 
para aumentar o financiamento público – provavelmente essencial em face da expansão massiva 
necessária no Brasil. 

Como compensar as diferenças municipais? Embora as reformas nos gastos com educação 
tenham criado incentivos para todos os municípios investirem em Educação Infantil, as crianças 
mais pobres dos municípios mais ricos e dos municípios com maior desigualdade tendem a receber 
menos opções gratuitas por causa do menor compromisso público em oferecer Educação Infantil. 
O Brasil pode tomar medidas, tais como elementos encorajadores de práticas de orçamento 
participativo, para proteger as oportunidades das crianças mais pobres na Educação Infantil em 
todas as partes.
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Capítulo 2: Garantindo a alta qualidade da Educação Infantil para 
crianças brasileiras

Conforme cresce no Brasil o atendimento na pré-escola e na creche, espera-se obter o retorno 
prometido do investimento em Desenvolvimento na Primeira Infância. No entanto, como mostra-
do no capítulo 1, colocar as crianças em estabelecimentos de Educação Infantil de baixa qualidade 
não traz nenhuma promessa de retorno. Na verdade, as crianças podem até estar pior lá do que 
em casa. A qualidade média da Educação Infantil no Brasil é baixa, mas alguns municípios estão 
oferecendo atendimento de boa qualidade. O Brasil pode aumentar a qualidade do Ensino Infantil 
fornecendo materiais melhores para fortalecer as atividades, incentivando sistemas de monitora-
mento eficazes que mantenham as instituições de educação responsáveis por seus resultados e 
facilitando o compartilhamento de conhecimento entre os prestadores desse serviço. 

2.1 A atual qualidade da Educação Infantil no Brasil 
Dados comprovam a importância da qualidade da Educação Infantil para os resultados do Desen-
volvimento na Primeira Infância, mas a medição da qualidade para crianças pequenas é complexa. 
Claramente, a Educação Infantil de boa qualidade é fruto de muitos elementos: o professor, a infra-
estrutura, as atividades, as rotinas de higiene e outros fatores. Em níveis mais elevados do ensino, 
a qualidade é muitas vezes medida por meio de indicadores de valor agregado da melhoria do alu-
no. No entanto, mesmo havendo muitas ferramentas disponíveis para medir o desenvolvimento da 
criança em idades precoces, elas são menos precisas do que as medidas para as crianças mais velhas 
e poucos sistemas universalmente testam crianças. Além disso, ligar essas medidas a incentivos para 
creches e pré-escolas pode ter o efeito perverso de levar os centros a excluir dos registros as crianças 
que demonstram atraso no desenvolvimento. Como resultado, a qualidade da creche e da pré-escola 
é geralmente medida por instrumentos multidimensionais de observação, em que os entrevistadores 
observam a creche ou a pré-escola em atividade, classificando a qualidade dela numa série de áreas. 

Um estudo de cem creches no Rio de Janeiro, em 2001, demonstra como esses vários elemen-
tos impactam os diferentes aspectos do Desenvolvimento na Primeira Infância. Os pesquisadores 
observaram centenas de características das creches durante vários dias, que foram então resu-
midas nas três seguintes dimensões: (1) infraestrutura, (2) saúde e saneamento, e (3) atividades 
e estrutura do programa (a maioria dos instrumentos de observação padrão aproximam essas 
dimensões). Eles, então, aplicaram um teste de desenvolvimento social, físico e mental da criança, 
para ver como a qualidade observada da creche se relacionava ao desenvolvimento das crianças 
(Tabela 5). Observaram que a qualidade da infraestrutura tinha uma forte associação positiva com 
o desenvolvimento físico e social das crianças. Frequentar uma das melhores creches em termos 
de infraestrutura teria a capacidade de fazer com que uma criança avançasse cerca de 3,8 meses 
no seu desenvolvimento social e 2,4 meses no seu desenvolvimento físico, quando comparada a 
uma criança que tenha frequentado uma das piores creches. Também constataram que atividades 
e estrutura do programa nas melhores creches acrescentaram mais de três meses no desenvolvi-
mento social e mental das crianças. Assim, as creches de alta qualidade podem contribuir para o 
desenvolvimento das crianças em toda a gama de áreas cognitivas.
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Tabela 5: Impacto da qualidade da creche em meses de Desenvolvimento na Primeira Infância

Fonte: Barros et al. (2010b)
Nota: Os padrões se referem à significância estatística. Os mais carregados mostram correlações altamente significativas.

Qualidade de infraestrutura 
No Brasil, a qualidade das instalações para a Educação Infantil está aumentando. A alta qualidade 
da infraestrutura pode expandir oportunidades de aprendizagem e interação, minimizar distrações 
e perda de tempo, e fazer os pais se sentirem mais confortáveis ao confiar os cuidados de seus 
filhos a terceiros. A qualidade média da infraestrutura melhorou entre 2001 e 2009 em todas as 
regiões, para creches e pré-escolas. Na Figura 6, a qualidade da infraestrutura é medida por um 
índice que calcula a média dos sete seguintes indicadores de qualidade disponíveis no censo de 
todas as pré-escolas e creches cadastradas: a proporção de instituições com um prédio escolar 
próprio (ao contrário de localizar-se em uma igreja ou na casa de um professor), um banheiro 
interno, eletricidade, uma conexão com a rede de água pública, uma ligação à rede de esgoto 
público, uma biblioteca e um computador. Além de melhorar o índice de qualidade global entre 
2001-2009, creches em todas as regiões melhoraram em quase todos os sete critérios individual-
mente.16 Por exemplo, a probabilidade de estar em um prédio escolar próprio subiu de 83% para 
91%, a probabilidade de ter um banheiro interno passou de 90% a 95%, e a probabilidade de ter 
um computador passou de 35% para 68%. Os ganhos, no entanto, não foram bem distribuídos 
entre as regiões do país. 

A infraestrutura pré-escolar na região Norte deteriorou-se em alguns aspectos entre 2001-2009. 17 
As pré-escolas estavam mais propensas a ter um espaço exclusivo, eletricidade e um computador. 
Mas com uma menor probabilidade de estarem ligadas ao serviço público de água ou a redes de 
esgoto, ou de ter uma biblioteca. A região Norte teve um aumento de 51% no número total de pré-
escolas registradas entre 2001 e 2009, o que poderia explicar as falhas em algumas dessas áreas. 
Dados existentes tornam impossível determinar se pré-escolas com baixa qualidade de infraestru-
tura já existiam, mas não estavam registradas em 2001 ou se as pré-escolas construídas na região 
Norte entre 2001 e 2009 apresentaram menor qualidade de infraestrutura do que as já existentes.

16  A única exceção é que as creches da região Centro-Oeste tiveram declínio de um ponto percentual no acesso à rede de esgo-
to. Todas as outras regiões melhoraram em todas as categorias de infraestrutura. 
17 Essa é também a região com maior distância a percorrer para atingir o acesso pré-escolar universal.
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 A impossibilidade de distinguir entre esses dois cenários ressalta a importância do registro escolar. 

Figura 6: Indice de qualidade média de creches e pré-escolas por região (2001 e 2009)

18  Também é possível que uma amostra mais representativa de pré-escolas esteja registrada e, portanto, incluída no Censo das 
Escolas, enquanto que somente creches com infraestrutura relativamente boa são registradas. Esse poderia ser o caso já que a 
pré-escola é um nível mais elevado e predominante de educação, e há uma maior probabilidade de estar localizada em escolas 
que oferecem Ensino Fundamental (e, portanto, são mais estritamente regulamentadas e controladas).
19 O Censo das Escolas não indica quantas salas são dedicadas a cada nível de ensino. No entanto, indica quantas salas totais e 
quantos alunos há em escolas que oferecem Educação Infantil e outros tipos de educação. Como resultado, nosso indicador de 
alunos por sala em creches/pré-escola é o total de alunos por sala nessas escolas como um todo. 

   Fonte: Censo Escolar (2001, 2009)

A qualidade da infraestrutura no Norte e no Nordeste tem ficado sistematicamente aquém das outras 
regiões, tanto no índice como no todo, como ainda nos fatores individuais. Por exemplo, em 2009, a 
qualidade média da infraestrutura de pré-escolas no Norte foi de apenas metade da qualidade das 
pré-escolas na região Sudeste. Por exemplo, todas as pré-escolas e creches registradas no Sudeste e 
no Sul tinham eletricidade em 2009, enquanto só 75% das pré-escolas no Norte tinham eletricidade.  

Em todas as regiões, excetuando-se a região Sul, as creches têm infraestrutura de maior qualidade 
do que as pré-escolas. Parte dessa diferença pode se dever ao fato de que há mais creches priva-
das do que pré-escolas. Em 2009, 43% das creches eram privadas, mas apenas 24% das pré-escolas 
eram privadas. Se os pais pagam por escolas particulares porque querem infraestrutura de maior 
qualidade do que a disponível nas escolas públicas, isso pode explicar parte do diferencial de qua-
lidade de infraestrutura entre creches e pré-escolas.18  

Alterações no número de alunos por sala mostram se as novas matrículas estão sendo acomoda-
das por meio de uma expansão na oferta de escolas ou por meio do uso mais intensivo de escolas 
existentes. A qualidade pode diminuir com a maior concentração de alunos por sala de aula. En-
quanto o número de matrículas aumentou, o número de alunos por sala de aula diminuiu.19 Em 
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pré-escolas, o tamanho das turmas diminuiu de 39 alunos por sala de aula para 32 alunos. O tama-
nho da classe em creches manteve-se constante no Brasil como um todo 26 alunos por sala de aula 
(Evans e Kosec, 2011). No entanto, esses números não estão de acordo com as recomendações da 
Associação Nacional para a Educação de Crianças Pequenas nos Estados Unidos, que até os cinco 
anos de idade determina um máximo de dez crianças por professor. Para as crianças mais novas a 
relação precisa ser ainda mais baixa (NAEYC, 2008). 

Figura 7: Número médio de alunos por sala de aula

Fonte: Censo Escolar (2001, 2009)

O número de alunos por sala de aula se manteve o mesmo ou diminuiu em todas as regiões e para 
ambos os níveis da Educação Infantil entre 2001-2009 (Figura 7). O número de salas de aula parece 
estar crescendo, pelo menos tão rápido quanto a população estudantil. As disparidades regionais 
são novamente evidentes, com o Norte e o Nordeste aparecendo com o maior número de alunos 
por sala de aula, e o Sul e o Sudeste com o número menor. Mas essas disparidades regionais na 
proporção de estudantes estão diminuindo ao longo do tempo.

Figura 8: Indice médio de qualidade de infraestrutura de creches e pré-escolas no Brasil, por natureza da gestão (2009)

As creches e as pré-escolas públicas tendem a ter uma qualidade muito mais baixa do que suas cor-
respondentes privadas (Figura 8). Curiosamente, escolas privadas conveniadas aparentemente têm 
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qualidade de infraestrutura apenas ligeiramente inferior às totalmente privadas. Isso é contrário à per-
cepção em muitos municípios, e pode refletir uma concentração maior de escolas conveniadas em 
municípios onde a qualidade da creche e da pré-escola é maior. Em 2009, o índice de qualidade de 
infraestrutura de creches públicas no Brasil foi de cerca de três quartos do índice de creches privadas, e 
o índice de qualidade de pré-escolas públicas foi inferior a dois terços do índice de pré-escolas privadas. 

Atividades e qualidade do programa 
A qualidade da infraestrutura mostrou-se importante para o desenvolvimento físico das crianças, 
mas é insuficiente para proporcionar às crianças o desenvolvimento cognitivo que necessitam de 
um centro de Educação Infantil. Essa é a questão central da declaração do ministro da Educação, 
Fernando Haddad: “É necessário mudar o ambiente da creche e da pré-escola para fortalecer es-
ses centros como estabelecimentos de ensino” (Weber, 2011). 

Em 2010, a Fundação Carlos Chagas, o Ministério da Educação e o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) colaboraram em um estudo de creches e pré-escolas em seis capitais do Brasil: Belém, 
Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro e Teresina (Fundação Carlos Chagas, 2010). 
Esse estudo aplicou dois dos instrumentos mais utilizados de observação da Educação Infantil: o Ear-
ly Childhood Environment Rating Scale - Revised para pré-escolas (ECERS-R, Harms, Clifford e Cryer, 
2005) e o Infant and Toddler Environment Rating Scale – Revised para creches (ITERS-R, Harms, Cryer 
e Clifford, 2006). Os domínios da qualidade medidos, incluindo Espaço e Mobiliário, Atividades e Inte-
ração, entre outros (ver Tabela 6), são paralelos aos utilizados no Rio de Janeiro em 2001.

Tabela 6: omínios de instrumentos de observação da Educação InfantilD

ITERS-R (centros para crianças entre 
zero e 2,5 anos de idade)

ECERS-R (centros para crianças entre 
dois e cinco anos de idade)

Espaço e Mobiliário Espaço e Mobiliário

Rotina de cuidado pessoal Rotina de cuidado pessoal

Falar e compreender Linguagem e raciocínio

Atividades Atividades

Interação Interação

Estrutura do programa Estrutura do programa

Pais e equipe Pais e equipe

Fonte: FPG Child Development Institute, sem data

Os instrumentos ITERS-R e ECERS-R classificam centros de Educação Infantil – em geral e em cada domí-
nio – em quatro categorias de qualidade: inadequada, básica, boa e excelente. O estudo da Fundação 
Carlos Chagas adaptou a escala em cinco categorias: inadequada, básica, adequada, boa e excelente. 
Essa adaptação dificulta as comparações entre os resultados brasileiros e as avaliações internacionais 
do instrumento. No entanto, um estudo recente de quase 700 pré-escolas americanas colocou a pré-
escola média uniformemente na categoria “adequada” (LoCasale-Crouch, et al, 2007), assim como 
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um estudo de pré-escolas na Alemanha e em Portugal (Tietze, et al., 1998).20 A qualidade da Educação 
Infantil brasileira parece significativamente mais baixa: pré-escolas brasileiras foram avaliadas como 
“inadequadas” em duas cidades “básicas” em três cidades e “adequadas” em apenas uma cidade. 
Creches brasileiras em duas cidades foram avaliadas como “básicas” em média, enquanto creches em 
outras quatro cidades foram consideradas “inadequadas”.21 Essa medida de qualidade é preocupante, 
e é provável que a qualidade seja ainda mais baixa nas zonas rurais, onde há menos recursos. 

No geral, o estudo descobriu que – para creches e pré-escolas – as atividades e a estrutura do pro-
grama são as áreas com maiores problemas (Figura 9). Em ambas as faixas etárias, a baixa avaliação 
da qualidade é, em grande parte, impulsionada pela falta de atividades de qualidade, uma estrutura 
inadequada de programa e espaço e mobiliário não estimulantes. Com relação às atividades, existem 
deficiências em todas as áreas: elas tendem a serem inadequadas desde os jogos com blocos até as 
atividades físicas, atividades motoras finas (quebra-cabeças, jogos, etc.), atividades de ciência ou 
natureza, o uso de livros etc (Figura 10). Para dar exemplos mais específicos, faltam atividades como 
– no nível de creche – as que envolvem livros, as que incorporam música e movimento, atividades 
de ciência e natureza e uso adequado de vídeos e do computador (ou seja, conteúdo apropriado à 
idade, períodos de tempo adequados e somente para crianças com mais de 12 meses de idade).

Figura 9: Distribuição de qualidade de creche por nível de qualidade

Nota: A distribuição das notas é muito similar à pré-escola. As creches são avaliadas em uma escala de 1 a 10, com 1-3 sen-
do inadequada; 3-5, básica; 5-7, média; 7-8,5, boa e 8,5-10, excelente
Fonte: Fundação Carlos Chagas, 2010

Por outro lado, a área mais forte tanto para creches quanto para pré-escolas é a Interação. As inte-
rações entre professores e crianças são relativamente bem avaliadas. Mesmo assim, as interações 
ainda são avaliadas como “adequadas”, não conseguindo atingir um status “bom” ou “excelente”. 

20 Os estudos na Alemanha e em Portugal usaram o ECERS, enquanto o estudo nos Estados Unidos usou o ECERS-R (do qual o 
estudo brasileiro é uma adaptação). A comparação entre os dois instrumentos foi demonstrada (Sakai, et al, 2003).
21 Novamente, as escalas não são exatamente as mesmas, portanto, essas comparações devem ser feitas com cautela.
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Isso sugere que os profissionais estão envolvidos com as crianças, mas que precisam de ajuda para 
envolvê-las em atividades construtivas.

Figura 10: Distribuição das creches por nível de qualidade em importantes áreas específicas

Fonte: Fundação Carlos Chagas, 2010

Essas médias sugerem condições particularmente ruins para algumas das piores creches e pré-
escolas. Na verdade, metade das creches e quase um terço das pré-escolas foram consideradas 
“inadequada”, enquanto apenas 1% das creches e 4% das pré-escolas alcançaram uma qualifica-
ção “boa” (Figura 11). Nenhuma instituição obteve a classificação “excelente”. Da mesma forma, 
o já mencionado estudo de 2001 de cem creches no Rio de Janeiro encontrou grandes diferenças 
de qualidade entre as melhores e as piores creches. O grau dessas diferenças é impressionante: as 
melhores creches foram avaliadas como sendo duas vezes e meia melhores em atividades e estru-
tura do programa do que as piores (Barros et al., 2010b).

Figura 11: Distribuição do nível de qualidade entre Instituições de Educação Infantil

Fonte: Fundação Carlos Chagas, 2010
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O estudo da Fundação Carlos Chagas não encontrou qualquer diferença sistemática de qualidade 
entre escolas privadas, públicas ou conveniadas. No entanto, as instituições de ensino com apenas 
creche e/ou pré-escola tendiam a ter uma qualidade significativamente maior do que as que estão 
ligadas a uma escola que oferece também o Ensino Fundamental.22 

E os professores? 
Medir a qualidade do ensino é difícil, e as medições mais aplicadas aos níveis mais elevados de 
ensino contam com os resultados dos testes dos alunos. Isso é impossível no nível da Educação 
Infantil, onde a avaliação universal de estudantes é inexistente e a avaliação de resultados pode 
ser muito menos exata. Na educação primária, o professor foi identificado como o fator mais im-
portante para o sucesso do aluno (Hanushek e Rivkin, 2010). No entanto, enquanto os professores 
têm uma influência fundamental sobre as crianças, os anos de formação de professores não pare-
cem importar muito para os resultados dos alunos. Um levantamento de 170 diferentes estudos 
examinando a relação entre formação de professores e resultados dos alunos revelou que 91% 
deles não encontraram nenhuma relação ou – em alguns casos – encontraram até mesmo uma re-
lação negativa. Entre os melhores trabalhos em termos de metodologia, nenhum encontrou uma 
relação positiva entre a formação de professores e os resultados dos alunos (Hanushek e Rivkin,  
2004). Assim, a qualidade dos professores é claramente importante, mas o nível de educação for-
mal de um professor é um indicador pobre para a sua eficácia real. 

Dezenas de estudos exploraram a relação entre a educação do professor e a qualidade do centro 
de Educação Infantil (Barnett, 2003 e WhiteBook, 2003), e muitos têm encontrado uma correlação 
positiva. No entanto, muitos desses estudos não conseguem controlar as características susceptí-
veis de serem correlacionadas com a formação dos professores, tais como a riqueza da comunida-
de, que tanto poderia atrair professores mais qualificados quanto apresentar outras características 
que sugerem uma melhor qualidade. 

Um estudo recente supera algumas dessas carências por meio da análise dos sete principais pro-
gramas pré-escolares nos Estados Unidos aplicando o mesmo método e com uma ampla gama de 
variáveis de controle (Early et al., 2007).  Foi examinada a relação entre a formação de professores e 
quatro resultados diferentes: a qualidade da sala de aula, o vocabulário receptivo (ou seja, palavras 
bem compreendidas quando lidas ou ouvidas), pré-habilidades de leitura e habilidades matemáticas 
básicas. Ao se examinar se um maior grau de formação dos professores poderia impactar esses resul-
tados, há evidências de uma relação positiva em apenas seis das 27 análises diferentes.23 Quando os 
pesquisadores se concentraram nos níveis mais altos de educação entre os professores com especia-
lização em Educação Infantil, os resultados foram mais uma vez fracos: apenas duas das 19 análises 
mostraram evidências de uma associação positiva. Por fim, os pesquisadores examinaram especifica-
mente os professores com licenciatura, para ver se a formação em Educação Infantil teria um impac-
to significativo: nesse caso, apenas uma das 23 análises mostrou uma relação positiva significativa.
 
22 Não se pode esquecer que isso se deve ao fato de que espaços de Desenvolvimento na Primeira Infância são mais novos 
que outras instituições. 
23 As 27 análises são as seguintes: quatro resultados x sete estudos = 28 análises, menos um estudo que não realizou o teste 
de leitura.
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Em outras palavras, um exame consistente e cuidadoso em sete diferentes estudos em larga escala 
não mostrou nenhuma relação sólida entre a formação do professor e o desempenho do estudante. 
Isso significa que a formação do professor não importa? Pelo contrário, isso implica que as medidas 
gerais de formação de professores, mesmo com uma especialização em Educação Infantil, não garan-
tem resultados. Muito provavelmente, a falta de uma correlação significa que os programas atuais 
de formação de professores nos Estados Unidos – em média – não capacitam os professores com as 
habilidades necessárias para efetivamente ajudar as crianças em seu desenvolvimento cognitivo. 
Figura 12: Comparativo do nível de ensino dos professores  

Fonte: Censo Escolar, “Sinopse do Professor,” 2009

Figura 13: Fração de professores com formação acima do Ensino Médio

Fonte: Censo Escolar (2001, 2009)

 Além disso, professores da Educação Infantil no Brasil têm menos anos de estudos do que profes-
sores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (Figura 12). Pode haver algum limite abaixo do 
qual os professores são simplesmente ineficazes. Esse estudo não descarta a importância de um 
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padrão mínimo de formação de professores: por exemplo, os requisitos recentes que exigem que 
os professores brasileiros tenham o Ensino Médio devem assegurar a alfabetização e uma melhor 
capacidade para tirar proveito de outros recursos e materiais. Isso também pode elevar o prestígio 
da profissão, atraindo pessoas mais competentes. 

As qualificações dos professores de Educação Infantil – assim como a infraestrutura – vêm me-
lhorando fortemente ao longo do tempo, com a proporção de professores com alguma formação 
de nível superior mais do que dobrando entre 2001 e 2009 em creches e pré-escolas (Figura 13). 
Nesse período, a fração de professores pré-escolares com Ensino Superior aumentou em 70% ou 
mais em todas as regiões, e a fração de professores de creches com Ensino Superior aumentou 
94% ou mais em todas as regiões. As diferenças regionais na formação de professores também se 
tornaram menos pronunciadas ao longo desse mesmo período. O número de professores de pré-
escola com nível superior na melhor das regiões era nove vezes maior que o da região com piores 
resultados em 2001; em 2009 era apenas um pouco maior que o dobro. Professores de creches 
mostraram um padrão similar. Se ultrapassar um nível mínimo na formação de professores é im-
portante para os avanços das crianças, então essa tendência mostra boas perspectivas em todo 
o país. A maioria dos países comparáveis ao Brasil têm requisitos mínimos de formação para os 
responsáveis pela Educação Infantil, geralmente um diploma universitário para professores da pré-
escola e pelo menos a conclusão do Ensino Médio para professores de creche (Tabela 7).

Tabela 7: Formação exigida dos professores no Brasil e em países comparáveis

País Formação do professor
Brasil Para professores em creches e pré-escolas

• Ensino Médio completo

Chile Para professores e diretores
• Ensino Superior completo (cinco anos) voltado à pré-escola
Para técnicos profissionais (para grupos entre dois e quatro anos e quatro e seis anos)
• Formação técnica voltada à pré-escola (dois anos)
Assistente de educação
• Nenhuma qualificação exigida

México (creches) Professores
• Ensino Superior completo
Promotores de educação paterna (no Conafe, programa para áreas rurais e carentes)
• Ensino Médio completo e treinamento no Conafe

México (pré-escolas) Professores de pré-escolas gerais e indígenas
• Ensino Superior completo em desenvolvimento infantil
Instrutores de escolas comunitárias do Conafe
• Ensino Médio completo e treinamento no Conafe

Nova Zelândia Educadores – trabalho como professor
• Diploma (três anos) em Educação Infantil
Educadores – trabalho com os pais
• Nenhuma qualificação exigida

Suécia Professores de pré-escola
• Ensino Superior completo (3,5 anos)
Assistentes
• Ensino Médio completo
Funcionários de creches familiares
• Nenhuma qualificação exigida

Fonte: Brasil: Decreto 6.755 (29 de janeiro, 2009). Outros países: Bruns, et al, 2010a
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A Rede Nacional Primeira Infância procura atingir três metas ambiciosas na próxima década: (a) 
em dez anos, todos os diretores de instituições de Educação Infantil terão Ensino Superior; (b) 
em seis anos, todos os professores terão treinamento em Desenvolvimento na Primeira Infância 
no Ensino Superior, e (c) em dez anos, todos os professores terão formação em educação inclu-
siva e na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). A meta de treinamento substancial em Desen-
volvimento na Primeira Infância (além de cursos de curta distância) é excelente, mas conseguir 
isso nos próximos seis anos será um desafio, pois muitos educadores não têm esse treinamento: 
a formação específica em Desenvolvimento na Primeira Infância foi oferecida muito pouco no 
passado no Brasil. 

As principais áreas a melhorar em qualidade 
A melhoria da qualidade da educação pré-escolar significa melhorar a estrutura do programa e as 
atividades. Isso é consistente com estudos de outros países: um grande estudo sobre a qualidade 
da pré-escola no Reino Unido descobriu que as atividades são uma das áreas mais fracas, apesar de 
fortes interações interpessoais, coerente com o estudo brasileiro (Sylva et al., 2004). Uma pesquisa 
nas creches dos Estados Unidos detectou insuficiências nos mesmos tipos de atividades e de opor-
tunidades das crianças, de interagir com os livros, assim como ocorreu com estudo do Brasil (Cryer e 
Burchinal, 1997). No entanto, a descoberta de que as interações são fortes nas pré-escolas e creches 
brasileiras sugere que os educadores querem oferecer serviços de boa qualidade, e simplesmente 
não têm conhecimento e recursos para oferecer estrutura e atividades de alta qualidade. 

O monitoramento e a supervisão por parte do governo poderiam ajudar diretamente na melhoria 
da estrutura do programa e das atividades dos centros. Um sistema eficaz de compartilhamento 
de conhecimentos e informações sobre melhores práticas equiparia os centros com as ferramen-
tas necessárias para investir em qualidade.

Figura 14: Relação entre observação da medida de qualidade subjetiva e observada pelos pais, Rio de Janeiro, 2001

Fonte: Barros et al., 2010b
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O papel dos pais no monitoramento da qualidade 
Infelizmente, os pais têm dificuldade em julgar objetivamente a qualidade dos centros de educa-
ção pré-escolar, ressaltando assim a importância do papel do governo como supervisor. Um estudo 
sobre creches no Rio de Janeiro, em 2001, perguntou aos pais qual a opinião deles sobre a creche 
de seus filhos e mostrou que eles achavam que a maioria das creches era de ótima qualidade 
(Figura 14), independentemente da real qualidade, que foi medida separadamente utilizando-se 
uma ferramenta de avaliação objetiva (Barros et al., 2010b). Isso confirma resultados semelhantes 
em estudos de percepção dos pais na Alemanha e nos Estados Unidos (Cryer, Tietze e Wessels, 
2002), bem como uma constatação de que os pais superestimam o controle que o Governo exerce 
sobre as creches nos Estados Unidos (NACCRRA, 2009). A percepção dos pais sobre a qualidade de 
centros de Educação Infantil tende a ser particularmente equivocada quando se trata de elemen-
tos que não são facilmente monitorados, tais como atividades e supervisão, ao contrário de ele-
mentos que são mais facilmente observados, tais como o espaço físico (Cryer e Burchinal, 1997). 
Os pais não possuem informação suficiente para avaliar centros em áreas como as atividades e a 
estrutura do programa, onde creches e pré-escolas brasileiras precisam de melhorias importantes. 
Portanto, há motivos para que o Governo Federal e governos municipais intervenham para ajudar 
na medição e na avaliação da qualidade da Educação Infantil no país. 

2.2 Melhoria do currículo e da estrutura do programa 
Dois programas muito elogiados e com alto retorno na Educação Infantil são o Perry Pre-school e 
o Abecedarian, e cada um desses programas tinha um currículo de alta qualidade que norteou as 
atividades dos professores e das crianças. Um estudo randomizado nos Estados Unidos comparou 
três modelos curriculares para crianças de três e quatro anos de idade; os resultados mostraram 
resultados melhores no longo prazo para a vida, para as crianças, nos currículos em que elas inicia-
vam as atividades e os professores então respondiam ou naqueles em que professores e crianças 
planejavam atividades em conjunto, em comparação com um currículo mais “engessado” (Schwei-
nhart e Weikart, 1998). Isso é muito diferente da maioria dos currículos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, e, portanto, não é de surpreender que um programa padrão de treinamento na 
educação seja insuficiente para preparar educadores efetivos. 

No Brasil, o Ministério da Educação publicou um guia curricular de três volumes, em 1988, que 
tem informações valiosas sobre como projetar atividades para centros de Educação Infantil. 
Além disso, o Conselho Nacional de Educação publicou um conjunto de diretrizes para pro-
postas curriculares de Educação Infantil, em 2009.24 A etapa seguinte seria fornecer livros ou 
guias práticos com planos de aula com atividades específicas na pré-leitura, pré-matemática e 
outras áreas, para ajudar educadores a não apenas entender o que são boas atividades, mas 
também como adotá-las. A fim de passar para atividades mais dirigidas pelas crianças, edu-
cadores infantis precisarão de formação específica e de boa qualidade nesse tipo de currículo 
aberto, assim como pequenos grupos de crianças para permitir que cada uma inicie algumas 
das atividades.  

24   Conselho Nacional de Educação 20/2009 (parecer CNE/CEB No 20/2009).
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Municípios podem, naturalmente, tomar a iniciativa para complementar os recursos do Ministério 
da Educação. O município do Rio de Janeiro desenvolveu suas próprias diretrizes curriculares com 
sugestões específicas de atividades para desenvolver as competências-chave. As diretrizes do Rio 
também fornecem orientações sobre a estrutura do programa, dando prioridade às atividades 
cognitivas no período da manhã, seguidas de atividades de leitura no início da tarde e atividades 
ao ar livre mais tarde. As diretrizes sugerem como o dia pode ser organizado, alternando essas 
atividades com tempo livre (Barros et al., 2010a). O próximo passo será mudar para uma estrutura 
do programa mais direcionada pela criança. Uma maior comunicação entre os municípios pode 
ajudá-los a aproveitar as experiências uns dos outros com diretrizes curriculares e estrutura do 
programa eficazes. 

2.3 Monitoramento da qualidade da estrutura do programa
Muitos países adotaram programas para reforçar o controle de qualidade no Desenvolvimento na 
Primeira Infância. O Governo Federal dos Estados Unidos propôs uma nova legislação para avaliar 
cada um dos programas Head Start nos próximos três anos, analisando o desempenho do progra-
ma aplicando um instrumento de avaliação de observação de classe, bem como a integridade fiscal 
e as normas de licenciamento. A cada ano, os 25% de programas Head Start mais fracos disputarão 
financiamentos do governo com centros privados (Haskins e Barnett, 2010, US Department of 
Health & Human Services, 2010). Essa disputa vai criar incentivos para diretores de programas e 
irá reduzir a persistência de programas ineficazes. Da mesma forma, na Suécia, todos os centros 
de cuidados infantis devem ser registrados e passam por revisões anuais, incluindo supervisão, de 
forma a receber a autorização do governo para continuar a funcionar (OCDE, 2006). 

Os Estados Unidos são um elemento de comparação interessante para o Brasil dada a semelhança 
de tamanho e nível de descentralização do sistema. No nível mais básico de garantia de qualidade, 
quase todos os estados dos Estados Unidos exigem que creches e pré-escolas sejam licenciadas 
(mesmo aquelas completamente privadas). O licenciamento geralmente inclui renovação uma vez 
por ano ou a cada dois anos e a maioria dos estados fecha as creches ou pré-escolas que não sa-
tisfaçam os requisitos exigidos. O licenciamento abrange uma ampla gama de áreas, incluindo a 
idade da equipe, a qualidade de infraestrutura e requisitos de formação. Mas a observância destas 
normas, ainda que necessária, está longe de ser condição suficiente para garantir a qualidade da 
Educação Infantil (NARA, 2006). 

Também existem Sistemas de Avaliação de Qualidade. Vinte e seis estados ou localidades adota-
ram esses sistemas (Quality Rating Systems - QRS) para cuidados infantis e centros de educação. 
Esses sistemas avaliam centros de educação com uma ampla variedade de padrões de qualidade, 
geralmente incluindo: proporção educador/criança e tamanho do grupo, treinamento e formação 
do pessoal, e uma avaliação do ambiente da sala de aula e da aprendizagem (Zellman e Perlman, 
2008). Toda a gama de padrões de qualidade e o modo como as avaliações são aplicadas são 
apresentados no anexo 4. A maioria desses sistemas, então, gera consequências: oferece incen-
tivos para a melhoria dos centros, apoio a centros mais fracos e fechamento para os piores. Na 
maioria dos casos, esses programas são voluntários, mas muitos centros participam por causa da 
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variedade de incentivos previstos. Governos estaduais e locais também esperam que, com mais 
centros participando, os pais utilizem as classificações para escolher as escolas, o que incentivaria 
a participação destas, pois uma classificação negativa traria consequências concretas. Além disso, 
dois terços desses sistemas possuem métodos para avaliar o sistema de classificação em si. Essas 
medições mostram melhoras sistemáticas na qualidade dos centros de Educação Infantil, confor-
me constatadas por instrumentos de observação, após a participação em um sistema de avaliação 
(Tout, et al., 2010).25

Escalas de avaliação do ambiente 
Quase todos os sistemas de avaliação nos Estados Unidos empregaram algum tipo de medida ob-
servacional (Tout, et al., 2010). A maioria usou a ITERS-R para creches e ECERS-R para pré-escolas. 
O instrumento proposto pelo  Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos 
para avaliar programas Head Start é o Sistema de Avaliar Aulas (Classroom Assessment Scoring 
System, ou CLASS), que é projetado para a pré-escola e os primeiros anos do Ensino Fundamental 
(La Paro, Pianta e Stuhlman, 2004).26

Versões de vários desses instrumentos foram adotadas no Brasil. Em 2009, a Fundação Carlos Cha-
gas adaptou o ECERS-R e o ITERS-R para o Brasil e os aplicou em creches e pré-escolas de seis capitais, 
com os resultados anteriormente mostrados neste capítulo (Fundação Carlos Chagas, 2010). 27 Além 
disso, o Ipea, em 2001, utilizou um instrumento que avalia áreas similares ao ECERS-R em um estu-
do de 100 pré-escolas no Rio de Janeiro, conforme apresentado no início deste capítulo (Barros et 
al., 2010b). O município do Rio de Janeiro está projetando um sistema de monitoramento que irá 
utilizar as adaptações brasileiras do ITERS-R e do ECERS-R em todas as creches e pré-escolas, com 
a intenção de usá-lo como uma ferramenta para monitorar a qualidade, assim como ocorre nos 
programas de avaliação nos Estados Unidos (Barros, et al, 2010a).

Medidas de Desenvolvimento na Primeira Infância 
O teste do desenvolvimento cognitivo e sócio-emocional das crianças pode desempenhar um pa-
pel importante na aferição da saúde geral do sistema de Educação Infantil, além de identificar 
crianças com necessidades especiais. Naturalmente, resultados de testes em qualquer idade de-
vem ser salvaguardados para garantir que não haja abusos. Como as consequências de uma ava-
liação aumentam em importância, aumenta também a importância da utilização de instrumentos 
de alta qualidade por examinadores bem treinados. Por exemplo, um teste de acompanhamento 
simples pode ter implicações na forma como a família vê o potencial da criança. Outros testes, 
usados para saber se a criança necessita de serviços especiais, pode afetar diretamente a trajetória 

25 Apenas um estudo examinou a relação entre a participação na avaliação e mudanças de resultados para as crianças. Um 
estudo do programa do Colorado (EUA) demonstrou não haver relação, apesar de que um terço das creches não chegaram até 
o final do estudo (GL Zellman, M. Perlman, et al., 2008)
26 O instrumento CLASS examina interações professor-aluno em pré-escolas em três domínios: apoio emocional, organização 
da sala de aula e apoio pedagógico. Cada domínio é dividido em dimensões tais como o clima positivo (para promover o 
aproveitamento do ambiente de sala de aula para as crianças) e desenvolvimento de conceitos (para promover o pensamento 
racional e cognição) (Teachstone, 2011).
27 As escalas são Escala de Avaliação de Ambientes Bebês e Crianças Pequenas (ESAC) e Escala de Avaliação de Ambientes da 
Educação Infantil (Barros, Carvalho, et al., 2010b).
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da educação no longo prazo. É, portanto, essencial garantir que os testes sejam aplicados adequa-
damente e que os resultados sejam utilizados com o devido cuidado (Snow e Van Hemel, 2008). 
Isso está de acordo com a decisão do Conselho Nacional de Educação, de 2009, que propõe que as 
avaliações da Educação Infantil não sejam usadas para reprovar alunos individualmente.28

Se o objetivo é avaliar a qualidade do sistema, então, testar uma amostra de estudantes do sistema 
pode ser suficiente e pode tornar os custos dos testes muito mais viáveis. Os resultados do teste 
podem ser desvinculados dos identificadores de alunos específicos para proteger seu bem-estar. Ao 
mesmo tempo, muitos sistemas de avaliação nos Estados Unidos necessitam que as creches façam 
triagens para garantir que as crianças estão se desenvolvendo de forma adequada e para ver se 
serviços adicionais são necessários. Em nenhum caso essas avaliações estão ligadas aos incentivos 
do centro: elas são destinadas puramente a elevar a qualidade dos serviços infantis. A maioria dos 
programas que têm avaliação como requisito, no entanto, devem comprovar que a informação da 
avaliação é utilizada para o planejamento individual das crianças, e devem compartilhar as informa-
ções com os pais, como no programa do Novo México (EUA) (Look for the Stars, de 2005). 

Uma vasta gama de instrumentos é usada em sistemas de avaliação nos Estados Unidos29, mas os 
instrumentos mais indicados tendem a ter duas características em comum: (1) muitos foram pro-
jetados como ferramentas de triagem e não são medidas amplas de Desenvolvimento na Primeira 
Infância, e (2) todos eles dependem de avaliações e relatórios dos pais ou dos educadores, em vez 
da avaliação direta com as crianças. Um dos mais usados é o questionário Ages & Stages (Idades 
e Fases), que recentemente foi traduzido e validado para uso no município do Rio de Janeiro (Car-
valho et al., 2011).  

Esse uso de testes pode ajudar municípios a melhorar. Pesquisadores no Rio de Janeiro recente-
mente aplicaram o questionário Ages & Stages a todos os estudantes presentes em 500 creches. 
Em seguida compararam o desenvolvimento cognitivo e motor dos alunos do primeiro ano com 
o dos alunos do último ano. Isso forneceu uma estimativa do valor agregado de uma creche. O 
município vai agora visitar creches com maior valor agregado e procurar aprender o que elas estão 
fazendo e compartilhar isso com o restante da rede (Barros et al., 2011). O compartilhamento de 
conhecimentos mais sistemático entre os diversos centros de Educação Infantil é uma maneira 
extremamente importante pela qual o Brasil pode identificar áreas que precisam ser melhoradas.30

Intervenções para justificar melhorias 
A maioria dos sistemas de avaliação nos Estados Unidos é voluntária, mas uma das razões para 
incentivar a colaboração é que todas as creches e pré-escolas participantes recebem acesso a 
treinamento, na maioria das vezes nas seguintes áreas: (1) avaliação do ambiente, (2) linguagem e 
alfabetização, (3) formação curricular específica, (4) práticas de negócios, (5) segurança, (6) desen-
volvimento social e emocional e (7)  avaliações infantis (Tout et al., 2010). 

28 Parecer CNE/CEB n º 20/2009.
29 O Anexo 5 contem detalhes sobre os instrumentos selecionados.
30 Isso pressupõe a ausência de efeitos de grupo, em que o desenvolvimento cognitivo médio das crianças nascidas no Rio – 
por exemplo – em 2008 é significativamente menor do que as nascidas em 2010.
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Uma série de programas, tanto nos 
Estados Unidos quanto em outros paí-
ses, oferece bolsas de aperfeiçoamen-
to direcionadas a algum elemento de 
qualidade pré-escolar. Alguns têm 
como objetivo melhorar a qualidade 
dos professores com bolsas para edu-
cadores infantis, na Jamaica, Austrá-
lia (Victoria) e EUA (Nova York). Tendo 
em conta o vínculo tênue entre qua-
lificação do professor e desempenho 
do estudante, essa abordagem pode 
ter eficácia limitada a menos que seja 
restrita a treinamentos de alta qua-
lidade. Outra abordagem, buscando 
ligar a formação de professores mais 
estreitamente aos resultados deseja-
dos, é a Maine Roads to Quality Re-
gistry (EUA), em que os educadores 
infantis participam de um programa 
no qual recebem aconselhamento 
de carreira, elegibilidade para bolsas 
de estudo e um programa de treina-
mento de 180 horas que está alinha-
do com os objetivos de aprendizagem 
identificados pelo estado (Howes, 
Pianta, et al., 2008).
 

2.4 A Melhora da qualidade por 
meio de melhores incentivos 
Com relação ao Ensino Primário (anos 
iniciais do Ensino Fundamental), sis-
temas de educação em todo o mundo 
estão explorando várias maneiras de recompensar o desempenho com o monitoramento dos re-
sultados dos estudantes e gratificar professores e escolas que apresentam progressos. Há evidên-
cias promissoras nesses programas, mostrando que os incentivos para os professores e as escolas 
têm grandes impactos – na Índia, por exemplo (Muralidharan Sundararaman, 2009). Mas também  
há provas em contrário, não mostrando efeitos – em um programa recente nos Estados Unidos 
(Springer, et al., 2010).

Mais de 15 estados e municípios em todo o Brasil têm adotado programas de remuneração por 
desempenho, vinculando melhorias dos estudantes com prêmios em dinheiro para os professores. 

Quadro 1: Avaliação do Impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância

Grande parte do conhecimento global sobre a importância 
da Educação Infantil deriva de algumas poucas e rigorosas 
avaliações de impacto dos programas de desenvolvimento na 
primeira infância. O estudo High/Scope Perry Pre-school e o 
programa Abecedarian valeram-se do fato de não serem pro-
gramas universais - na verdade, ambos foram pilotos de pe-
queno porte – para aplicar o programa aleatoriamente entre 
as crianças mais necessitadas, e então para permitir compa-
rações ao longo do tempo entre aqueles que se beneficiaram 
e aqueles que não se beneficiaram. 

Dados de qualidade comparável na América Latina são muito 
limitados. A maior parte dos dados sobre a Educação Infantil 
no Brasil vem de comparações entre resultados de escolarida-
de das crianças que participaram de creches ou pré-escolas e 
aqueles que não o fizeram, o que pode produzir algumas con-
clusões, mas também deixa em aberto a possibilidade de que 
outros fatores tenham afetado esses resultados. Por exemplo, 
pais que valorizam a escolaridade podem ser mais propensos a 
matricular uma criança na pré-escola e seu filho também pode 
ter bons resultados escolares no longo prazo, mas este último 
pode ser devido ao tempo gasto pelo pai ajudando a criança a 
aprender, fato que não é levado em conta na comparação de 
pré-escolares e não pré-escolares. 
O Município do Rio de Janeiro - como o programa Perry Pre-
school - aproveitou a não cobertura universal para usar um 
sorteio para distribuir as escassas vagas entre as crianças 
mais necessitadas. Isso permite comparações entre as crian-
ças completamente comparáveis que frequentaram a creche 
pública e aquelas que não o fizeram. O estudo começou em 
2007. Os primeiros resultados mostram um impacto signi-
ficativo na participação das mães no mercado de trabalho. 
Resultados no desenvolvimento cognitivo das crianças serão 
coletados em 2011.
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Na Educação Infantil, como é possível encorajar os professores a se concentrarem em atividades 
que serão mais úteis para os seus jovens estudantes, preparando-os para a próxima fase de sua 
educação?

Vários programas nos Estados Unidos contemplam incentivos para a pré-escola e as creches. Esses 
programas não estão ligados a medições do desenvolvimento direto da criança, mas, sim, a siste-
mas que monitoram a qualidade por meio da observação. O uso dos prêmios pode ser associado a 
um determinado projeto de melhoria da qualidade ou, em alguns casos, os centros são livres para 
usá-los como quiserem (Tout et al., 2010).

2.5 Melhoria da qualidade por meio de melhor treinamento e supervisão 
Assim como nos graus mais avançados de educação, o provedor ou professor provavelmente é o 
fator mais importante na determinação do sucesso ou fracasso da experiência de educação inicial 
da criança. Duas áreas essenciais para assegurar alta qualidade nos cuidados e no ensino são a 
formação e a supervisão de educadores infantis. Muitos municípios no Brasil estão buscando me-
lhorar essas áreas. O Quadro 2 inclui dois exemplos. 

Como discutido anteriormente, somente 
um alto nível de formação não garante 
sucesso na Educação Infantil. Os pro-
fessores precisam de treinamento, mas, 
em particular, precisam de treinamento 
em atividades práticas e interações para 
promover o desenvolvimento cognitivo 
da criança. Um estudo do programa alta-
mente eficaz Perry Pre-school, nos Esta-
dos Unidos, indica que os elementos-
chave de sucesso do programa foram (1) 
treinamento sistemático em serviço em 
desenvolvimento e Educação Infantil (a 
formação apenas educativa mostrou-se 
inútil pois a forma de pedagogia é dis-
tintiva na infância), e (2) monitoramento 
permanente por parte dos superviso-
res, que são especialistas no currículo 
(Schweinhart, Barnes e Weikhart, bene-
fícios significativos: O High/Scope Perry 
Pre-school Study Through Age 27, 2005). 

Atualmente, o Brasil tem vários programas de treinamento em serviço para educadores infantis. 
Um programa do Governo Federal intitulado Proinfantil oferece formação à distância para pro-
fessores de creches e pré-escolas; seu objetivo é capacitar 23 mil educadores até julho de 2011. 

Quadro 2: Treinamento e supervisão em dois municípios 

O município de Araraquara (SP) vem melhorando a 
educação continuada para os educadores infantis, e 
São Bernardo do Campo (SP) está reforçando seu pro-
grama de supervisão escolar. Araraquara tem treina-
mento interno (o diretor da escola capacita os educa-
dores infantis) e formação externa (por uma equipe 
municipal externa). O treinamento interno mostrou 
alguns pontos fortes em termos de familiaridade dos 
diretores com a escola e o professor, mas encorajar 
os diretores a assumir a responsabilidade por isso é 
muito desafiador (Bomfim, Ferreira e Oliveira, 2011). 
Em São Bernardo do Campo, o sistema vem tentando 
definir o papel exato do supervisor, destacando alguns 
fatores importantes em termos do papel de supervi-
são para maximizar a eficácia. Esse processo de expe-
rimentação e de revisão é o reflexo do que acontece 
em muitos municípios em todo o Brasil. Em ambos os 
casos, o Governo Federal também desempenha um 
papel no desenvolvimento de materiais de orientação, 
mas muito fica a cargo dos municípios (Ferreira, Olivei-
ra e Bomfim, 2011). 
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O currículo Proinfantil tem seis áreas principais: quatro áreas de conteúdo – (1) linguagem (2) 
identidade, sociedade e cultura; (3) matemática e lógica; (4) vida e natureza – e duas áreas meto-
dológicas - (5) fundamentos da educação e (6) organização do ensino. Este programa é um começo 
para fornecer as bases necessárias aos educadores infantis, mas os professores definitivamente 
precisam de mais treinamento. Iniciativas sem fins lucrativos surgiram para atender à demanda, 
tais como as Mesas Educadoras do Fundo do Milênio para a Primeira Infância, que são centros de 
recursos que oferecem treinamento aos profissionais que lidam com Desenvolvimento na Primeira 
Infância. Da mesma forma, cinco organizações sem fins lucrativos se juntaram para apoiar o For-
mar em Rede, que oferece ensino à distância para os educadores infantis em cerca de 50 municí-
pios de todo o Brasil. Programas de treinamento mais universais na preparação de atividades de 
alta qualidade para melhorar o desenvolvimento cognitivo são escassos.

2.6 Melhoria da qualidade por meio de conhecimento compartilhado 
Programas de Educação Infantil são de responsabilidade das secretarias municipais de educação. Por 
essa razão e porque o Brasil tem mais de 5.500 municípios, a variação nos programas é extensa. Além 
dos programas municipais, o Governo Federal tem programas para fornecer suporte aos municípios. 
Governos estaduais não têm nenhum papel formal na Educação Infantil, embora ocasionalmente 
apoiem os municípios, como no programa Asas da Florestania Infantil do Acre e no Primeira Infância 
Melhor. no Rio Grande do Sul, que é baseado em saúde, mas inclui estímulo cognitivo para a criança. 
Por fim, o setor não-governamental está ativamente envolvido na Educação Infantil. 

Papel Federal 
No nível Federal, apesar de o financiamento ser canalizado para os municípios, por meio do 
Fundeb, para cobrir despesas correntes de Educação Infantil, a maioria dos municípios tem um 
número insuficiente de centros de ensino infantil. O programa federal Pró-Infância fornece re-
cursos aos municípios para a construção de novos centros de Educação Infantil, tendo finan-
ciado mais de 2.000 centros até agora e fornecido recursos para equipar centenas de outros. 
O segundo maior programa federal, o Proinfantil, que oferece treinamento, foi discutido na se-
ção anterior. O Governo Federal sistematicamente patrocina e divulga orientações para os mu-
nicípios em uma variedade de tópicos, incluindo a forma de elaborar contratos com prestadores 
sem fins lucrativos, indicadores de qualidade na Educação Infantil e referências curriculares, 
entre outros.31 Creches e pré-escolas também estão incluídas em alguns programas mais gerais, 
como o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que seleciona e oferece livros para instituições 
de ensino desde o nível da creche (MEC, 2009). 

Programas municipais também têm a oportunidade de informar outros municípios 
Muitos municípios estão investindo em seus programas de Educação Infantil, desenvolvendo cur-
rículos especializados, sistemas de monitoramento, melhor formação para os professores e muito 
mais. Com mais de 5.500 municípios em todo o Brasil, há grande oportunidade de essas cidades 
aprenderem umas com as outras, aumentando assim a qualidade e a eficiência. 

31 Uma lista de publicações recentes encontra-se no Anexo 7.
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Alguns programas públicos visam áreas específicas de interesse e seus currículos podem ser váli-
dos para outros municípios. Por exemplo, o município de Santarém (PA) desenvolveu o programa 
Eco-Escolas, que oferece aulas sobre o meio ambiente desde a Educação Infantil. O município de 
Campinas (SP) desenvolveu o Prodança-Criança Escola para ensinar dança às crianças a fim de for-
necer uma gama de oportunidades de desenvolvimento. Da mesma forma, o município do Rio de 
Janeiro desenvolveu um currículo com 40 lições que oferece formação para pais de crianças das 
creches abrangendo educação, saúde e assistência social (veja Anexo 6). O currículo inclui DVDs, 
livros e guias de discussão. Também o programa de educação com visitas domésticas desenvolvido 
pelo estado do Acre (descrito no próximo capítulo) inclui livros e guias para agentes educacionais 
que demonstram (para os agentes e, em seguida, para os pais) como usar objetos comuns dispo-
níveis em casa, como instrumentos de estimulação cognitiva. Claramente, essas ferramentas e 
outras como elas representam um recurso educativo potencial para outros municípios.  

Além desses currículos, muitos municípios têm investido em programas inovadores com os quais 
outras cidades podem aprender e adaptar. Por exemplo, o município de Macapá (AP), apresentou o 
programa Revivendo as Tradições, no qual tradições culturais regionais são tratadas em atividades 
lúdicas e de aprendizagem. O município do Rio de Janeiro está adaptando o Bookstart, um programa 
do Reino Unido para expor crianças de zero a três anos a experiências positivas de leitura, forne-
cendo materiais de leitura e incentivo aos pais das crianças menores. O município de Salvador (BA) 
começou o Pequeno Cidadão, em que os alunos da pré-escola recebem sua carteira de identidade e 
são guiados por meio de todos os trâmites necessários ao processo. Eles aprendem o hino nacional, 
ouvem histórias sobre seus direitos como cidadãos e, em seguida, são convidados a compartilhar 
suas experiências relevantes. Em Lucas do Rio Verde (MG), crianças das creches passeiam por vários 
locais onde fazem atividades: o supermercado, onde aprendem sobre frutas e legumes, ou uma loja 
de artesanato local, onde aprendem sobre arte regional e pintura. Em Belém (PA), crianças da pré-
escola aprendem matemática por meio da coleta e contagem de diferentes tipos de cartões telefô-
nicos, passando à prática de leitura e ao aprendizado sobre lugares importantes do Pará retratados 
nesses cartões.32 O acesso a esses tipos de programas e dados que mostram onde eles foram mais 
bem sucedidos, irá ajudar municípios a criar sobre as experiências dos outros. 

Como os municípios podem compartilhar informações? 
Atualmente, os municípios têm poucas ferramentas para aprender uns com os outros. Existem vá-
rias redes para o Desenvolvimento na Primeira Infância, incluindo a Rede Nacional Primeira Infân-
cia, que se concentra mais na melhoria da política nacional e não tanto no compartilhamento de 
conhecimentos programáticos. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) 
também divulga alguns documentos sobre a política nacional de Educação Infantil.

Recentemente, duas iniciativas para um compartilhamento mais direto de informação foram lan-
çadas. Uma delas é a Rede Cooperação Criança e Paz, que é um site de rede social (no estilo Face-
book) onde dirigentes, trabalhadores, educadores e outros cidadãos interessados compartilham 

32 Vários exemplos foram extraídos do Prêmio Qualidade na Educação Infantil 2004.



34

informações ativamente. O site tem, atualmente, cerca de 500 membros. A segunda iniciativa, 
lançada pelo Fórum Nacional pela Primeira Infância e pelo Banco Mundial, denominada Rede de 
Cooperação pela Primeira Infância, procura fornecer um mapa de serviços para o Desenvolvimen-
to na Primeira Infância em todo o Brasil, bem como um site de rede social mais focado no com-
partilhamento de materiais como os descritos acima: informações sobre programas inovadores, 
experiências e melhores práticas.

Uma iniciativa anteriormente patrocinada pelo Governo Federal é o prêmio anual para a Qualida-
de na Educação da Primeira Infância, que funcionou de 2000 a 2005, e destacou projetos inovado-
res desenvolvidos por alguns municípios ou centros de Educação Infantil. 

2.7 Lições 
Há uma série de maneiras pelas quais o Brasil pode contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino infantil em áreas importantes. Primeiro, o Governo Federal pode desenvolver guias curricu-
lares mais específicos, que forneçam atividades para as creches e pré-escolas. Em segundo lugar, o 
Brasil pode introduzir o monitoramento sistemático por meio do acesso a uma ferramenta-padrão 
de observação. Terceiro, o Governo Federal pode fornecer diretrizes de licenciamento de normas 
mínimas de qualidade às quais os municípios devem se adaptar. Esse é um passo além das orienta-
ções existentes para a qualidade de creches: ele implica diretrizes mínimas de qualidade e orienta-
ção sobre como um programa de licenciamento seria empregado. Por fim, o Brasil pode incentivar 
municípios a fornecer recursos para a melhoria dos centros, com base em medidas observacionais 
de qualidade, bem como incentivos para bons centros. 
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Capítulo 3: Como atingir as crianças mais pobres

3.1 O acesso à Educação Infantil no mundo 
O Brasil aumentou consideravelmente a taxa de matrículas em creches durante os últimos 15 anos. 
Com 18% das crianças com idade entre zero e três anos matriculadas, o país ultrapassa os níveis do 
México e tem níveis comparáveis aos encontrados no Chile (Figura 15). No entanto, as matrículas 
em creches ainda estão significativamente aquém de países com programas mais consolidados, 
como a Nova Zelândia, Suécia e os membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) como um todo. Essas desigualdades refletem diferenças nas políticas. O Chile e 
o México focaram suas políticas infantis para as primeiras idades, e a Suécia fornece assistência em 
tempo integral e educação pré-escolar a partir de um ano de idade (Bruns, et al, 2010a).

Figura 15: Matrículas em creches ao redor do mundo, entre zero e três anos (ou conforme indicado)

Fonte: Brasil, Pnad, 2009. EUA, Aud, et al., 2010. Demais dados adaptados de Bruns, et al, 2010a

Um número crescente de países está buscando a cobertura pré-escolar universal para crianças 
de quatro e cinco anos. O Brasil – com 75% de crianças de quatro e cinco anos de idade matricu-
ladas – está aquém da média da OCDE, de 85%, mas tem uma taxa comparável à encontrada no 
Chile (Figura 16). Entre os países da América Latina, Brasil e México são os dois únicos nos quais 
a pré-escola é uma etapa de ensino obrigatória para crianças com idades entre quatro e cinco 
anos. A experiência do México é especialmente relevante para o Brasil, uma vez que, como o 
Brasil, procura atingir a cobertura pré-escolar universal em 2016. O México alcançou quase 100% 
de cobertura para crianças de cinco anos de idade e bem mais de 90% para quatro anos de idade. 
Mas um dos resultados dessa rápida expansão foi uma queda real no número de matrículas para 
crianças de três anos de idade em 2005, pois esforços e recursos foram direcionados para alcançar 
a meta universal para as de quatro e cinco anos de idade. No Brasil, o Fundeb deve ajudar a mitigar 
esse efeito, embora haja evidências de que alguns dos estados com forte cobertura pré-escolar 
também têm uma fraca cobertura de creche. Um segundo efeito no México é que a expansão 
levou a quedas em algumas medidas de qualidade: por exemplo, a proporção de pré-escolas com 
uma relação aluno-adulto superior a 30 aumentou significativamente no decorrer da expansão 
(Yoshikawa, et al., 2007).  Como o Brasil pretende expandir a matrícula nos próximos anos, será 
necessário acompanhar atentamente a qualidade para garantir que o acesso não deixe as crianças 
em uma má situação com relação aos cuidados e ao ensino.
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Figura 16: Matrículas na pré-escola ao redor do mundo

Fonte: Brasil, Pnad, 2009. Chile, calculado com base no Mineduc., 2010. EUA, Censo, outubro 2009. 
Demais adaptados de Bruns, et al, 2010a

3.2 Como vem evoluindo o acesso à Educação Infantil no Brasil? 
A frequência escolar em creches e pré-escolas tem aumentado consideravelmente nos últimos 
anos. Apenas 9% dos menores de quatro anos frequentavam creche em 1999, mas 18% frequenta-
vam uma creche em 2009 – o dobro da taxa de inscrição em creches em uma única década (Figura 
17).32 Da mesma forma, enquanto 52% das crianças entre quatro e seis anos frequentavam a esco-
la em 1999, em 2009 o número passou a 81% (Figura 18).33

Figura 17: Parcela de crianças entre zero e três anos em creches, 1996-2009

32 Antes de 2004, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) não fez pesquisas urbanas em seis dos sete estados 
da região Norte (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá). Como resultado, os dados não são representativos de 
toda a região até 2004, e o Norte não é mostrado nessa ou em outras estatísticas até 2004.
33 As tendências são semelhantes quando se examina a taxa de inscrição pré-escolar apenas de crianças com idades entre 
quatro e cinco anos. Para manter a consistência ao longo do tempo, é relatada a inscrição para crianças entre quatro e seis 
anos, salvo quandoe especificado em contrário.

Fonte: Pnad, 1996-2009
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Figura 18: Parcela de crianças entre quatro e seis anos na Pré-escola, 1996-2009

Fonte: Pnad, 1996-2009
*Antes de 2007 essa é a taxa de matrícula na pré-escola para crianças entre quatro e seis anos. A partir de 2007, essa é a 
taxa de matrícula na pré-escola e/ou no primeiro ano do Ensino Fundamental para crianças entre quatro e seis anos.

Essa rápida expansão é comparável ao ocorrido em outros países no mesmo período. Enquanto a 
taxa de matrícula na pré-escola cresceu 56% no Brasil entre 1996 e 2009, a mesma taxa na Colôm-
bia cresceu 40% e no México, cresceu 61%.

É claro que a pré-escolarização é muito mais comum do que a universalização da creche. No entan-
to, enquanto em 1996 a taxa de matrícula pré-escolar foi mais de seis vezes a taxa de inscrição em 
creches, em 2009, foi apenas 4,4 vezes a taxa de matrícula em creches em 2009. Assim, mesmo a 
pré-escola sendo o tipo mais comum de Educação Infantil, as creches estão ganhando terreno. Em-
bora todas as regiões tenham aumentado as matrículas em creches e pré-escola nos últimos anos, 
existem grandes diferenças entre as regiões. O Sul e o Sudeste apresentaram as maiores taxas de 
matrícula em creche em 1996 e passaram a registrar um aumento percentual maior no número de 
matrículas até 2009. O Sudeste conta com maior aumento no percentual de inscrição em creches 
do que qualquer outra região. Isso elevou a diferença regional de frequência a creches; as regiões 
que começaram com baixas taxas de inscrição estão se expandindo muito mais lentamente do que 
o Sul e o Sudeste. As desigualdades regionais no atendimento pré-escolar vêm diminuindo ligeira-
mente desde 1996. As regiões Centro-Oeste e Sul – com menores taxas de frequência pré-escolar 
em 1996 – viram o maior aumento percentual entre 1996 e 2009. Mesmo com as lacunas regionais 
persistindo, há convergência. 

As tendências regionais na expansão da Educação Infantil não se limitam por faixas de renda. O 
Nordeste – uma das regiões mais pobres do Brasil – teve maiores taxas de matrícula em creches 
e pré-escolas do que o relativamente rico Centro-Oeste durante quase toda a última década e 
presencia alguns dos maiores índices de inscrições na pré-escola. Prioridades específicas dos mu-
nicípios e níveis de demanda parecem ser fatores importantes que impulsionam os investimentos. 
Logicamente, a disponibilidade de recursos afeta os investimentos municipais em Educação Infan-
til. Mas ter os recursos para investir não é tudo, deve haver a vontade de investir. 
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No nível estadual também há disparidades no acesso a creches e pré-escolas. A figura 19 oferece 
uma comparação entre estados com relação ao acesso a creches em 2009, e a Figura 20 mostra 
o mesmo para pré-escolas. Vários estados se destacam quando comparados a outros na mesma 
região. Por exemplo, Roraima, no Norte, tem uma taxa de matrícula em creches 14%, maior do 
que o resto da região e uma taxa de matrícula pré-escolar de 81%, que é próxima à do Distrito 
Federal. Por outro lado, Alagoas, no Nordeste, está atrás do resto da região com relação a creches 
e pré-escolas.

         Figura 19: Acesso à creche por estado, 2009                              Figura 20: Acesso à pré-escola por estado, 2009

Fonte: Pnad, 2009. 
Nota: O acesso à creche é a taxa de matrículas em escolas para crianças entre zero e três anos. O acesso à pré-escola é a 
taxa de matrículas em escolas para crianças entre quatro e seis anos de idade.

Uma das descobertas mais importantes em nível estadual é que seis estados têm taxas de matrí-
cula na pré-escola abaixo dos 60%: Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Rio Grande do Sul e Rondônia. 
Isso significa que, nesses estados, uma expansão massiva será necessária nos próximos anos para 
atingir a cobertura universal até 2016. 

As taxas estaduais de crescimento de matrículas em creches e pré-escolas entre 1996 e 2009 são 
altamente correlacionadas. Geralmente, os estados que têm impulsionado as matrículas em cre-
ches alcançaram o mesmo com a pré-escola e aqueles que ficam para trás em uma área, ficam para 
trás na outra também. É provável que algumas regiões com orçamentos limitados para a Educação 
Infantil sejam forçadas a substituir o investimento em educação por outro, como o México fez na 
sua grande expansão da pré-escola. A região Sul é um exemplo interessante. Embora tenha sido 
a região com a menor taxa de matrículas na pré-escola por vários anos entre 1996 e 2009, teve a 
maior taxa de inscrição em creches no mesmo período (inscrições pré-escolares são ainda muito 
maiores do que inscrições em creches). Como esses dois níveis de educação são controlados pelo 
mesmo nível de governo (município), isso sugere que a demanda por pré-escolas em comparação 
com creches varia entre as regiões. 
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Essas conclusões reforçam a necessidade de saber como a renda, a urbanização e o trabalho fe-
minino influenciaram as matrículas na Educação Infantil. Esses são fatores nos quais regiões e 
estados diferem notadamente, e que provavelmente são responsáveis por variações na taxa de 
expansão do Ensino Infantil.

Gênero e Educação Infantil 
Há pouca evidência de desigualdade de acesso à Educação Infantil entre meninos e meninas. No 
geral, as diferenças por sexo parecem ser temporárias e não sistemáticas (Figuras 21 e 22). Tanto 
para creches quanto para pré-escolas, nenhuma das regiões do Brasil registrou uma relevante 
maior participação de meninos em relação às meninas, ou vice-versa, durante a última década. 
Isto é coerente com os padrões de frequência mais amplos no Brasil, que mostram pouca evidên-
cia das disparidades de gênero.

Figura 21: Parcela de crianças entre zero e três anos   Figura 22: Parcela de crianças entre quatro e seis anos
           em creches, por gênero, 1996-2009                na pré-escola, por gênero, 1996-2009

Fonte: Pnad 1996 - 2009     Fonte: Pnad 1996 – 2009
       Nota: antes de 2007, seis anos era idade de pré-escola.  
       Após 2007, passou a ser idade de Ensino Fundamental.

Crianças pobres estão ficando para trás 
Apesar de crianças de todas as faixas de renda frequentarem creches e pré-escolas, o acesso é 
mais concentrado entre os mais ricos (figura 23). Isso pode ser verdade por várias razões. Primei-
ro, em áreas com alta concentração de famílias de alta renda, a base fiscal com a qual a educação 
pública é financiada será relativamente maior. Isso é especialmente verdadeiro no Brasil. Por lei, 
os municípios devem gastar pelo menos 25% de sua receita em educação. Receitas mais altas au-
tomaticamente se traduzem em maiores gastos com a educação. Mesmo que a reforma do Fundef 
de 1998 – e do subsequente Fundeb, de 2007 – tenha equalizado os gastos com educação, isso foi 
feito dentro dos estados, o que significava que os municípios dos estados mais ricos ainda gozavam 
de maiores recursos educacionais do que aqueles nos estados mais pobres. O Governo Federal 
completou os fundos de educação nos estados que não cumpriram um mínimo por aluno, mas isso 
só beneficiou alguns estados e não equiparou o financiamento da educação entre os estados. Em 
segundo lugar, a capacidade de pagamento aumenta com a renda familiar. Famílias com alta renda 
podem pagar por educação privada onde a educação pública está ausente ou é de baixa qualida-
de. Em terceiro lugar, porque a renda e a educação dos pais são positivamente correlacionadas 
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crianças de famílias de renda mais alta têm também mais probabilidade de ter pais que atribuem 
um elevado valor intrínseco à educação. Esses pais costumar ser mais propensos a matricular seus 
filhos na Educação Infantil. Finalmente, as crianças de famílias de renda mais elevada têm menos 
chances de precisar trabalhar para ajudar a sustentar suas famílias. Embora o trabalho infantil en-
tre crianças de zero a cinco anos seja incomum no Brasil, isso ocorre e pode impedir a matrícula.

Figura 23: Frequência a instituições de Educação Infantil por faixas de renda (1996-2009)

Fonte: Pnad, 1996-2009
Nota: antes de 2007, essa é a taxa de matrícula na pré-escola para crianças entre quatro e seis anos. A partir de 2007, essa é 
a taxa de matrícula na pré-escola e/ou no primeiro ano do Ensino Fundamental para crianças entre quatro e seis anos.

A figura 23 revela não só o quão forte é a relação entre renda familiar e frequência a instituições de 
Educação Infantil, mas também como a situação varia entre creches e pré-escolas e como ela mu-
dou ao longo do tempo. A disparidade de renda na frequência escolar entre quatro e seis anos de 
idade parece estar diminuindo, enquanto a disparidade de renda na frequência escolar entre zero 
e três anos está se expandindo. Isso provavelmente é devido ao fato de que, a partir de 2007, as 
crianças de seis anos de idade foram gradualmente trazidas para o Ensino Fundamental, que é um 
nível de educação obrigatório. Quando todas as crianças – ricas e pobres – tiverem direito à sua 
vaga em uma escola pública, a renda familiar, naturalmente, terá menos impacto na frequência 
escolar. Com a Emenda Constitucional de 2009, que estipula em quatro anos a idade obrigatória 
para o ingresso na escola, a disparidade de renda no ensino infantil provavelmente cairá ainda 
mais nos próximos anos. O caso do Ensino Fundamental – que é obrigatório há décadas – sugere 
tal resultado. A partir de 2009, 99% dos mais ricos entre seis e 14 anos frequentaram a escola, mas 
as crianças mais pobres não ficaram muito atrás, com uma taxa de frequência de 96%. 

As famílias mais ricas não são apenas mais propensas a matricular seus filhos na Educação Infan-
til; elas também são muito mais propensas a usar o sistema privado (Figura 24 e Figura 25). Na 
parcela inferior de renda domiciliar per capita, 85% dos pais usam creches públicas e 92% usam 
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pré-escolas públicas. Por outro lado, na parcela superior de renda per capita familiar, 81% dos 
pais usam creches particulares e 74% usam a pré-escola privada. O ensino infantil privado não só 
custa dinheiro, mas – como será mostrado mais tarde – tende a ser de maior qualidade em vários 
aspectos. Se a Educação Infantil pública não está disponível, ou se é de qualidade muito baixa, uma 
família pobre pode não ter outra opção a não ser manter a criança em casa.

Figura 24: Fração de crianças matriculadas em    Figura 25: Fração das crianças matriculadas em
creches em instituições públicas versus privadas   pré-escolas em instituições públicas versus privadas
por quintilho de renda (2009)    por quintilho de renda (2009)

Fonte: Pnad, 2009      Fonte: Pnad, 2009

Crianças de áreas rurais estão ficando para trás 
Matrículas em creches e pré-escolas são menos comuns nas zonas rurais. Domicílios urbanos 
têm renda mais elevada (mais do dobro em 2009), o que provavelmente explica parte da dife-
rença. Como descrito acima, isso tem um efeito sobre o orçamento da educação no município. E 
também tem um efeito sobre a capacidade dos pais de financiar a Educação Infantil. Áreas rurais 
também costumam obrigar os alunos a trajetos mais longos ou mais complicados até os centros 
ou escolas, o que pode ser difícil para as crianças. Diferenças de acesso entre as zonas urbanas e 
rurais oferecem oportunidades desiguais para as crianças por causa de sua localização geográfica. 
Vega e Barros (2011) demonstram que viver em uma área rural é uma das principais fontes de 
exclusão no acesso à habitação e a serviços como eletricidade, água e saneamento. Eles também 
mostram que o nível socioeconômico é uma enorme fonte de exclusão no acesso à educação 
pré-escolar, aos níveis básicos de educação, de moradia e de serviços de saúde, e ao progresso na 
vida escolar. Dado que as zonas rurais são geralmente pobres, uma grande parte de suas crianças 
– por uma infinidade de razões – não tem oportunidades de sucesso. Políticas que sirvam para 
expandir criativamente a Educação Infantil nas áreas rurais que não podem ser atendidas por 
centros de ensino ou outras modalidades comuns seriam de grande valia para ajudar a superar 
essa desigualdade de oportunidades. 

A diferença rural e urbana nas matrículas pré-escolares está diminuindo (Figura 26). No entanto, 
como demonstra a Figura 27, as crianças entre quatro e seis anos, de famílias mais ricas, nas áreas 
rurais, estão tão propensas a frequentar a escola quanto as crianças urbanas com a mesma idade 
e com renda mais baixa. 
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Figura 26: Fração de crianças entre quatro e seis anos em pré-escolas por área rural/urbana (1996-2009)

Fonte: Pnad, 1996-2009
Nota: Antes de 2007, seis anos era idade de pré-escola. Após 2007, é idade para o primeiro ano do Ensino Fundamental.

Figura 27: Fração de crianças entre quatro e seis anos em pré-escolas por faixas de renda e área rural/urbana (1996-2009)

Fonte: Pnad, 1996-2009
Nota: Antes de 2007, seis anos era idade de pré-escola. Após 2007, é idade para o primeiro ano do Ensino Fundamental.

A figura 27 sugere que a diferença entre as áreas rurais e urbanas em atendimento pré-escolar 
não pode ser atribuída à relativa pobreza das áreas rurais por si só, pois até mesmo as mais ricas 
das áreas rurais têm o mesmo nível de matrícula que as mais pobres das áreas urbanas. Também 
pode ser que crianças em áreas rurais tenham maior acesso a formas mais confiáveis de cuidados 
infantis informais, tais como cooperativas de bairro, parentes, professores e cuidados de amigos 
próximos. Por fim, a participação feminina na força de trabalho é um pouco menos comum em áreas 
rurais do que em áreas urbanas do Brasil. Em 2009, 40% das mães de crianças entre zero e três 
anos de idade nas áreas rurais trabalhavam, enquanto 43% das mães de crianças dessa mesma 
faixa etária trabalhavam em áreas urbanas (incluindo tanto o trabalho formal quanto o informal). 
Da mesma forma, em 2009, 48% das mães de crianças entre quatro e seis anos nas áreas rurais tra-
balhavam, e 50% das mães de crianças dessa mesma faixa etária em áreas urbanas trabalhavam. 
Embora essas diferenças sejam pequenas, elas podem representar variações significativas, já que 
os níveis de frequência em creches nas zonas rurais são muito baixos.  
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Participação feminina na força de trabalho e Educação Infantil 
À medida que a matrícula na Educação Infantil vem aumentando, mais e mais mulheres se juntam 
à força de trabalho. A proporção de mulheres que trabalham no Brasil chega a 60%, o que é supe-
rior à média da América Latina, e é comparável aos países da OCDE (Tabela 8).

Tabela 8: Participação da força de trabalho em diversos países

País 1996 2008 Crescimento 1996-2008

Brasil 52% 60% 16%

Colômbia 33% 41% 23%

Chile 35% 44% 25%

México 38% 43% 16%

América Latina e Caribe 44% 52% 16%

Estados Unidos 59% 59% 0%

Suécia 60% 61% 2%

Fonte: Indicadores do Desenvolvimento Mundial, Banco Mundial 

A participação na força de trabalho (PFT) de mães de crianças pequenas, em particular, aumentou 
consideravelmente mais rápido do que a média brasileira ou regional. A PFT entre mães de crian-
ças em idade de creche aumentou de 33% em 1998 para 42% em 2007, um crescimento de 27%. 
A PFT entre mães de crianças em idade pré-escolar aumentou de 41% para 48%, um aumento de 
17% (acima da média brasileira e da América Latina, de 16%).  

Os estabelecimentos públicos de Educação Infantil vêm contribuindo, internacionalmente, para o 
aumento da oferta do trabalho feminino, e as evidências do Brasil corroboram essa afirmação. Um 
estudo recente no Rio de Janeiro (descrito no Quadro 2) compara as mães de crianças que contam 
com vagas em creches públicas às mães de crianças que não dispõem de vagas. O ingresso é deter-
minado por sorteio, por isso mães de ambos os grupos de crianças são comparáveis. Oito meses 
após o sorteio das vagas, as taxas de emprego das mães que tinham conseguido uma vaga eram 
o dobro daquelas que não haviam tido acesso ao benefício: 17% contra 9% (Barros et al., 2010c). 
Assim, uma política de expansão de creches pode fornecer alguns dos recursos para se pagar, uma 
vez que amplia significativamente o número de mulheres na força de trabalho. 

Menos da metade das mães com crianças pequenas (zero-três) trabalham no Brasil, embora os 
números estejam em expansão. Maiores taxas de mulheres na força de trabalho entre mães de 
crianças em idade pré-escolar do que entre mães de crianças em idade de creche indicam maior 
preferência por cuidados em casa para crianças muito novas, além dos custos mais elevados do 
transporte seguro dessas crianças e das dificuldades do mercado de trabalho que resultam da li-
cença para o parto e cuidados com o bebê. A licença maternidade obrigatória no Brasil é de quatro 
meses, mas está em vias de ser ampliada para seis meses. Essa expansão pode permitir que as 
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mulheres mantenham o trabalho que tinham momento do parto, o que aumentaria a demanda 
por creches nos anos seguintes à licença maternidade.

              Figura 28: Matrículas em creches por       Figura 29: Matrículas em pré-escola por
           condição de trabalho da mãe, 1996-2009      condição de trabalho da mãe, 1996-2009

34 Regressões em todos os estados sugerem que essa lacuna e sua variação ao longo do tempo são estatisticamente significati-
vas. Especificamente, a diminuição da frequência a creches de acordo com o status de trabalho da mãe, variáveis anuais e suas 
interações sugerem que a participação da mãe na força de trabalho tem um efeito positivo significativo sobre a frequência a 
creches que está aumentando ao longo do tempo. O mesmo pode ser mostrado usando-se uma tendência de tempo no lugar 
de variáveis anuais; mais uma vez, o coeficiente de status de trabalho da mãe é significativo e positivo, como é o termo de 
interação.

Fonte: Pnad, 1996-2009

Na última década, mesmo mães que não trabalham tornaram-se muito mais propensas a enviar 
seus filhos para creches. Esse fenômeno sugere que a Educação Infantil para essa idade é vista como 
benéfica, o que a justifica independentemente de a mãe trabalhar. No entanto, a diferença na fre-
quência a creches entre as crianças com mães que trabalham e com mães que não trabalham au-
mentou de 8% para 15% entre 1996 e 2009, como mostrado na Figura 28.34 A matrícula em creches 
é, portanto, cada vez mais associada com o status de trabalho da mãe. E, no entanto, menos de um 
terço das crianças com mães que trabalham estão em uma creche. Onde estão, então, essas crian-
ças? Provavelmente, estão sob os cuidados dos pais, parentes mais velhos ou vizinhos. Por exemplo, 
muitas famílias com um avô vivendo em casa não enviam seus filhos para a creche (Inep, 2009). 

As mães que trabalham e as que não trabalham tiveram ganhos semelhantes com a matrícula dos 
filhos na pré-escola durante a última década. A diferença de matrículas entre os filhos de mães que 
trabalham e das que não trabalham diminuiu ligeiramente (Figura 29), o que pode em parte ser atri-
buído à incorporação gradual de crianças com seis anos de idade no Ensino Fundamental a partir de 
2007, já que – sendo parte da educação compulsória – é menos dependente do status de emprego 
das mães. No entanto, a diferença já vinha diminuindo na década entre 1996 e 2006, talvez porque a 
escolaridade para seis anos de idade (e até mesmo para quatro e cinco anos) tornou-se uma norma. 

3.3 Atingindo os mais pobres: para quantos planejar
Dado que a educação pré-escolar passou a ser obrigatória e os municípios devem estar em confor-
midade até 2016, a meta do Ministério da Educação é a matrícula universal até esta data (Weber, 
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35 Este relatório usa o tamanho da pré-escola média do Estado de São Paulo, que é de 87 pré-escolares por estabelecimento, 
e o tamanho da pré-escola média do Estado de Pernambuco, que é de 35 pré-escolares por estabelecimento.

2011). Como destacado anteriormente, o Brasil tem uma lacuna significativa para cobrir a fim de 
atingir esse objetivo. Seis estados têm menos de 60% das crianças matriculadas em pré-escolas e 
outros 13 estados têm menos de 80% matriculados. O número total de crianças não matriculadas 
impressiona (tabela 9). No entanto, esse número deverá cair significativamente nos próximos 15 
anos – em parte devido ao declínio da fertilidade no Brasil nos últimos 25 anos. Espera-se que as 
matrículas no Ensino Fundamental também caiam 23% durante o mesmo período, liberando re-
cursos para que se alcance as matrículas em larga escala na Educação Infantil. 

Tabela 9: Total das crianças não matriculadas na Educação Infantil, por região

Região Crianças não matriculadas em creches
 (0 a 3 anos)

Crianças não matriculadas na pré-escola 
(4 e 5 anos)

2009 2025 2009 2025

Norte 1.190.368 964.198 247.577 188.159

Nordeste 3.101.091 2.511.884 360.118 273.690

Sul 3.410.352 2.762.385 316.093 240.231

Sudeste 1.141.513 924.626  482.143 366.429

Centro Oeste 749.702 607.259 164.581 125.082

Brasil 9.593.026  7.770.351 1.570.512 1.193.589

Fontes: Pnad, 2009, dados populacionais do IBGE 2009 e estimativa da idade populacional do IBGE 2007

Para alcançar essa magnitude de crianças, o Brasil precisará incorporar uma série de mecanismos 
de distribuição. Três quartos dos 1,6 milhão de crianças entre quatro e cinco anos de idade que 
não frequentam a pré-escola e muito da deficiência do acesso a creches estão em áreas urbanas 
(Tabela 10). Nas áreas urbanas, a construção de novos centros ou adaptação de edifícios já exis-
tentes pode ser a solução mais eficiente. 

No entanto, as taxas de cobertura são muito mais baixas em áreas rurais. Em algumas áreas rurais, 
as densidades populacionais são tais que o preenchimento de vagas de uma pré-escola ou creche de 
tamanho médio pode exigir um grande deslocamento para crianças muito pequenas. A Tabela 12 mos-
tra o tamanho médio das pré-escolas, em termos de número de alunos, por região. No Estado de São 
Paulo, 0,4 km² do território no município de São Paulo seria suficiente para encher uma pré-escola de 
porte médio daquela região com crianças de quatro e cinco anos. No entanto, em um município mais 
rural, como Barra do Turvo, também no Estado de São Paulo, mais de 320 km² seriam necessários para 
encher uma pré-escola de tamanho médio. Da mesma forma, no Estado de Pernambuco, 0,15 km² no 
município de Recife seria suficiente para encher uma pré-escola pernambucana de tamanho médio 
com crianças de quatro e cinco anos de idade. No entanto, no município rural de Parnamirim, a mesma 
pré-escola teria que atender a mais de 110 km² do território.35 Devido às economias de escala, seria 
inevitavelmente mais caro expandir a Educação Infantil nos municípios rurais. Nessas áreas, o desafio 
será criar centros economicamente viáveis em uma escala menor do que ao normal ou usar visitas 
domiciliares e outras modalidades de atendimento que poderiam ser mais adequadas a áreas rurais.
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Tabela 10: Número de crianças entre quatro e cinco anos não matriculadas na pré-escola em 2009, por região e área rural/urbana

Região Crianças não matriculadas 
– áreas urbanas

Crianças não matriculadas 
– áreas rurais

Parcela de crianças não 
matriculadas em áreas urbanas

Norte 157.152  90.425 63%

Nordeste 215.662 144.456 60%

Sul 247.635 68.458 78%

Sudeste 393.718 88.425 82%

Centro Oeste 135.348 29.233 82%

Brasil 1.149.515 420.997 73%

Fontes: Pnad 2009, dados populacionais do IBGE 2009 e estimativa da idade populacional do IBGE 2007.

O objetivo da política com relação a matrículas em creche é menos claro. De acordo com a Consti-
tuição de 1988, a creche é um direito.36 No entanto, nem todas as famílias querem matricular seus 
filhos nesses centros, especialmente nos primeiros anos. Além disso, não há evidências de que a 
creche universal seria benéfica. Quase todos os dados internacionais são da pré-escola, e os dados 
para idades anteriores têm resultados positivos no caso de famílias carentes. Qual é, então, a taxa 
de matrícula ideal? 

O objetivo de frequência para crianças de zero a três anos nos países da União Europeia (UE), estabe-
lecido na reunião de Barcelona, em 2002, é de 33%. A justificativa para essa meta, no entanto, está 
focada em fornecer oportunidades de trabalho para as mulheres e não no desenvolvimento da criança 
(Conclusões do Conselho Europeu de 2002). O mais recente relatório do Unicef, buscando estabelecer 
padrões para os serviços infantis nos países da OCDE, propõe uma meta de 25% das crianças entre 
zero e três anos, reduzindo a meta da UE para que os países possam se concentrar em garantir que o 
serviço seja licenciado e regulado (Bennett, 2008). No Brasil, o Plano Nacional de Educação, aprovado 
em lei de 2001, estabeleceu uma meta de matrículas em creches de 30% até 2005 e de 50% até 2010. 
O novo Plano Nacional de Educação estende o prazo para que a meta de 50% seja atingida até 2020. 
O Plano Nacional para a Primeira Infância, coordenado pela Rede Nacional de Primeira Infância37 e de-
senvolvido em conjunto por uma ampla gama de instituições governamentais e não-governamentais, 
tem como meta uma taxa de matrícula de 40% para as crianças de zero a três anos em 2016, e de 70% 
até 2022. Esses são objetivos claramente mais ambiciosos que os da UE e da OCDE. 

Para planejar suas estratégias de crescimento e investimento, os municípios precisam conhecer 
a demanda não atendida por creches. Uma estratégia para estimar a demanda, proposta por 
pesquisadores do Ipea, examina a taxa de utilização de creches entre os segmentos mais ricos 
da população, já que esta população enfrenta uma restrição orçamentária menor para acesso à 

36 Constituição Federal de 1988, título 8, Capítulo 3, seção 1, art 208, proposição 4. 
37  A Rede Nacional de Primeira Infância é uma rede de voluntários formada por órgãos do governo (Ministérios da Educação, 
Saúde e Desenvolvimento Social), internacional e sem fins lucrativos que trabalha no Brasil (por exemplo, Plan International, 
Promundo), e que conta com uma série de representantes locais sem fins lucrativos e do setor privado, com 86 organizações-
membro ao todo. Essas organizações estão unidas no diálogo para melhorar as políticas nacionais relacionadas a crianças de 
zero a seis anos de idade.
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Educação Infantil (Barros et al., 2010a). O uso de creches no Brasil é mais do que três vezes mais 
elevado para o quinto mais rico da população do que para o quinto mais pobre da população 
(34% versus 11%, mostrado na Figura 23). No município do Rio de Janeiro, que é altamente ur-
banizado, cerca de 52% do um quinto mais rico da população e 20% do quinto mais pobre estão 
matriculados. A frequência dos 5% mais ricos da população é semelhante ao dos 20% mais ricos. 
Em outras palavras, as famílias mais ricas do Rio de Janeiro – estreita ou amplamente definidas – 
enviam seus filhos para creches cerca de metade do tempo (Figura 30).

Figura 30: Participação em creches no Rio de Janeiro, por nível de renda

Logicamente, o uso do padrão das famílias mais ricas para calcular a demanda por creches dos 
mais pobres tem alguns potenciais problemas. Por um lado, as famílias mais pobres podem ter 
menos acesso a serviços substitutos como babás; por outro lado, eles podem ter parentes subem-
pregados que têm condições de prestar o serviço de cuidados infantis. Além disso, a participação 
feminina na força de trabalho é maior entre os mais ricos (embora isso possa ser em parte impul-
sionado pelo acesso a serviços de creches). No entanto, pode-se aprender muito sobre o potencial 
de demanda não atendida por serviços de creche entre as famílias mais pobres, assumindo que ele 
é semelhante à necessidade expressa pelos mais ricos. 

As taxas de matrícula em creches das crianças entre zero e três anos no quintilho mais rico das 
famílias variam entre as regiões do Brasil, de 25% no Centro-Oeste a 43% no Sul, como mostra a 
Tabela 11. Usando a hipótese de que esses números representam a proporção de pais em cada 
uma dessas regiões que desejam que seus filhos frequentem um centro educativo, isso implicaria 
em aproximadamente quatro milhões de crianças para as quais há uma demanda por cuidado de 
creche. Nesse ponto, cerca de 2,2 milhões de crianças entre zero e três anos estão matriculadas 
em creches. Assim, satisfazer à demanda restante exigiria quase uma duplicação das vagas. No entanto, 
a necessidade não atendida (calculada usando esse método) varia entre as regiões. No Sudeste, a 

38  Naturalmente, a renda pode ser mais correlacionada à urbanização em algumas regiões do que em outras. Em uma região 
onde as famílias ricas são mais propensas a viver em áreas urbanas do que as famílias pobres, e onde a procura por creches é 
menor em áreas rurais, então essas estimativas de demanda podem ser muito altas.

Fonte: Barros, et. al., 2010a



48

demanda não atendida é de 34% e no Norte, é de 66%.38 Isso tem implicações para qualquer polí-
tica nacional que tenha como objetivo expandir o número de vagas em creches onde a demanda 
não atendida é maior. Se o acesso universal à educação pré-escolar é o objetivo, o Brasil não pode 
fazer investimentos similares em todas as regiões. Os investimentos devem priorizar as áreas com 
maior necessidade não atendida. 

Tabela 11: Demanda estimada de creches, por região

Taxa de matrícula 
de crianças entre 
zero e três anos, 

entre os 20% com 
mais renda

Total de 
crianças entre 

zero e três 
anos

Total 
estimado de 

demanda 
de vagas em 

creches

Crianças 
matriculadas

Demanda não 
atendida

Norte 24% 1.297.686  312.772  107.318  205.454

Nordeste 34% 3.670.508 1.235.395 569.417 665.978

Sudeste 35% 4.417.646 1.534.584 1.007.294 527.290

Sul 43% 1.506.833 643.875 365.320 278.555

Centro Oeste 25% 879.147 224.171 129.445 94.726

Fonte: Censo Escolar 2009 e censo do IBGE 2000.

3.4 Construindo novos centros 
Os municípios estão continuamente construindo novos centros de Educação Infantil, levando a um 
rápido aumento no número de matrículas em creches e pré-escolas em todo o país: de pouco mais 
de meio milhão em creches públicas em 2001 para quase cinco milhões em 2009. O número total 
de creches públicas dobrou, de 13.382 para 24.731 no mesmo período (Figura 31). O número de 
pré-escolas também cresceu ao longo desse período, mas a comparação ficou prejudicada pela mu-
dança na idade pré-escolar, de quatro a seis anos anteriormente para quatro e cinco anos em 2007. 
Formuladores de políticas em todo o Brasil enfrentam questões importantes sobre quantos centros 
construir e onde construí-los.

Figura 31: úmero de creches públicas por região, 2001-2009N

 Fonte: Censo Escolar, 2001 - 2009 
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Tamanho médio das pré-escolas 
(número de matrículas)

Quantidade necessária de pré-escolas 
adicionais para atingir a matrícula universal 

de crianças de quatro e cinco anos

Norte 44 5.400

Nordeste  32  11.535

Sul 40 8.098

Sudeste 71 6.887

Centro Oeste 63  2.563

Brasil 45 34.812

No Brasil, a pré-escola média tem 45 alunos, embora isso varie muito de região para região, de 71 
no Sudeste para 32 no Nordeste (Tabela 12). Se novas pré-escolas desses tamanhos médios forem 
construídas para matricular todos os não-inscritos de quatro e cinco anos de idade, seria necessá-
rio construir quase 35.000 novas pré-escolas em todo o Brasil.

Tabela 12: Média de matrículas em pré-escolas em 2009, por região

Fonte: Pnad 2009, Censo Escolar 2009, IBGE 2009 dados de população e idade

Isso aponta a potencial necessidade não apenas de construir novos centros, mas também de ex-
plorar mecanismos alternativos para se chegar a algumas crianças no Brasil. 

Direcionamento 
No nível pré-escolar, o objetivo é a matrícula universal até 2016. No nível de creche, em que o 
acesso universal (mas não necessariamente de matrículas) também é uma meta, os municípios 
devem saber priorizar suas ações, já que a inscrição foi de apenas 18% em todo o país em 2009. 
Na verdade, um direcionamento adequado dos esforços aliviaria uma parte da demanda imediata 
por expansão. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, para prover vagas em creches para a 
metade mais pobre da população, seria necessária uma expansão de 90%. Só que entre as vagas 
existentes há muitas crianças não pobres cujas famílias poderiam arcar com o pagamento de uma 
creche. Entretanto, se essas vagas públicas fossem dadas somente aos mais pobres que realmente 
não podem pagar, então o Rio de Janeiro só precisaria expandir o número em 69%, a fim de satis-
fazer a demanda – ainda é muito, mas é um número mais plausível. 

Esse mesmo problema existe em todo o Brasil. Nas creches públicas, 20% das poucas vagas ofere-
cidas são ocupadas por crianças cujas famílias estão entre o quinto mais rico do Brasil (Figura 24). 
Se essas mesmas vagas forem alocadas para os 20% mais pobres, a matrícula em creches entre 
os mais pobres aumentaria pela metade. Esse direcionamento ineficiente das escassas vagas não 
melhorou ao longo do tempo; tem oscilado em torno de 20% por quase uma década, desde 2002. 
Além disso, os dados apresentados no Capítulo 1 demonstraram que o retorno da Educação Infan-
til é particularmente elevado para as famílias mais pobres e carentes; que são justamente aquelas 
que dispõem de menos recursos para financiar o Desenvolvimento na Primeira Infância. 
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Dada a importância do direcionamento, como um município deve alocar suas escassas vagas? 
Atualmente, os municípios distribuem vagas por meio de um processo totalmente descentralizado 
no qual cada diretor de creche é responsável pela atribuição das mesmas. Um segundo método, 
menos usado no Brasil, mas mais eficiente do ponto de vista de distribuição de recursos, é ter um 
processo de seleção baseado em recursos em nível municipal. Um terceiro método, que o municí-
pio do Rio de Janeiro adotou para preencher vagas nas creches entre 2008 e 2010, é a utilização de 
um sorteio entre as famílias em condições similares. Esses métodos são discutidos abaixo. 

Seleção descentralizada. Muitos municípios permitem que cada diretor de creche tome suas pró-
prias decisões, muitas vezes com base em diretrizes fornecidas (mas não impostas) pelo município. 
Essa era a prática no Rio de Janeiro antes de 2007. Como resultado, os diretores de creches usavam 
seus próprios critérios e o processo não era muito sistemático. Um levantamento revelou que, 
apesar das orientações gerais, havia uma grande variação nos critérios efetivamente empregados 
para admitir crianças em creches. A vantagem desse método é que ele permite que diretores 
identifiquem as crianças que podem passar despercebidas em um processo de seleção formal. A 
desvantagem é que os diretores podem falhar em sua objetividade quando acharem conveniente 
ou podem até mesmo ser tendenciosos contra crianças com necessidades especiais ou outras difi-
culdades, cujo cuidado pode ser mais difícil ou oneroso.

Seleção baseada em recursos. Uma segunda alternativa é usar algum método para identificar as 
crianças mais carentes e selecioná-las. Um método natural seria empregar o registro de proteção 
social (Cadastro Único). Para melhorar o direcionamento, o Governo do Rio de Janeiro aprovou re-
centemente um processo de seleção baseado em recursos. Especificamente, o governo decidiu que 
crianças inscritas no Cartão Carioca (programa como o Bolsa Família específico do Rio de Janeiro) 
teriam prioridade mais alta, com níveis de carência determinando a escolha no caso de excesso de 
demanda dentro desse grupo. No primeiro ano em que foi adotado, todas as crianças mais neces-
sitadas – aquelas no Cartão Carioca –, cujos pais solicitaram vagas nas creches, foram atendidas. A 
vantagem deste método é que as crianças carentes geralmente têm maior probabilidade de serem 
identificadas do que quando há uma seleção descentralizada. No entanto, algumas crianças que são 
altamente carentes, mas que não se encaixam em critérios particulares, podem ser excluídas. Isso 
pode ser melhorado garantindo-se algumas vagas que seriam preenchidas por escolha dos diretores. 

Seleção baseada em sorteio. Algumas creches no Brasil usam o sorteio para distribuir suas escassas 
vagas. Na Bahia, uma creche pública usa um sorteio simples, com um determinado número de vagas 
reservadas para os funcionários públicos (Governo da Bahia, 2011). O município do Rio de Janeiro 
adotou o sorteio para as classes de creche iniciando-se entre 2008 e 2010, permitindo a qualquer 
criança a oportunidade de participar de uma creche, mas proporcionando maior probabilidade para 
crianças mais carentes (em 2011, o sorteio foi substituído pela seleção baseada em recursos, confor-
me descrito acima).  Creches públicas foram construídas em áreas carentes do Rio de Janeiro, assim, 
as crianças mais carentes foram naturalmente alcançadas, pois as famílias das áreas mais ricas esta-
riam menos propensas a viajar para longe ou para áreas de baixa renda da cidade.39 

39  O sorteio é mais detalhado no Anexo 3.
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Uma vantagem do sorteio é que ele oferece a possibilidade de vaga a todas as crianças interes-
sadas. Nenhum teste de status socioeconômico é perfeito e isso significa que mesmo as crianças 
que são consideradas menos carentes por indicadores padrão, mas que talvez tenham alguma 
necessidade particular, têm a possibilidade de ganhar uma vaga. Além do mais, isso também gera 
uma diversidade maior no contexto socioeconômico entre as crianças das creches. Por outro lado, 
este método significa que uma proporção de vagas em creches irá para crianças que não estão nos 
grupos mais carentes. 

Que tipo de centros? 
Como os municípios querem construir novos centros de Educação Infantil, uma questão funda-
mental é que tipo de centro construir? Creches e pré-escolas podem ser extensões de escolas que 
já oferecem o Ensino Fundamental, centros de Educação Infantil em si e – em alguns casos – po-
dem não ter nenhum prédio formal (por exemplo, funcionar em uma igreja ou na casa de alguém). 
Nos últimos cinco anos, a grande maioria do crescimento tem sido na adição de creches e pré-
escolas a escolas que já oferecem o Ensino Fundamental, como mostra a Tabela 13. 

Tabela 13: Instituições de Educação Infantil, por tipo (2005, 2009)

Creches

Em prédio escolar com apenas 
Educação Infantil

Em prédio escolar com outros níveis 
de educação formal

Fora de prédio educacional formal

Total

2005 2009 Crescimento

19.447 22.887 18%

8.732 16.338  87%

4.117 3.805  -8%

32.296 43.030 33%

Pré-escolas

Em prédio escolar com apenas 
Educação Infantil

Em prédio escolar com outros níveis 
de educação formal

Fora de prédio educacional formal

Total  

24.099 23.513  -2%

71.670 74.630  4%

9.847 8.420 -14%

105.616 106.563 1%

A adição do ensino infantil a escolas já existentes é mais rentável do que a construção de edifícios 
totalmente novos, sobretudo no que diz respeito ao desafio de se adquirir novos terrenos, se com-
parada à construção em terrenos já administrados pelo governo municipal. No entanto, há evidên-
cias que mostram o valor de centros que só se dedicam ao Desenvolvimento da Primeira Infância. 
Um estudo recente, realizado em seis capitais brasileiras, que avaliou a qualidade de centros de 
Educação Infantil usando ferramentas de observação e abrangendo atividades, infraestrutura, in-
terações etc., mostrou que creches e pré-escolas tinham qualidade significativamente superior 

 Fonte: Censo Escolar, 200  5, 2009



52

quando alojadas em sua própria instituição e não quando conjugadas a uma escola que oferece 
Ensino Fundamental (Fundação Carlos Chagas, 2010).40 Curiosamente, o diferencial de qualidade 
foi três vezes maior para pré-escolas do que para creches. A lógica por trás dessa melhoria da 
qualidade é que a Educação Infantil requer habilidades diferentes e uma abordagem diversa das 
adotadas no ensino das crianças em séries maiores; instituições de Educação Infantil separadas 
têm mais oportunidade de se organizar em torno de uma cultura de Educação Infantil, em vez 
de serem absorvidas pela cultura pedagógica de uma escola que oferece o Ensino Fundamental. 
Assim, os municípios terão de pesar a qualidade contra o orçamento na hora de ampliar creches e 
pré-escolas para atender às necessidades de suas populações. 

Localização 
Dada a demanda existente, é preciso responder à pergunta: onde construir creches? A simples 
combinação da pesquisa domiciliar Pnad com o censo demográfico do IBGE permite cálculos bair-
ro a bairro na definição da localização ideal para os futuros centros de Educação Infantil, conforme 
mostram os passos na Tabela 14. Isso requer estimativas combinadas sobre (a) a população de 
crianças de zero a três anos, (b) a porcentagem dessas crianças com interesse em frequentar a cre-
che (extrapolada da taxa de inscrição de famílias mais ricas), e (c) o percentual das crianças que – 
pelo seu nível de renda – têm direito à assistência pública e gratuita. Essa análise, realizada no Rio 
de Janeiro por pesquisadores locais, resultou na identificação de bairros-chave na Zona Oeste da 
cidade (por exemplo, Campo Grande e Santa Cruz) e alguns em outras partes (por exemplo, Cidade 
de Deus e Complexo do Alemão). Esse método pode ajudar os municípios a escolher as áreas e dis-
tribuir as creches de forma eficaz. No entanto, tais análises podem ser em grande parte limitadas 
a áreas metropolitanas, já que os dados da Pnad, em particular, só permitem realizar essa análise 
para estados inteiros ou áreas metropolitanas, e conjuntos de dados comparáveis geralmente não 
estão disponíveis para áreas pequenas ou rurais. 

Tabela 14: Método de localização para novos centros de Educação Infantil

A. Calcular o número de crianças entre zero e três anos no bairro [Censo Populacional]

B. Aplicar taxa de demanda utilizando taxa de ocupação entre os mais ricos (50% no caso do 
Rio de Janeiro)[Pnad]

C. Aplicar taxa de pobreza por bairro [Censo Populacional]

D. Comparar com a disponibilidade de creches no bairro [Dados municipais]

E. Calcular excesso de demanda entre os pobres do bairro

Fonte: Barros et al., 2010a

3.5 Métodos alternativos de fornecer a Educação Infantil 
Alguns estados e municípios estão explorando mecanismos alternativos para fornecer Educação 
Infantil, especialmente para as crianças mais novas. Esses mecanismos são uma variação aos cen-
tros padrão e podem ser usados para atingir crianças que não são eficiente ou eficazmente alcan-

40 O estudo não pode descartar que EDIs também estão concentradas nos municípios com interesse especial em Educação Infantil. 
No entanto, o estudo fez controle de várias características da instituição de ensino, reduzindo um pouco desse viés potencial. 
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çadas pelos métodos usuais. A baixa densidade populacional nas áreas rurais, por exemplo, faz 
com que métodos alternativos sejam especialmente atraentes. Dois exemplos de alternativas são 
o Primeira Infância Melhor (ou PIM), programa do Estado do Rio Grande do Sul – que se concentra 
em crianças desde o nascimento – e o Asas da Florestania Infantil41, ou programa Asinhas, no Esta-
do do Acre – que se concentra em crianças na idade pré-escolar. 

Primeira Infância Melhor 
O exemplo mais desenvolvido de cuidados domésticos e em centros de educação para crianças no 
Brasil é o Primeira Infância Melhor, um programa da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande 
do Sul. Esse programa, em grande parte baseado no programa cubano Educa tu Hijo (Eduque seu 
filho), oferece duas modalidades de atendimento: (1) o atendimento individual para as mulheres 
grávidas e para crianças desde o nascimento até os dois anos e 11 meses de idade, e (2) cuidados 
em grupo para mulheres grávidas e para crianças entre três e seis anos de idade. No atendimento 
individual, um agente visita a casa (uma vez por semana para crianças, duas vezes por mês para mu-
lheres grávidas) e realiza atividades de estimulação cognitiva, além de verificação da saúde infantil 
e do monitoramento do desenvolvimento. No atendimento em grupo, os participantes reúnem-se 
em um centro comunitário, salão de igreja ou outro espaço e participam de jogos e atividades para 
estimular as crianças ou preparar as gestantes para a maternidade. Os tópicos incluem cuidados 
com o bebê e parto, entre outros (Schneider et al., 2009; Schneider e Ramires, 2007). 

Uma avaliação comparando crianças antes e depois do PIM mostrou significativo avanço no de-
senvolvimento cognitivo, social e motor. Da mesma forma, uma comparação entre as crianças das 
mesmas comunidades que participaram e as que não participaram do programa mostrou fortes 
ganhos em todas essas dimensões (Primeira Infância Melhor, 2011).

Asas da Florestania Infantil 
A Secretaria Estadual de Educação no Acre tem parceria com vários municípios para oferecer es-
tímulo infantil em casa. Um dos grandes desafios que os municípios da região Norte enfrentam é 
que as crianças vivem longe das escolas, o que é problemático para todas elas, mas especialmente 
para as mais novas. O Estado do Acre criou o programa Asinhas em 2009 para atingir as crianças 
em áreas remotas. Esse programa é dirigido a crianças de quatro e cinco anos, vivendo nas áreas 
rurais mais distantes, a maioria delas no coração da floresta. 

O programa utiliza uma estratégia de visita domiciliar para apoiar o desenvolvimento social, psi-
comotor e cognitivo das crianças. Agentes de educação treinados pela Secretaria Estadual da Edu-
cação fazem visitas duas vezes por semana às casas das crianças em áreas rurais. Geralmente eles 
escolhem uma casa em uma comunidade que irá receber todas as crianças participantes da cer-
cania. Essas comunidades são muito isoladas, muito pequenas e têm, em média, cinco famílias, e, 
em média, seis crianças com idades entre quatro e cinco anos. Em 2010, 181 agentes de educação 
atingiram 1.700 crianças com idades nessa faixa etária e 1.397 famílias em 15 municípios do esta-

41 “Florestania” é uma palavra nova que foi definida como “cidadania da floresta”, usada para descrever uma filosofia pragmática do 
desenvolvimento sustentável e ambientalmente amigável, cunhada pela administração de Jorge Viana no Estado do Acre.
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do (Tribuna, 2010). O programa é dividido em seis módulos com folhetos específicos para as crian-
ças e manuais com orientações a serem seguidas pelos agentes em sua interação com as crianças e 
as famílias. Agentes educativos, que são alunos do Ensino Médio ou professores recém-formados, 
visitam as crianças duas vezes por semana no início do programa (módulo um), e três vezes por se-
mana nos módulos subsequentes. Os municípios pagam seus agentes e supervisores, e a Secreta-
ria de Educação oferece treinamento, material didático e assistência técnica. Esse programa ainda 
não foi cuidadosamente avaliado e uma apreciação rigorosa deste modelo seria muito benvinda. 

3.6 Oferecer e financiar a Educação Infantil 
Oferta 
A maior parte da Educação Infantil é pública – quase inteiramente municipal, mas, ocasionalmen-
te, estadual ou federal.42 Em 2009, 66% das crianças matriculadas em creches e 76% das crianças 
que frequentavam a pré-escola utilizavam instituições públicas. Esses números estão acima dos 
registrados em 2001, que eram 62% e 75%, respectivamente – provavelmente devido ao aumento 
do financiamento disponível por meio do Fundeb. Naturalmente, essas são as proporções de crian-
ças com acesso a instituições públicas entre aqueles que participam da Educação Infantil. Algumas 
crianças frequentam instituições não registradas, como discutido na próxima seção. Crianças que 
utilizam educação informal ou não registrada não são captadas por essas estatísticas. Assim, essas 
são superestimativas da cobertura pública na educação dos menores de cinco anos.  

As instituições particulares de Educação Infantil são de dois tipos: totalmente privadas, ou financia-
da pelo poder público, porém operadas pela iniciativa privada, de acordo com regras estipuladas 
em contrato com o governo municipal ou estadual (são instituições contratadas ou conveniadas). 
O levantamento do número de instituições, em 2009, mostra que as creches e pré-escolas públicas 
eram mais numerosas do que as particulares em todas as regiões do país. Creches e pré-escolas 
particulares são menos comuns no Norte e no Nordeste – as duas regiões com a menor renda per 
capita – e mais comuns no Sudeste, conforme mostrado na Figura 32 e na Figura 33.

Figura 32: Parcela de creches com diferentes dependências administrativa

42 Em 2009, apenas cerca de 1,7% de todos os alunos de creches e pré-escolas públicas estavam em escolas estaduais e federais.

Fonte: Censo Escolar 2009
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Figura 33: Parcela de pré-escolas com diferentes dependências administrativas

Fonte: Censo Escolar 2009

Entre as instituições particulares, as escolas totalmente privadas são mais comuns que as conve-
niadas (contratadas) em todas as regiões e para ambos os níveis de Educação Infantil. Os resulta-
dos do próximo capítulo mostram que creches e pré-escolas conveniadas têm infraestrutura de 
maior qualidade que as escolas públicas. Se parcerias público-privadas podem prestar cuidados de 
qualidade superior e educação a um custo igual ou inferior, então os municípios poderiam consi-
derar a expansão do uso desta modalidade. 

Instituições sem registro 
Governos municipais só recebem recursos para a educação – tais como transferências que vem 
por meio do Fundeb – se registrarem oficialmente suas escolas e participarem do Censo Anual 
de Escolas do Ministério da Educação. O Censo de Escolas reúne dados detalhados sobre alunos, 
professores e infraestrutura em instituições de ensino públicas e particulares. No entanto, podem 
haver instituições particulares que não são suficientemente incentivadas a registrar ou responder 
ao Censo de Escolas. Instituições sem registro não podem ser reguladas e supervisionadas pelos 
governos municipais. Além disso, quando os governos carecem de informações básicas sobre ma-
trículas e qualidade da escola, é mais difícil planejar investimentos na Educação Infantil. 

Dados de pesquisas domiciliares revelam uma parcela muito maior de crianças envolvidas na Edu-
cação Infantil do indicam os números do Censo de Escolas. Isso sugere que muitas crianças estão 
em atividades que seus pais chamam de Educação Infantil, mas que não ocorrem em instituições 
oficialmente registradas. Isso pode incluir “creches em casa”, em que uma mulher na vizinhança 
abre sua casa e oferece atendimento a um pequeno grupo de crianças. Comparações simples das 
duas fontes de dados sugerem que mais de um terço dos pré-escolares se encaixam nessa descri-
ção e até 12% das crianças matriculadas em creches. 

A parcela de crianças em creches não registradas caiu drasticamente entre 2001 e 2009, de 34% 
para 12% (Figura 34). Isso provavelmente se deve a incentivos para que os municípios contratem 
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creches particulares para receber recursos do Fundeb. Para alunos da pré-escola, ao contrário, a 
probabilidade de estar em instituições não registradas em 2001 é a mesma de 2009.

Figura 34: Parcela de alunos de Educação Infantil em instituições sem registro

43   Governos municipais fornecem a maior parte da educação pública primária (83% dos alunos em 2007), mas o governo do estado 
tem escolas primárias em alguns municípios.

Fonte: Censo Escolar (2001, 2009) e Pnad (2001, 2009)

Financiamento 
A expansão da oferta de creches e pré-escolas e o aumento de matrículas em centros de Educação 
Infantil exigirão grandes volumes de investimentos adicionais nos próximos anos. Essa responsa-
bilidade de financiamento caberá diretamente aos governos municipais, pois eles são os princi-
pais fornecedores de Educação Infantil. Dada a demanda reprimida por creches e pré-escolas, e 
dadas as transferências do Fundeb para os municípios para cada criança matriculada na Educação 
Infantil, a maioria dos municípios terá incentivos para expandir ainda mais a Educação Infantil. O 
Governo Federal criou incentivos adicionais para investimentos no ensino pré-escolar, fazendo a 
Educação Pré-Escolar ser obrigatória a partir de 2009, embora os municípios ainda tenham até 
2016 para atingir a meta plena. 

Governos municipais têm a principal responsabilidade sobre a Educação Infantil (entre zero e cinco 
anos) e o Ensino Fundamental (entre seis e 14 anos).43 Níveis mais altos são de responsabilidade 
dos governos estaduais e Federal. Os municípios devem gastar pelo menos 25% de sua receita com 
educação, mas ainda têm grande autonomia política e de decisão. Isso levou a grandes variações 
no investimento na Educação Infantil entre municípios. Muitas características municipais influen-
ciam essa variação, algumas das quais são exploradas no Capítulo 4. 
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Mais de 95% do financiamento público para a Educação Infantil é desembolsado pelos governos 
municipais, embora a maior parte dessa despesa venha de receitas de transferências recebidas dos 
governos estadual e Federal.44 O total das despesas municipais em Educação Infantil em 2009 tota-
lizou mais de 9,7 bilhões de reais (US$ 5,7 bilhões). Depois que os municípios pagam uma parcela 
fixa da receita para um fundo estadual do Fundeb, esse fundo é redistribuído entre os municípios 
do estado de acordo com sua parcela de estudantes matriculados na escola pública (com alunos de 
séries diferentes tendo pesos diferentes). Nos estados onde essa redistribuição não atinge um míni-
mo anual garantido pelo Governo Federal, este suplementa a receita dos fundos. Em 2010, isso sig-
nificou que os municípios tiveram a garantia de receber pelo menos R$ 1.558 (US$ 873) para cada 
criança matriculada em uma creche pública em período integral (R$ 1.133 para meio período), e 
R$ 1.770 (US$ 912) para cada aluno de pré-escola em tempo integral (R$ 1.416 para meio período). 
Municípios em estados relativamente ricos receberam mais do que isso, mas nenhum município re-
cebeu menos do fundo estadual.45 O fato mais importante é que, sob o Fundeb, a única ação  que os 
municípios podem tomar para aumentar substancialmente as receitas do fundo escolar é aumentar 
o número de crianças matriculadas na Educação Infantil. 

Tabela 15: Gastos municipais anuais na Educação Infantil em 2009, por região

44 É impossível calcular a quantia exata, dado que as transferências da Fundeb não são discriminadas por níveis de ensino. No en-
tanto, 88,7% do total das receitas municipais vêm de transferências (2008), e como a educação é um dos setores mais visados pelos 
programas de transferência intergovernamental (por exemplo, Fundeb), o número para a educação é, provavelmente, ainda maior.
45 O Governo Federal garante um mínimo por aluno completando os fundos estaduais cujo valor por estudantes fica abaixo do nível 
mínimo determinado.
46 Incluindo custos de operação e construção.

Região Total de estudantes 
em creches e pré-
escolas municipais

Total de gasto 
municipal com 

Educação Infantil

Gasto municipal por criança 
matriculada na Educação 
Infantil (total em reais)

Norte 504.089 281 milhões 558

Nordeste 1.674.525 721 milhões 430

Sudeste 2.364.619 6.83 bilhões 2.889

Sul 713.868 1.59 bilhões 2.228

Centro Oeste 305.158 297 milhões 974

Fonte: Censo de Escolas 2009 e Banco de Dados do Tesouro Nacional 2009

As despesas municipais por criança matriculada na Educação Infantil variam muito entre as regiões, 
como mostra a Tabela 15.46 As desigualdades regionais nos gastos por aluno são provavelmente 
um fator importante para explicar as diferenças na qualidade da infraestrutura, formação de pro-
fessores e tamanho médio da classe. O Sudeste gasta 6,7 vezes mais por criança inscrita no ensino 
infantil público do que o relativamente pobre Nordeste. Embora a contratação de professores e a 
construção de infraestrutura escolar possa ser menos custosa em regiões mais pobres do país do 
que nas mais ricas, essa pode ser apenas uma parte da explicação: diferentes regiões estão clara-
mente fazendo opções diferentes com relação à quantidade e à qualidade. 
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A parcela da despesa municipal total da educação que vai para a Educação Infantil tem aumentado 
ligeiramente nos últimos anos, de uma média nacional de 8,3% em 2004 para 9,3% em 2008. No 
entanto, a ênfase relativa na Educação Infantil no orçamento total da educação varia muito entre 
as regiões. Em 2008, foi de 3,2% no Norte, 3,4% no Nordeste, 6,7% no Centro-Oeste, 12,3% no Sul, 
e 14,8% no Sudeste. 

A comparação dos gastos por aluno da Educação Infantil em nível municipal com as transferências 
do Fundeb é reveladora. Ela sugere que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o município médio 
gasta menos para cada criança matriculada no ensino infantil do que recebe pela matrícula dessa 
criança. Nessas áreas, o Fundeb deve efetivamente remover os impedimentos financeiros que 
os municípios pobres poderiam enfrentar para ampliar a Educação Infantil, uma vez que o Fun-
deb oferece mais do que a despesa corrente por criança de creche ou pré-escola. No entanto, os 
municípios também precisam remover barreiras adicionais para a construção de escolas e para 
preenchê-las, como por exemplo, por meio do diálogo com os pais sobre as suas necessidades. 

Os gastos por região em 2009 (Tabela 15), combinados com o número de crianças não matricu-
ladas na pré-escola (Tabela 9), fornecem um cálculo imediato do custo operacional adicional se 
o Brasil fosse providenciar vagas para suas 1.570.512 crianças em idade pré-escolar atualmente 
não matriculadas. A conta chegaria a cerca de 2,6 bilhões de reais. O gasto total do Brasil com a 
Educação Infantil em 2009 chegou a 9,34 bilhões de reais, então isso implicaria um aumento de 
quase 30% nas contas do ensino infantil, incluindo apenas despesas municipais (que são a maior 
parte), e sem qualquer expansão da cobertura para crianças entre zero e três anos de idade. Uma 
parte dos gastos serão compensados pela redução no número de matrículas devido à diminuição 
da taxa de fertilidade, bem como o aumento das receitas fiscais advindas da expansão da par-
ticipação feminina na força de trabalho. Mas alcançar a matrícula pré-escolar universal exigirá 
escolhas significativas. 

Fazendo escolha entre quantidade e qualidade 
A expansão das matrículas na Educação Infantil e a melhoria da sua qualidade são objetivos se-
melhantes, mas também são gastos potencialmente concorrentes. Os governos municipais devem 
priorizar os investimentos para conceder acesso a crianças excluídas (especialmente as pobres e 
desfavorecidas) sem sacrificar a qualidade necessária para fazer a Educação Infantil valer a pena. 

Como a pré-escola se tornou um nível obrigatório da educação, não há mais escolha entre quan-
tidade e qualidade. Ou seja, sacrificar a quantidade em prol da qualidade não é mais possível. 
O objetivo dos municípios é o de manter a qualidade em face da expansão do acesso e fazer 
novos investimentos nos aspectos de qualidade que oferecem maiores retornos. A escolha a 
ser feita é entre os vários tipos investimento na qualidade. Os dados apresentados no capítulo 
2 sugerem que há alguns investimentos com alto retorno, especificamente o investimento na 
qualidade das atividades e na estrutura do programa. Escolher esses tópicos em vez de outros 
aspectos de qualidade – como o nível de educação geral dos professores – é provavelmente uma 
boa estratégia.
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Como a creche não é obrigatória, o dilema entre quantidade e qualidade é muito maior. O fato de 
que a região Nordeste gasta menos por aluno na Educação Infantil do que o Norte ou o Centro-
Oeste, e ainda tem uma taxa de matrícula em creches maior do que qualquer uma dessas duas 
regiões, demonstra esse dilema. As prioridades locais determinam as escolhas feitas por cada mu-
nicípio. Seria interessante examinar quanto custaria para atender a demanda reprimida estimada 
por vagas em creches (Tabela 11), assumindo que as novas vagas tivessem uma “qualidade média” 
equivalente às das já existentes. Como alternativa, pode-se calcular quantas crianças a menos 
seriam atendidas se a mesma quantidade de dinheiro fosse gasta, mas se a qualidade das novas 
vagas em creches fosse melhorada. 

Os gastos por região em 2009 (Tabela 15) combinados com a estimativa da demanda reprimida 
por vagas em creches (Tabela 11) fornecem um cálculo básico do custo operacional adicional caso 
o Brasil matriculasse os quase 1,8 milhão de crianças cujos pais procuram por creches. A conta 
chegaria a cerca de R$ 2,6 bilhões. Essa é quase a mesma quantia de dinheiro que seria necessária 
para matricular todas as crianças de quatro e cinco anos de idade na pré-escola. O gasto total do 
Brasil com a Educação Infantil em 2009 chegou a R$ 9,34 bilhões, então essa expansão de matrí-
culas em creches envolveria um aumento de quase 30% nas contas do ensino infantil, incluindo 
apenas despesas municipais (que são a maior parte).

Como alternativa, Barros et al. (2010b) indica que um incremento de 6% nos gastos com creches 
dedicado a melhorias na qualidade das atividades e na estrutura do programa aumentaria a idade 
de desenvolvimento de uma criança em 3,5 meses, o que é uma melhora de 0,5 no desvio padrão 
do desenvolvimento global. Isso quer dizer que os mesmos R$ 2,6 bilhões que poderiam atender a 
toda a demanda reprimida de creches mantendo o nível médio atual de qualidade, poderiam ma-
tricular mais de 1,6 milhão de crianças (94% da demanda não atendida) em um padrão de qualida-
de que implica um adicional de 3,5 meses de desenvolvimento para cada uma delas. Logicamente, 
esse aumento na qualidade significaria que parte da demanda reprimida (cerca de 6%) por creches 
continuaria a não ser atendida, e essas crianças não receberiam qualquer benefício da assistência 
de creche. Dados os retornos no Desenvolvimento na Primeira Infância com o aumento da qualida-
de, é muito provável que essas melhorias superem os benefícios de oferecer atendimento de me-
nor qualidade em creches a todas as crianças que buscam uma vaga.47 Desse modo, atender a toda 
a demanda reprimida – em detrimento da qualidade da creche – pode ser um mau investimento. 

3.7 Lições 
O Brasil fez grandes avanços na oferta de Educação Infantil nos últimos anos. No entanto, existem 
diferenças a serem sanadas nas áreas rurais e urbanas, para atingir o ensino pré-escolar universal 
até 2016 e para fornecer creches a crianças carentes em todo o país. Para conseguir isso, os mu-

47    No cenário de melhoria da qualidade, o desenvolvimento adicional  de 3,5 meses por criança multiplicado por 1,6 milhão de 
crianças, resulta em quase seis milhões de meses coletivos de desenvolvimento adicional. Esse é um incremento substancial. Para 
que o aumento do número de matrículas de modo a atender a toda a demanda reprimida mantendo-se o mesmo nível de quali-
dade atual das creches fosse melhor do que a matrícula de apenas 94% da demanda em um nível superior de qualidade, teríamos 
que acreditar que as cem mil crianças excluídas pela última política ganhariam, cada uma, mais de 58 meses (quase cinco anos) de 
desenvolvimento adicional ao participar de uma creche, em vez de ficar em casa. Isso parece muito improvável.
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nicípios devem fazer escolhas estratégicas na construção de novas pré-escolas e creches, e devem 
usar os dados da pobreza e da população para identificar as áreas de maior necessidade. Em áreas 
rurais, o governo também terá de explorar outros mecanismos de atendimento quando o trans-
porte de crianças pequenas for complicado demais para justificar a existência de pré-escolas e 
creches. Mesmo existindo alternativas para o estímulo cognitivo infantil em centros de Educação 
Infantil, o Brasil pode promover uma maior exploração das possibilidades, estabelecendo padrões 
mínimos e permitindo que os municípios explorem as alternativas. Por fim, dados os custos signi-
ficativos associados à expansão do acesso à Educação Infantil, os municípios devem estabelecer 
prioridades claras e fazer opções adequadas entre qualidade e quantidade que permitam atingir 
as metas de forma eficiente. No nível das creches – que não precisa ser universalizado – os municí-
pios podem perceber que as melhorias na qualidade das atividades e na estrutura do programa de 
creches que atendem às crianças mais desfavorecidas rendem mais benefícios do que a expansão 
do número de vagas disponíveis em creches públicas.
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Capítulo 4: Os próximos passos para as crianças brasileiras
O Brasil deu passos importantes na ampliação do acesso à Educação Infantil. O caminho é longo, 
mas se o Brasil for proativo e prudente em seu direcionamento, poderá garantir oportunidades 
educacionais para suas crianças carentes no médio prazo e – ao longo do tempo – para todas as 
suas crianças. A qualidade da Educação Infantil também está avançando em alguns aspectos, em-
bora ainda haja espaço para melhorias. Além dessas duas missões fundamentais – expansão da co-
bertura e melhora da qualidade –, quais são os próximos passos para garantir um desenvolvimento 
saudável na primeira infância para as crianças brasileiras? 

Este capítulo explora três áreas inovadoras com potencial para melhorar o Desenvolvimento Na 
Primeira Infância no Brasil: (a) a colaboração intersetorial, (b) melhor aproveitamento dos recursos 
do setor privado como forma de promover a expansão, a qualidade e a inovação na Educação In-
fantil, e (c) garantir as oportunidades para crianças em municípios com menos disposição política 
para oferecer esses serviços.

4.1 Colaboração intersetorial 
Programas intersetoriais de desenvolvimento na primeira infância, tanto no nível político quanto 
na operacionalização do programa ou serviço, têm o potencial de oferecer maiores benefícios e 
reduzir os custos relativos aos setores isolados (tais como educação, saúde ou assistência social). 
Vários países fizeram avanços significativos na coordenação das políticas, além de combinar a pres-
tação de serviços. O Brasil obteve recentemente grandes progressos no direcionamento da política 
coordenada, por meio do Plano Nacional para a Infância, mas há muito espaço para expansão e 
melhora na prestação de serviços intersetoriais coordenados. 

Complementaridade 
Como discutido no capítulo 1, intervenções que combinam educação e nutrição tendem a apresen-
tar melhores impactos no desenvolvimento cognitivo das crianças do que as que fornecem apenas 
transferências financeiras ou iniciativas nutricionais. Além disso, muitas vezes os programas têm for-
tes impactos fora dos âmbitos esperados. Programas de saúde na escola vêm apresentando grandes 
impactos educacionais, como em um programa para o a eliminação de vermes em crianças em idade 
escolar no Quênia (Miguel e Kremer, 2004) e em um programa de suplementação de ferro em pré-
escolas da Índia (Bobonis, Miguel e Puri-Sharma, 2006). Além disso, as transferências de renda po-
dem ampliar os resultados da saúde, assim como os programas de nutrição (Nores e Barnett, 2010). 

Melhor acesso a serviços 
Programas multissetoriais permitem que os pais conheçam e acessem todos os serviços necessá-
rios para ajudar no desenvolvimento de seus filhos em um só lugar, ao invés de ter de procurar 
separadamente os serviços, dos quais – em alguns casos – podem nem mesmo ter conhecimento. 
O melhor exemplo de colaboração multissetorial no desenvolvimento da infância no Brasil é o pro-
grama do Rio Grande do Sul, Primeira Infância Melhor. Um estudo da assistência social e cuidados 
para famílias com crianças pequenas, que incluiu a promoção da saúde, capacitação profissio-
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nal para os pais e atividades de recreação para as crianças, mostraram efeitos significativamente 
maiores em relação a serviços não abrangentes, que os pais tinham de procurar individualmente 
(Browne et al., 2001).

Redução de custos 
Esses programas também têm o potencial de reduzir os custos. Prestação de serviços para dois 
setores – por exemplo, educação e saúde – no mesmo centro ou durante a mesma visita domici-
liar é muito menos dispendiosa do que em locais ou visitas separadas. No entanto, os programas 
intersetoriais têm seu custo: os ministérios e secretarias do governo são formados para oferecer 
serviços dentro de seus próprios setores, e a coordenação pode ser um desafio, tanto logística 
quanto politicamente. Líderes de vários estados do Brasil têm mencionado os desafios de coorde-
nar programas intersetoriais exatamente por essas razões. Em vários países e em algumas partes 
do Brasil, a cooperação intersetorial para o Desenvolvimento na Primeira Infância foi iniciada, tan-
to no nível da coordenação de esforços (por exemplo, com um plano intersetorial) quanto no nível 
da coordenação de programas (por exemplo, com programas conjuntos que oferecem serviços em 
vários setores). A adoção de melhores práticas de outros países, bem de algumas ações no Brasil, 
pode maximizar a eficiência das iniciativas futuras. 

Cooperação Intersetorial no Brasil: O Plano Nacional pela Primeira Infância 
O Brasil, por meio da Rede Nacional Primeira Infância, desenvolveu um Plano Nacional para a Pri-
meira Infância (Rede Nacional Primeira Infância, 2010) abrangendo os 12 primeiros anos de vida. 
O documento foi elaborado ao longo de dois anos de deliberações e foi divulgado em dezembro 
de 2010. Esse plano ambicioso delineia objetivos em 13e áreas, desde educação, saúde e prote-
ção social até o combate à violência contra crianças e a proteção das crianças contra a pressão do 
consumo. Em cada área, uma série de ações é apresentada. O plano estabelece cinco instrumentos 
essenciais para atingir essas metas, juntamente com as ações.

Tabela 16: Plano Nacional Brasileiro para a Infância

Meta Exemplo de ação associada

Crianças com saúde Licença maternidade de seis meses no setor público e 
encorajar o mesmo no setor privado

Educação Infantil Em três anos, garantir que todos os centros de Educação 
Infantil tenham formulado seus planos de melhorias pe-
dagógicas e que estejam sendo aplicados

A família e a comunidade da criança Valorizar, por meio de políticas públicas de apoio, a uni-
dade familiar como locus próprio da produção da identi-
dade social básica da criança

Assistência social a crianças e suas 
famílias

Universalizar, até 2015, o acompanhamento de todas as 
famílias atendidas pelo Bolsa Família que não cumprem 
as condições estabelecidas, priorizando famílias com 
crianças de até seis anos
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Atenção à criança em situação 
de vulnerabilidade: acolhimento 
institucional, família acolhedora e 
adoção

Garantir, em dois anos, o cumprimento das normas 
básicas de recursos humanos do Ministério de 
Desenvolvimento Social: um psicólogo e um assistente 
social para cada 20 crianças

Do direito de brincar Campanhas anuais sobre a importância da brincadeira

A cidade e o meio-ambiente Determinar, por instrumento legal, que os novos 
loteamentos reservem espaço para equipamentos sociais 
para atender ao direito da criança à saúde, educação, 
assistência social e lazer

Diversidade: crianças negras, indígenas 
e quilombolas

Criar novos cursos de formação de professores de 
Educação Infantil, contemplando as especificidades 
culturais da criança indígena

Enfrentando a violência contra as 
crianças

Campanhas para o combate à violência contra a criança

Assegurando o documento de 
cidadania a todas as crianças

Ações para que, em três anos, todo município tenha
pelo menos um cartório

Proteger as crianças da pressão 
do consumo

Promover a proibição ou limitação da venda de 
alimentos não saudáveis nas cantinas escolares, além 
da propaganda nas escolas

Controle da exposição precoce aos 
meios de comunicação

Proibir a presença de aparelhos de TV nas creches 
e regular seu uso na pré-escola (apenas com fins 
educativos)

Prevenção de acidentes infantis Promover a criação e cumprimento de legislação 
destinada a evitar envenenamento causado por ingestão 
acidental de medicamentos e produtos de limpeza

Instrumentos para atingir essas metas

Formação de profissionais da 
Educação Infantil

Estimular, com projetos de incentivo, a criação de cursos 
de pós-graduação sobre Desenvolvimento na Primeira 
Infância

O papel da mídia social Mobilização dos estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios para que elaborem seus próprios planos para o 
Desenvolvimento na Primeira Infância

Poder Legislativo Oferecer apoio contínuo e detalhado para a 
transformação do Plano Nacional pela Primeira Infância 
em lei

Pesquisa em primeira infância Criar mecanismos de incentivo à pesquisa sobre o De-
senvolvimento na Primeira Infância – por exemplo, um 
comitê e uma linha de crédito (em organizações como 
INEP, CNPq, Fapesp etc.)

Planos municipais e estaduais para a 
infância

Construir planos com ampla participação social, 
sujeitos a análises e aprovação do Poder Executivo; 
submetê-los, então, ao Poder Legislativo para análise, 
melhoria e aprovação
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A criação desse plano é um excelente passo na direção de uma política intersetorial, com metas 
para diferentes prazos ao longo dos próximos 12 anos. Para alcançar até mesmo alguns dos ga-
nhos propostos, o governo brasileiro terá de estudar, aperfeiçoar e aprovar o plano. Será então 
necessário criar um grupo de coordenação, como a Comissão da Primeira Infância, na Jamaica, 
com os protagonistas e uma linha orçamentária, para supervisionar a implementação coordena-
da com os vários parceiros da primeira infância. 

O primeiro passo está em andamento, pois o plano foi aprovado pela Secretaria de Direitos Huma-
nos (órgão vinculado à Presidência da República), em fevereiro de 2011. A experiência de outros 
países nessa área pode orientar os esforços do Brasil. Em vários países, a política de Desenvolvi-
mento na Primeira Infância está alojada no Ministério da Educação: esse é o caso do Reino Unido, 
bem como da Suécia e de vários países em desenvolvimento, como Nepal e Quênia. A Jamaica 
adotou uma abordagem parecida, mas distinta na criação de uma Comissão da Infância expli-
citamente intersetorial: embora a Comissão esteja alojada dentro do Ministério da Educação, o 
diretor-executivo da comissão é um médico. No Chile, o governo adotou uma abordagem alterna-
tiva à coordenação do seu programa para a primeira infância, Chile Crece Contigo, colocando-o no 
Ministério do Planejamento para evitar a setorização (V. Silva, 2010). Sem um fundo executivo com 
recursos, o plano do Brasil provavelmente terá o mesmo destino que os objetivos da Educação 
Infantil do Plano Nacional de Educação de 2001-2010: a grande maioria dos estados e municípios 
não se dispôs a fornecer recursos para alcançar as metas, o Governo Federal não manteve isso 
como foco prioritário e a meta de cobertura do ensino infantil – particularmente para as idades de 
zero a três anos – não foi atingida completamente (Moço, 2010).48

 
Outros esforços para promover a coordenação intersetorial no Brasil se dão em um nível mais lo-
cal, por meio do compartilhamento de informações. Por exemplo, várias organizações – incluindo 
o Banco Mundial e a ONG Avante – realizaram um mapeamento dos serviços infantis em diferen-
tes municípios para, no mínimo, informar cada setor sobre as atividades dos demais setores. Essa 
troca de informações é o primeiro passo necessário para a coordenação. 

A experiência internacional no planejamento estratégico do Desenvolvimento 
na Primeira Infância: o caso da Jamaica 
Tal como acontece com o Brasil e seu Plano Nacional pela Primeira Infância, a Jamaica, em 2008, lan-
çou um Plano Estratégico Nacional (PEN) para o Desenvolvimento da Primeira Infância abrangendo 
os cinco primeiros anos de vida. O PEN foi desenvolvido pela Comissão da Primeira Infância, criada 
pelo Parlamento jamaicano em 2003 para garantir que crianças menores de oito anos tivessem aces-
so a serviços sociais de alta qualidade. Ainda que alojado no Ministério da Educação, o PEN coordena 
serviços entre os Ministérios da Saúde, Trabalho, Finanças e outros órgãos governamentais para o 
ensino técnico e profissional, bem como de alguns parceiros não governamentais. O PEN estabeleceu 
cinco processos para melhorar o Desenvolvimento na Primeira Infância, além de dois processos para 
melhorar a eficácia do próprio PEN. Cada processo tem um conjunto de atividades relacionadas.49

48 O objetivo do ensino pré-escolar foi quase atingido.
49 Esses são definidos em detalhes no Anexo 8.
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Em seus primeiros dois anos, o plano teve grande sucesso, demonstrando como um plano coorde-
nado desse tipo pode melhorar a política de Desenvolvimento na Primeira Infância. Esses sucessos 
incluem a aprovação de um Sistema de Normas e Acreditação de programas de educação e apoio 
aos pais, o desenvolvimento de um modelo de currículo e a aplicação de terapia de desenvolvi-
mento da criança, inspeção completa inicialmente de 35% das instituições infantis e a concepção, 
desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão de informação sobre desenvolvimen-
to da primeira infância (JIS News, 2010). 

O PEN jamaicano trouxe avanços, mas também tem enfrentado desafios. O plano foi basicamente 
desenvolvido por um grupo pequeno, por isso, algumas prestações de serviços foram limitadas, 
levando a pontos de estrangulamento na implementação de determinadas atividades. Além disso, 
a comunicação e a coordenação entre os membros do comitê executivo foram prejudicadas por 
conflitos pessoais, mostrando a importância da escolha de uma liderança para o corpo executivo 
intersetorial com boas habilidades diplomáticas e gerenciais. O plano nacional brasileiro foi de-
senvolvido em um extenso processo colaborativo durante um longo período de tempo, mas seria 
muito importante se – para a legalização – o governo criasse um órgão de coordenação, nomeando 
o pessoal adequado.  

Experiência internacional na prestação de serviços intersetoriais: 
Chile Crece Contigo 
Além de planos abrangentes de Desenvolvimento na Primeira Infância, vários países tiveram su-
cesso com a prestação de serviços que passam por todos os setores, proporcionando educação, 
saúde e outros atendimentos a partir de um mesmo ponto de contato. Exemplos internacionais in-
cluem o programa Chile Crece Contigo (ou  ChCC), Family Start e Well Child Tamariki Ora, da Nova 
Zelândia, e o programa Sure Start, da Inglaterra. 

O programa intersetorial ChCC tem metas em comum com o Brasil. Em 2005, o governo chileno 
organizou um grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo Ministério do Planejamento, que 
incluiu os Ministérios da Saúde e Educação, bem como o Escritório de Orçamento. Eles passaram um 
ano realizando uma série de estudos para (a) categorizar os programas já existentes relacionados à 
infância, incluindo programas de pequena escala, (b) explorar as questões-chave não estudadas pre-
viamente, (c) verificar as percepções chilenas de Desenvolvimento na Primeira Infância e (d) atualizar 
estatísticas, indicadores e resultados relacionados à infância no Chile. Em 2006, prepararam uma 
proposta de medidas governamentais necessárias para a elaboração de um sistema de proteção in-
tegrada da infância. Em 2007, criaram o programa e, em 2009, o sistema foi integrado à lei. ChCC, do 
modo em que foi desenvolvido, fornece atendimento integral a crianças, desde cuidados pré-natais 
para as mães até a entrada da criança na pré-escola (com quatro ou cinco anos).



66

Tabela 17: Serviços oferecidos pelo programa Chile Crece Contigo

Grupo Alvo Serviços

Todas as crianças 1.   Programa de educação em massa
2.   Espaços de informação interativa
3.   Propostas para uma legislação melhor

Crianças que participam do 
sistema público de saúde

4.   Programa de apoio ao desenvolvimento 
       biopsicológico

Crianças vulneráveis 5.   Visitas domésticas da equipe de saúde
6.   Acesso automático ao subsídio familiar
7.   Acesso a creches gratuitas de boa qualidade
8.   Acesso preferencial a programas públicos
9.   Atenção à criança com atrasos
10. Assistência à criança com deficiência

Fonte: Adaptado de V. Silva, 2010

Uma lição essencial do programa Chile Crece Contigo é que pode ser uma vantagem ter uma po-
lítica coordenada por um ministério não setorial (por exemplo, o do Planejamento, em vez dos da 
Saúde ou Educação), tanto para um gerenciamento mais eficiente de financiamentos e subven-
ções, como também para minimizar os problemas entre as diferentes áreas. Uma segunda lição é 
que a soma da coordenação intersetorial do Desenvolvimento na Primeira Infância tem o potencial 
de ser muito maior do que a soma de suas partes. A coordenação do ChCC levou não só a um maior 
investimento em cada área, mas também a investimentos em todos os setores. Por exemplo, crian-
ças identificadas com um atraso no desenvolvimento nos primeiros meses são encaminhadas para 
uma “sala de estimulação”, onde, com os seus pais, recebem atenção, individual ou em grupo, com 
estímulos cognitivos e motores, empregando muitas das mesmas habilidades e exercícios usados 
em creches e pré-escolas. Ao invés de simplesmente ter maiores investimentos em educação e 
saúde para a infância, as crianças estão agora recebendo intervenções educativas no setor da 
saúde, atingindo mais crianças que necessitam de estimulação cognitiva. O ChCC também conta 
com um sistema de monitoramento integrado, no qual um subconjunto de dados de programas 
de saúde e educação alimenta um único sistema que envia notificações para intervenção quando 
os dados identificam problemas com a criança. Tal sistema é uma vantagem adicional de um pro-
grama integrado como o ChCC. 

Programas intersetoriais em centros 
Programas de desenvolvimento integrado da criança existem em todo o mundo, no setor públi-
co e no Terceiro Setor. Alguns desses programas oferecem serviços em centros, outros oferecem 
serviços domésticos e muitos fornecem uma combinação, onde o atendimento doméstico é feito 
após uma referência do setor da saúde ou educação (como é o caso do Chile Crece Contigo). O 
programa Well Child Tmariki Ora Services, da Nova Zelândia, é um exemplo de um programa bem 
desenvolvido em centros de formação, que oferece atenção integral à saúde para crianças com 
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idades entre zero e cinco anos, bem como formação e informação aos pais. Da mesma forma, o 
sistema de pré-escola na Suécia oferece escola gratuita para crianças entre um e cinco anos de 
idade. O setor de saúde trabalha em estreita colaboração com as pré-escolas para que exames de 
déficits de atenção, problemas de audição e atrasos motores fiquem à disposição dos centros de 
Educação Infantil (Matthews, 2010). 

Movimento rumo à coordenação da prestação de serviços no Brasil 
O melhor exemplo de colaboração intersetorial no Desenvolvimento na Primeira Infância no Brasil 
é do Rio Grande do Sul com o programa Primeira Infância Melhor, descrito com detalhes no capí-
tulo 2. Embora o programa esteja alojado na Secretaria de Saúde do Estado, é gerido pelo Grupo 
Técnico Estadual, que inclui profissionais das Secretarias de Saúde, Educação, Cultura, Justiça e 
Desenvolvimento Social, coordenadores regionais de saúde e educação de todo o estado, além de 
outros participantes. No nível municipal, o programa é executado pelo Grupo Técnico Municipal, 
que também inclui representantes de todas as secretarias envolvidas. Esse grupo local executa o 
programa em sua totalidade, organizando e controlando atividades e oferecendo treinamento aos 
trabalhadores de campo (Schneider e Ramires, 2007). 

A Secretaria de Educação do Estado do Acre envia agentes educativos para as casas das crianças 
das áreas rurais duas vezes por semana para oferecer estimulação cognitiva. Ela está trabalhando 
para se coordenar com a Secretaria de Saúde a fim de agregar visitas e informações de diagnóstico 
para que as crianças recebam a melhor qualidade possível de atendimento. Os municípios tam-
bém estão tentando coordenar serviços: a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro 
procura levar profissionais de saúde para cada creche, a fim de garantir que as crianças tenham 
acesso aos serviços de saúde, enquanto frequentam um estabelecimento de ensino.

Esses programas são inovadores e a coordenação e cooperação entre os setores para prestar aten-
dimento às crianças possibilitarão que muitas mais recebam os serviços de que necessitam, a um 
custo menor e mais efetivo.

4.2 Aproveitando a oferta, o financiamento e a inovação do setor privado 
Dadas a enorme necessidade de expansão da Educação Infantil nos próximos anos e ao prováveis 
implicações no orçamento para atingir metas de cobertura e qualidade, o setor privado pode ser 
um agente crítico para a educação. Investimentos e inovações do setor privado na Educação Infan-
til poderiam efetivamente complementar o financiamento público, especialmente se a construção 
e expansão públicas forem lentas para atender à crescente demanda.

Oferta 
Os dados mais recentes mostram que mais de um terço das vagas em creches são fornecidas 
pelo setor privado: 29% são totalmente particulares e 14% conveniadas (ou contratadas pelo 
governo). Da mesma forma, no nível pré-escolar, um quarto das vagas vem do setor privado: 
19% totalmente privado e 5% conveniado. As vagas particulares estão crescendo rapidamente, 
com centenas de instituições de Educação Infantil contratadas a cada ano (M. d. Silva, 2010). A 
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expansão indica uma capacidade significativa do setor privado, de complementar os esforços 
do setor público na prestação de serviços para a primeira infância. Além disso, os dados sobre a 
qualidade sugerem que as instituições contratadas têm, em média, maior qualidade de infraes-
trutura do que as instituições públicas (embora não seja assim em todos os casos). O MEC pu-
blicou um guia para auxiliar os municípios no desenvolvimento da contratação de conveniados 
(MEC, 2009). 

Dada a capacidade potencial do setor privado e a expansão desejada, o Brasil pode necessitar 
da alavancagem de agentes não públicos. Outros países que precisaram de uma rápida expansão 
adotaram essa prática. O programa pré-escolar Head Start, nos Estados Unidos, que abriu quase 
50 mil vagas em um único ano e agora atende 900 mil pré-escolares, baseia-se exclusivamente 
em centros contratados semelhantes aos conveniados (SHO, 2010). Em contraste, entre 2001 e 
2005, o México expandiu a oferta de Educação Infantil para crianças entre três e cinco anos de 
idade em mais de um milhão de vagas, quase que inteiramente por meio do sistema público. No 
entanto, isso provocou grandes aumentos no tamanho das classes, em muitos casos com mais 
de 30 alunos por professor (Yoshikawa et al., 2007). O investimento privado pode ser útil para 
evitar problemas com a qualidade.

Apesar de os reembolsos do Fundeb serem iguais para os espaços públicos e conveniados, os 
municípios têm liberdade para estabelecer valores maiores ou menores, de modo a criar incen-
tivos para que a iniciativa privada trabalhe com populações de difícil alcance, como aconteceu 
no Chile. Dois exemplos internacionais dessa estratégia para atingir as populações marginaliza-
das vêm dos Estados Unidos e do Chile. A recente revisão da política do Head Start, nos Estados 
Unidos, criou uma série de incentivos especiais para que os programas atingissem as crianças 
sem-teto (NAEHCY, 2008), que são, provavelmente, a população mais difícil de ser alcançada e 
atendida nos Estados Unidos. 

Da mesma forma, o governo chileno incluiu o pré-jardim de infância e o jardim de infância em seu 
programa de Subsídio Escolar Preferencial em 2008, que oferece recursos adicionais para crianças 
e instituições de Ensino Fundamental que atendem às crianças mais carentes. No Chile, as crianças 
carentes são identificadas porque estão matriculadas no principal programa de transferência so-
cial do Chile (Chile Solidário) ou porque fazem parte do terço inferior da sociedade de acordo com 
o registro de proteção social (comparável ao Cadastro Único do Brasil), ou estão no programa de 
saúde pública, ou – por fim – porque não estão nesses programas, apesar de pertencerem a famí-
lias de baixa renda (MINED, 2011). As instituições recebem recursos adicionais por criança carente 
atendida, bem como para concentrações mais elevadas de crianças carentes. O programa também 
inclui incentivos para encorajar as escolas a usarem os recursos adicionais para ampliar as opor-
tunidades para as crianças mais carentes: as escolas recebem alguns dos incentivos financeiros no 
momento da inscrição e o restante após a aprovação do seu plano para melhorar a educação para 
essas populações carentes. Da mesma forma, no Brasil, os municípios podem criar incentivos adi-
cionais para atingir as crianças mais necessitadas e o MEC pode desenvolver diretrizes para chegar 
a essas crianças, utilizando a inovação do setor privado.
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Financiamento do setor privado 
Além do modelo conveniado, a expansão de parcerias público-privadas pode compensar alguns 
dos impactos orçamentários de ampliação da cobertura e melhoria da qualidade da Educação In-
fantil no Brasil. As empresas podem perceber os benefícios de curto prazo dos investimentos em 
Desenvolvimento na Primeira Infância em termos de absenteísmo e rotatividade reduzidos devido 
a problemas de cuidados infantis. De fato, nos Estados Unidos e em outros lugares, produtividade 
e absentismo reduzido estão claramente ligados à qualidade dos cuidados com a criança (Shellen-
back, 2004; Anderson, 2009). Além disso, o setor privado – a partir de um ponto de vista de longo 
prazo – se beneficia de uma força de trabalho bem educada e bem desenvolvida, para os quais o 
bom atendimento durante a primeira infância é um ingrediente essencial.  

Muitas empresas têm um braço filantrópico que pode contribuir para o Desenvolvimento na Pri-
meira Infância e várias corporações em todo o Brasil estão fazendo exatamente isso. Em muitos 
países, essas parcerias são mobilizadas para patrocinar a oferta e a melhoria dos serviços de Edu-
cação Infantil.  Uma revisão recente dessas parcerias nos Estados Unidos revelou algumas caracte-
rísticas comuns de sucesso. Muitas delas reúnem recursos públicos, privados e do Terceiro Setor, e 
os canalizam para uma organização sem fins lucrativos, local ou regional, que desempenhe alguma 
atividade específica em prol do Desenvolvimento na Primeira Infância. O foco dessas parcerias é 
expandir a pré-escola, desenvolvendo oportunidades de Educação Infantil em casa e fora de casa 
e – mais comumente – criando sistemas integrados e intersetoriais de Desenvolvimento na Primei-
ra Infância (conforme discutido anteriormente neste capítulo). Várias parcerias também promo-
vem melhores práticas, facilitando a aprendizagem entre municípios discutida no capítulo anterior 
(NGA, 2008). Essas parcerias podem ser formadas onde houver vontade e vários passos para sua 
criação (descritos na tabela 18) têm sido bem sucedidos.

Tabela 18: Passos para estabelecer parcerias público-privadas para a Educação Infantil

1. Convencer líderes das áreas pública, privada e sem fins lucrativos da importância do 
     Desenvolvimento na Primeira Infância e convocá-los à ação

2. Identificar os recursos de cada grupo (financeiro, humano e em espécie) que possam 
     formar a base de uma parceria

3. Formalizar o compromisso do governo por meio de legislação e de um grupo executivo

4. Determinar a estrutura de governança do grupo executivo

5. Desenvolver uma estratégia de avaliação

Fonte: Adaptado de NGA (2008). Esses passos vêm de parcerias nos EUA.

No Brasil, um exemplo de cooperação público-privada é o programa Fundo do Milênio para a 
Primeira Infância, que promove a formação e capacitação de pessoal e administradores de esta-
belecimentos de Educação Infantil em 15 municípios do sul do País (Paiva et al., 2009). Uma inicia-
tiva específica é a criação de Conselhos de Educação, que são um espaço físico onde educadores 
infantis recebem treinamento por meio da participação no mesmo tipo de atividades e de jogos 
que eles devem realizar com as crianças. Nessa parceria, secretarias de educação municipais asse-
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guram a formação de pessoal, a Unesco oferece o espaço para coordenar o programa e doadores 
do setor privado – principalmente o Instituto Gerdau, entre outros – fornecem recursos para finan-
ciamento do programa operacional e dos materiais. O Brasil pretende atingir altas metas de cober-
tura de creche e pré-escola, e esse tipo de parceria pode se revelar fundamental para a expansão 
do atendimento. Parcerias público-privadas também oferecem oportunidades para inovar, pois os 
recursos privados podem ser aproveitados para experimentar novas modalidades e mecanismos 
de execução para os quais os recursos públicos poderiam gerar muita controvérsia. Um exemplo 
que vem da educação primária é a introdução de pagamento por desempenho para os estudan-
tes da cidade de Nova York, que foi criticado, mas era politicamente defensável, pois recursos 
privados doados foram usados para o pagamento do projeto piloto. Muitas das atuais parcerias 
público-privadas fora do Brasil fornecem subsídios para melhorar a Educação Infantil, permitindo 
a inovação na aplicação exata desses recursos (NGA, 2008). Na Nova Zelândia, o programa Centers 
of Innovation concede subvenções a estabelecimentos de Educação Infantil para inovar e avaliar, 
experimentando novas pedagogias, novos processos de integração das famílias com a creche e 
outras iniciativas (Gibbs e Poskitt, 2009). 

4.3 Compensar as diferenças entre os municípios  
A extensa autonomia concedida pela Constituição aos governos municipais sobre a política de 
Educação Infantil levou a uma enorme variação do investimento. Muitas características municipais 
influenciam nessa diferenciação, incluindo a situação financeira do cidadão médio e a desigualda-
de da distribuição de renda, como demonstrado por Kosec (2011). No planejamento de políticas 
nacionais para a Educação Infantil, o Governo Federal deve levar em conta os diferentes modos 
pelos quais os municípios são estimulados a aumentar a oferta de Educação Infantil. Isso irá ajudar 
a empregar políticas que criem incentivos para o investimento onde ele é mais necessário.

Logicamente, o investimento em Educação Infantil pode ser limitado pela disponibilidade de recur-
sos públicos. Quando os fundos públicos são escassos, as creches, ainda não obrigatórias, podem 
ser vistas como um luxo dispensável se comparadas ao ensino pré-escolar e fundamental, que são 
obrigatórios. No entanto, dadas as reformas de equalização financeira do Fundef e do Fundeb, o 
montante de receita disponível para a educação está menos ligado ao nível econômico de cada 
município. A redistribuição de renda no interior dos estados, dos municípios ricos para os pobres, 
tem facilitado o investimento em Educação Infantil, precisamente naquelas áreas em que a pesqui-
sa sugere que ela terá o maior impacto, ou seja, nos municípios pobres. 

Renda, desigualdade e investimento em Educação Infantil 
O deslocamento do dinheiro entre diferentes municípios é importante, pois nem todos os municí-
pios têm os mesmos incentivos para investir sua receita adicional em Educação Infantil. Um estudo 
feito em cinco mil municípios brasileiros entre 1995 e 2008 (período durante o qual o Fundef e 
o Fundeb foram promulgados), Kosec (2011) demonstra dois pontos-chave sobre as característi-
cas e os investimentos municipais em Educação Infantil. Em primeiro lugar, creches e pré-escolas 
públicas não beneficiam igualmente todos os cidadãos. Elas beneficiam desproporcionalmente 
mais os cidadãos mais pobres, uma vez que eles são os mais propensos a utilizar esses serviços 
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públicos. Famílias ricas tendem a matricular seus filhos em escolas privadas, e, portanto, utilizam 
menos o sistema público de educação. Em segundo lugar, a distribuição de renda de um município 
afeta imensamente o investimento público na Educação Infantil. Dada uma receita extra (como a 
fornecida pelo Fundeb), municípios pobres e com menor desigualdade social são mais propensos 
a expandir a Educação Infantil do que os municípios mais ricos e mais desiguais. Eles são espe-
cialmente propensos a aumentar a oferta de Educação Infantil se tiverem políticas de orçamento 
participativo, o que permite que os cidadãos em cada bairro de um município votem diretamente 
em como seu bairro vai gastar uma parte dos fundos municipais.

Esses resultados são facilmente ilustrados pela comparação de um grupo de crianças em idade 
pré-escolar não matriculadas que vive em um município com desigualdade média (coeficiente de 
Gini de 0,39) com grupos semelhantes de crianças que moram em municípios com menor e maior 
desigualdade. Se um município com uma desigualdade mediana recebe uma receita suficiente 
para expandir o ensino infantil e matricular 100 novas crianças, os municípios mais desiguais, dada 
a mesma quantidade de dinheiro, irão matricular menos de 100 crianças, e os municípios mais 
iguais irão matricular mais de 100 crianças, como ilustrado na Figura 35. Da mesma forma, quando 
um município com renda mediana recebe uma receita suficiente para expandir o ensino infantil e 
matricular 100 novas crianças, os municípios mais ricos, dada a mesma quantidade de dinheiro, 
irão matricular menos de 100 crianças, e os municípios mais pobres irão matricular mais de 100 
crianças.  Municípios mais pobres são mais propensos a matricular novas crianças independente-
mente de receitas adicionais. Renda parece importar mais do que a desigualdade na probabilidade 
de um município investir sua receita extra no aumento da oferta de Educação Infantil. 

Figura 35: Matrículas adicionais de crianças após choque de receita capaz de levar municípios médios a matricular 
100 crianças a mais 

Fonte: Kosec (2011), usando dados do Censo Escolar (1995-2008), Tesouro Nacional (1995-2008) e Censo do IBGE (2000)
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As implicações da política 
Esses achados têm pelo menos duas implicações políticas importantes. Primeiro, transferências 
de receitas dirigidas a municípios mais pobres e àqueles com menor desigualdade de renda são 
provavelmente as mais eficazes para aumentar a oferta de Educação Infantil. Formuladores de 
políticas nesses municípios já têm um desejo relativamente forte de aplicar recursos na Educa-
ção Infantil. Direcionar os fundos para esses municípios e suas políticas significa que os recursos 
provavelmente serão destinados à Educação Infantil. Em municípios mais ricos e mais desiguais, 
uma transferência de recursos provavelmente acabará no Ensino Fundamental ou Médio da rede 
pública, ou em outros serviços que não a educação, como infraestrutura pública. Se o objetivo 
é expandir a Educação Infantil pública, então, pode ser necessário o gasto mínimo imposto pelo 
governo ou a exigência de alcance universal, para municípios com elevada desigualdade de renda. 
Um corolário desse ponto é que o Fundeb criaria melhores incentivos para o investimento na 
Educação Infantil se a redistribuição fosse nacional em vez de estadual. Isso garantiria que os mu-
nicípios mais pobres do Brasil recebessem o maior afluxo de dinheiro do Fundeb, e que os muni-
cípios mais ricos recebessem as menores quantias. Atualmente, um município pobre localizado 
em um estado ainda mais pobre vai parecer rico se comparado a outros municípios nesse estado 
e, portanto, perderá dinheiro do Fundeb. Ao mesmo tempo, alguns municípios ricos (no sentido 
nacional) que são pobres quando comparados a outros municípios em seu estado estão ganhando 
dinheiro. Um programa de redistribuição em todo o país eliminaria esses erros e garantiria que o 
dinheiro destinado à expansão do ensino público fosse para os municípios onde os investimentos 
são mais prováveis. Podem haver obstáculos políticos para tal mudança, dada a força dos governa-
dores estaduais e seus representantes na formulação de políticas federais. No entanto, tal política 
seria um passo importante para igualar a situação entre os estados e não apenas dentro deles.

Em segundo lugar, esses resultados sugerem que a melhoria da governança pode aumentar signi-
ficativamente o investimento em Educação Infantil. Aumentar a transparência e responsabilidade 
dos governos locais e promulgar o orçamento participativo são soluções viáveis para um baixo 
investimento, capazes de fazer crescer o valor investido em Educação Infantil sem impor externa-
mente um patamar mínimo e sem aumentar o orçamento. Isso é feito garantindo-se que os po-
bres – que têm maior demanda por ensino público – sejam menos marginalizados e estejam mais 
direta e plenamente envolvidos na tomada de decisões. Os governos federal e estadual poderiam 
aumentar o investimento público em Educação Infantil incentivando os municípios a tornar seus 
orçamentos e gastos transparentes, e encorajando-os a explorar formas de dar voz aos cidadãos 
pobres junto aos governantes. Incentivos que estimulam o orçamento participativo, em particular, 
podem ser eficazes na expansão de Educação Infantil. 

O potencial do Orçamento Participativo 
O Orçamento Participativo (OP) vem mostrando que pode deixar um município rico ou desigual 
mais propenso a converter sua receita extra em gastos com a Educação Infantil. Mas o que exata-
mente é OP, e como os governos podem colocá-lo em prática? Após o retorno do Brasil à democra-
cia em 1985, muitos municípios adotaram o OP. Com o OP, os cidadãos votam em como usar uma 
parte da receita municipal designada para seu bairro e elegem representantes comunitários para 
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tomar decisões sobre os gastos municipais. Os cidadãos deliberam e negociam a distribuição dos 
recursos públicos. Os formuladores de políticas, por sua vez, divulgam orçamentos e gastos para 
promover a transparência. Estudos de caso no Brasil sugerem que o OP aumenta a participação de 
grupos marginalizados, leva a mais investimentos em favor dos pobres e aumenta a responsabili-
dade do governo (Souza, 2001). Evidências empíricas sugerem que os municípios brasileiros com 
OP aplicam uma parcela um pouco maior de seus orçamentos em programas de saúde e educação 
(Boulding e Wampler, 2010). Dividindo o orçamento em setores atribuídos a cada bairro, o OP au-
tomaticamente assegura uma distribuição relativamente equilibrada do poder político. Assim, as 
políticas resultantes são mais propensas a refletir a vontade do povo e não apenas a dos cidadãos 
politicamente mais poderosos.

No Brasil, o OP tem sido adotado com mais frequência em situações de divisão no governo, nas quais 
a prefeitura e a câmara municipal perseguem agendas políticas distintas (Melo, 2009). O poder legis-
lativo pode vetar o orçamento, mas é politicamente difícil fazer isso quando este vem do povo, por 
meio do OP. Portanto, quando a divisão no governo paralisa as políticas, prefeitos adotam o OP para 
colocar o processo em andamento novamente. Frequentemente, uma vez adotado, o OP continua a 
ser usado. Se o OP promete capacitar politicamente cidadãos outrora marginalizados, e simultanea-
mente, ampliar os gastos com Educação Infantil, então é interessante para o Governo Federal fazer 
com que o OP seja adotado como parte de uma política mais ampla de desenvolvimento da Educa-
ção Infantil. O governo poderia até mesmo criar incentivos para formas mais limitadas de Orçamento 
Participativo que, especificamente, se aplicariam apenas aos gastos com educação. 

4.4 Lições 
Colaboração intersetorial 
Coordenação e prestação de serviços multisetoriais representam uma oportunidade para melho-
rar bons programas, para garantir que os pais recebam toda a gama de atendimentos que seus 
filhos precisam e para reduzir os custos, oferecendo serviços em um centro único. Logicamente, 
a integração de serviços de Desenvolvimento na Primeira Infância não é uma solução mágica. Um 
exemplo importante nos Estados Unidos é o Comprehensive Child Development Program (Progra-
ma Integral de Desenvolvimento na Primeira Infância), que empregou gestão de casos e visitas do-
miciliares para garantir que as crianças de baixa renda recebessem serviços de saúde, educação e 
assistência social. Uma avaliação ampla do programa não identificou qualquer impacto médio (St. 
Pierre e Layzer, 1999).50 Ou seja, serviços intersetoriais coordenados não conseguem compensar 
programas de educação, saúde ou assistência social de má qualidade. No entanto, como o Gover-
no do Brasil procura melhorar a qualidade da Educação Infantil e em outros serviços, a coordena-
ção intersetorial poderá ser a chave para garantir essa qualidade. 
 
No Brasil, a integração de serviços de saúde em creches para dar mais oportunidades de identifica-
ção dos atrasos no desenvolvimento e dos problemas de saúde, e prestar serviços para as crianças 
vai levar a melhoras significativas no bem-estar infantil. No entanto, em todos os países onde a 
coordenação intersetorial foi eficaz, exigiu-se forte liderança nacional e local. Essa coordenação 
exige um deslocamento fora do padrão das secretarias de saúde e educação, o estabelecimento de 
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agências de coordenação intersetoriais e o incentivo à integração de serviços, que pode ser muito 
útil para assegurar que as crianças recebam o auxílio que necessitam para ajudar o Brasil a crescer 
no futuro. 

Parcerias Público-Privadas 
Parcerias fora do setor público podem oferecer recursos significativos para expandir os serviços de 
Desenvolvimento na Primeira Infância, melhorar a sua qualidade e inovar para atingir as popula-
ções mais carentes.  Os municípios devem envolver o setor privado, a fim de adotar novas práticas 
que incrementem a qualidade dos serviços e também para poder explorar a possibilidade de con-
tratação dos fornecedores do setor privado para atingir as populações mais necessitadas por meio 
de mecanismos inovadores. O MEC pode identificar e destacar exemplos das melhores práticas de 
parcerias público-privadas. 

Compensar diferenças Municipais 
Mesmo com as reformas do financiamento da educação, especialmente o Fundeb, que criou no-
vos estímulos para o investimento na Educação Infantil, esses incentivos são distribuídos de for-
ma desigual, com crianças carentes em municípios mais ricos e mais desiguais recebendo menos 
serviços. As práticas do orçamento participativo podem proteger as crianças mais pobres, mesmo 
nesses municípios, e já trouxeram retornos positivos no passado. O MEC pode fornecer orienta-
ções aos municípios e estados sobre como adotar as políticas de OP a fim de proteger as crianças 
mais pobres.
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Anexo 1: Taxas de matrícula pré-escolar de acordo com diferentes critérios

Devido às mudanças na estrutura e na idade inicial indicada para a entrada no ensino pré-escolar 
e no Ensino Fundamental no Brasil durante o período explorado (1996-2009), há várias possibili-
dades para computar as taxas de matrícula da pré-escola. Exceto onde o contrário for indicado, 
calculamos sempre a parcela de crianças de quatro a seis anos matriculada em instituições desti-
nadas a crianças dessa faixa etária. Antes de 2007, era a pré-escola; a partir de 2007, pode ser a 
pré-escola ou o Ensino Fundamental, pois depois de 2007, crianças de seis anos de idade foram 
(gradualmente) incluídas no primeiro ano do Ensino Fundamental. A Tabela 19 compara a taxa de 
matrícula do Brasil na pré-escola em cada ano, entre 1996 e 2009, com a participação de crianças 
entre quatro e seis anos de idade (seja na pré-escola ou no Ensino Fundamental); essa medida é 
igual à utilizada no estudo no período posterior a 2007. A Tabela 19 também mostra a participação 
de crianças de quatro e cinco anos de idade na escola, em cada ano.

Tabela 19: Taxa de matrícula na Educação Infantil por ano e definição de matrícula

Ano Taxa de matrícula na pré-escola 
(parcela da população entre 

quatro e seis anos matriculada 
em instituições dirigidas a 

crianças dessa idade)

Parcela da população 
entre quatro e seis 

anos matriculada em 
qualquer etapa de 

ensino

Parcela da população 
de quatro e cinco 

anos matriculada em 
qualquer etapa de 

ensino
1996 48% 54% 43%

1997 51% 56% 47%

1998 51% 58% 47%

1999 52% 60% 50%

2001 57% 66% 55%

2002 58% 67% 57%

2003 60% 68% 59%

2004 61% 71% 61%

2005 63% 72% 63%

2006 65% 76% 68%

2007 78% 78% 70%

2008 80% 80% 73%

2009 81% 81% 75%
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Anexo 2: Pesquisas sobre a Educação Infantil no Brasil

No Brasil, os dados sobre Educação Infantil também estão aumentando. Na tabela abaixo, um con-
junto de estudos que examinam essa questão.

Tabela 20: Levantamento de estudos de impacto da Educação Infantil no Brasil

Estudo Local e Dados Metodologia Resultados
Barros et al. 
(2010) B

• Rio de Janeiro 
• Teste de 

desenvolvimento 
infantil, instrumento 
observacional 2001

Regressão 
multivariada

Impacto da creche de boa 
qualidade
• Creches com alta qualidade 

levam a um melhor 
desenvolvimento cognitivo, 
social e físico

Barros et al. 
(2010) C

• Rio de Janeiro 
• Dados administrativos, 

questionário

Designação 
randomizada

Impacto da creche
• Aumento da participação 
• na força de trabalho de 

mães que não trabalhavam

Felício et al. 
(2010)

• Sertãozinho                 
(São Paulo)

• Provinha Brasil, 
questionário para        
o estudante

Regressão 
multivariada, 
pareamento 
baseado no escore 
de propensão

Impacto da Educação Infantil
• Estudantes que entraram 

na escola com três, quatro 
ou cinco anos têm uma 
alfabetização 6% maior na 
2º série / 3º ano do Ensino 
Fundamental que os que 
entraram mais tarde

Fundação 
Carlos 
Chagas (2010)

• Seis capitais 
• Provinha Brasil, 

ECERS-R

Regressão 
multivariada

Impacto da qualidade da 
pré-escola
• Impacto significativo da 

pré-escola de alta qualidade 
na proficiência em língua 
portuguesa na 2º série / 3º 
ano do Ensino Fundamental

Pazello e  
Almeida (2010)

• Nacional 
• SAEB, Pnad (1993-

2007)

Regressão 
multivariada

Impacto da pré-escola
• Nenhum impacto 

significativo na conclusão do 
Ensino Fundamental

Rodrigues, 
Pinto e Santos 
(2010)

• Nacional 
• Saeb, Sistema 

Unificado de Saúde 
(SUS)

Variáveis 
instrumentais

Impacto da creche
• Melhora na proficiência em 

matemática na 4ª série / 5º 
ano do Ensino Fundamental 
com desvio padrão de 0,1
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Calderini e 
Souza (2009)

• Nacional 
• Prova Brasil 2005

Variáveis 
instrumentais

Impacto da pré-escola
• Melhora na proficiência 

em matemática e língua 
portuguesa na 4ª série / 5º 
ano do Ensino Fundamental

Curi e 
Menezes-Filho 
(2009)

• Nacional 
• PPV e Saeb

Regressão 
multivariada 
análise 
interseccional

Impacto da pré-escola
• Aumento na conclusão do 

Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e do Ensino 
Superior

• Maiores proficiências nas 
avaliações externas do 
Ensino Fundamental e 
Médio.

• Aumento dos anos de 
escolaridade e nos salários

• Impacto da creche
• Aumento na conclusão do 

Ensino Médio e do Ensino 
Superior

Natenzon 
(2003)

• Nacional
• Saeb, Pnad               

(1993-2001)

Regressão 
multivariada

Impacto da pré-escola
• Nenhum impacto 

em proficiências em 
matemática e língua 
portuguesa na 4ª série / 5º 
ano do Ensino Fundamental

Felício e 
Vasconcellos 
(2007)

• Nacional 
• Saeb 2003, Prova   

Brasil 2005

Nota de propensão 
correspondente, 
efeitos corrigidos

Impacto da Educação Infantil
• Alunos da Educação Infantil 

têm maior proficiência de 
matemática na 4ª série / 5º 
ano do Ensino Fundamenta

Young (2001) • Regiões Nordeste e 
Sudestes 

• Pesquisa sobre 
Padrões de Vida (PPV) 
1997

Análise intersec-
cional regressão 
multivariada 

Impacto da pré-escola
• Aumento no número de 

anos de escolaridade 
(particularmente para 
crianças de baixa renda)

• Redução da repetência
• Melhora nos salários (para 

homens)
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Anexo 3:  S  orteio de vagas nas creches do Rio de Janeiro 

Qualquer criança pode se inscrever para o sorteio de vagas em uma creche, no qual as famílias dos 
candidatos são divididas em três grupos: alta vulnerabilidade, média vulnerabilidade e baixa vul-
nerabilidade (ver Figura 36). O sorteio é então realizado para um terço das vagas da creche, ape-
nas entre as famílias mais carentes. As crianças sorteadas recebem vagas na creche. Um segundo 
sorteio é realizado para o terço seguinte de vagas, entre as crianças com média vulnerabilidade, 
bem como as crianças mais vulneráveis, que não foram contempladas anteriormente (ou seja, elas 
têm uma segunda chance para entrar). Por fim, um terceiro sorteio é realizado para o terço final 
de vagas, entre todas as crianças inscritas e que não foram contempladas. Dessa forma, qualquer 
criança tem a possibilidade de receber uma vaga na creche, mas as crianças em situação mais 
vulnerável têm três diferentes chances de ganhar enquanto as crianças menos vulneráveis têm 
apenas uma.

Figura 36: Processo de sorteio de vagas na cidade do Rio de Janeiro, 2007-2010
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Anexo 4: stemas de avaliação de qualidade    S  i

De um modo geral, os sistemas de avaliação de qualidade da Educação Infantil nos Estados Unidos 
consideram os critérios apresentados na Tabela 21.

Tabela 21: Critérios de qualidade utilizados para classificar centros de Desenvolvimento na Primeira Infância nos EUA

Nota: Cada sistema de avaliação utiliza apenas um subconjunto desses critérios
Fonte: Adaptado de Tout et al. (2010)

Todos os programas usam método de classificação por blocos, por pontos ou uma combinação 
dos dois e atribuem aos estabelecimentos um determinado número de “estrelas”, como uma 
classificação de qualidade. Por exemplo, o sistema de Oklahoma emprega um método por blocos: 
os estabelecimentos devem satisfazer os requisitos de licenciamento mínimo para atingir o 
nível 1, então planos de aula semanal, um programa de leitura diária e outros fatores para atingir 
o nível 2 e assim por diante (ver Tabela 22 para detalhes). Sem satisfazer todos os requisitos do 
nível 2, um estabelecimento não pode progredir de nível. Por outro lado, o sistema do Colorado 
emprega pontos: centros de Desenvolvimento na Primeira Infância podem escolher entre uma 
variedade de fatores: a melhoria do ambiente de aprendizagem, da formação de pessoal, da rela-
ção criança-equipe de funcionários, ganhando pontos para cada fator e, em seguida, alcançando 
níveis diferentes de acordo com os pontos acumulados.

Cumprimento do licenciamento Parcerias com famílias

Parcela e tamanho do grupo Administração e gerenciamento

Saúde e segurança Diversidade cultural e linguística

Currículo Acreditação

Ambiente Provisões para necessidades especiais

Avaliação da criança Envolvimento da comunidade

Qualificação da equipe
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Tabela 22: Sistemas de classificação para Centros de Desenvolvimento na Primeira Infância 

Nível Exigências Componentes Avaliados

Sistema Reaching for the Stars de Oklahoma – sistema de blocos

1 estrela Ter a licença para funcionar Exigências mínimas de licenciamento

2 estrelas Aplicar e alcançar critérios O mesmo que acima mais treinamento 
de diretor e professores, planejamento 
semanal de aulas, atividades de áreas 
de interesse, programa de leitura diá-
rio, envolvimento dos pais [Os centros 
precisam alcançar o nível 3 em até 
dois anos depois de obter o nível 1].

3 estrelas Aplicar e alcançar critérios 
OU acreditação nacional

O mesmo que acima mais credenciais 
do professor, compensação salarial, 
avaliação programada incluindo Esca-
las de Avaliação do Ambiente (Environ-
mental Rating Scales - ERSs)

4 estrelas Aplicar e alcançar critérios E 
acreditação nacional

O mesmo que acima

Sistema Qualistar Early Learning do Colorado (EUA) – sistema de pontos

0 0-9 pontos Ambiente de aprendizagem; parceria 
familiar; formação e treinamento da 
equipe; tamanho do grupo e propor-
ção criança/responsável; acreditação

1 10-17 pontos O mesmo que acima

2 18-25 pontos O mesmo que acima

3 26-33 pontos O mesmo que acima

4 34-42 pontos O mesmo que acima

Fonte: Adaptado de Zellman e Perlman (2008), Tabelas 3.1 e 3.2
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Anexo 5: Instrumentos selecionados de avaliação do Desenvolvimento 
na Primeira Infância 

A seguir, uma lista de alguns dos instrumentos utilizados para medir o desenvolvimento cognitivo 
e social da criança em creches e pré-escolas. Uma lista mais completa pode ser encontrada em 
(Fernald et al., 2009)

Tabela 23: Amostra de instrumentos de avaliação do Desenvolvimento na Primeira Infância utilizados em creches e 
pré-escolas

Instrumento Ferramenta de triagem X 
avaliação de habilidades

Notas e relatórios X 
avaliação direta

Ages & Stages (Idades & Estágios) Triagem Notas e relatórios

Ages & Stages (Idades & Estágios) – 
Sócio-emocional

Triagem Notas e relatórios

Avaliação dos pais do grau de 
desenvolvimento

Triagem Notas e relatórios

Breve avaliação sócio-emocional  
da criança

Triagem Notas e relatórios

Ounce Scale (Balança de Precisão) Avaliação de habilidades Notas e relatórios

Escalas de comportamento na   
pré-escola e no jardim da infância

Ambos Notas e relatórios

Observação da criança High/Scope
Registro de crianças no primeiro 
ano de vida

Avaliação de habilidades Notas e relatórios



94

Anexo 6: Currículo do Primeira Infância Completa

Abaixo o currículo adotado em novembro de 2009.

Semana Tópico Secretaria responsável

1 Por dentro do Primeira Infância Completa Educação/Saúde/Assistência 
Social

2 Com saúde na creche Saúde

3 Bebê a caminho Educação

4 E a família, como está? Assistência Social

5 Bons tratos: sua criança merece Saúde

6 No meu tempo, criança era assim Educação

7 Planejar a família Saúde

8 Pai, presente! Assistência Social

9 Parabéns pra você: desenvolvimento infantil Educação

10 Crescer e se desenvolver com saúde Saúde

11 Comida, diversão e arte Saúde

12 Quero ver você sorrir Saúde

13 Rotinas de afeto Educação

14 Diarreia: quando há risco de desidratação Saúde

15 Tempo dedicado à criança Educação

16 Ser criança não é moleza Educação

17 Quem conta um conto? Educação

18 Pirlimpimpim: o mundo do faz de conta Educação

19 Em dia com as vacinas Saúde

20 Doenças que pintam e coçam Saúde

21 Afetividade: além de gestos e palavras Educação

22 Limites: sim, sim, não, não Educação

23 Saúde mental Saúde

24 Respira Rio sem alergias Saúde

25 Meio ambiente = meu ambiente Educação

26 Direitos da criança Assistência Social

27 Brincadeira é coisa séria Educação

28 Prevenção de acidentes Saúde

29 Violência doméstica Assistência Social

30 Conselhos tutelares Assistência Social

31 Sistema Único de Saúde Saúde

32 Essencialmente criança Educação

33 Diversidade Educação
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34 A criança e as mídias Educação

35 Lazer para todos Educação

36 Questões de gênero Educação

37 Sexualidade na primeira infância Assistência Social/Saúde

38 Estratégia de saúde da família Saúde

39 Convivência familiar e comunitária Assistência Social

40 A importância do registro civil Assistência Social

Fonte: Secretaria de Educação, Municipio do Rio de Janeiro, 2009 
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Anexo 7:  S   eleção de publicações do MEC sobre Educação Infantil

A lista completa das publicações do MEC sobre Educação Infantil disponíveis encontra-se no site da 
Secretaria de Educação Básica do MEC.

Título da Publicação Data

Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de educação e 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 
para a oferta de Educação Infantil

2009

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 2009

Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais das crianças, 2ª ed.

2009

Educação Infantil: saberes e práticas da inclusão 2006

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 2006

Política Nacional de Educação Infantil 2006

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 2006

Referencial curricular nacional para a educação infantil 1998
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Anexo 8: Plano Estratégico Nacional da Jamaica para o Desenvolvimento 
da Infância

Tabela 24: Plano Estratégico Nacional da Jamaica para o Desenvolvimento da Infância

Processos para melhorar o desenvolvimen-
to na primeira infância

Exemplo de atividade associada

Educação e apoio eficaz dos pais Garantir que clínicas e instituições infantis 
ofereçam suporte e educação aos pais

Cuidados de saúde preventiva eficazes Desenvolver um sistema de certificação 
que garanta que centros de saúde infantil 
ofereçam serviços da melhor qualidade

Triagem, diagnóstico e intervenção rápidos 
e eficazes para as crianças e famílias “em 
risco”

Desenvolver e instalar uma política nacional 
para triagem e identificação precoce de 
crianças e famílias “em risco”

Instituições infantis bem mantidas, seguras 
e centralizadas

Inspecionar regularmente instituições infantis 
para garantir a manutenção de altos padrões

Currículo eficaz com funcionários bem 
treinados

Adotar um currículo infantil aprovado em 
todas as instituições infantis

Processos de ambientes de trabalho Exemplo de atividade associada

Todas as pessoas e organizações que 
trabalham com crianças ou oferecem 
programas e serviços para elas precisam 
trabalhar juntos para atingir as metas 
determinadas

Adotar leis para que facilitem a governança 
do setor infantil

Decisões sobre como melhorar a qualidade 
do Desenvolvimento na Primeira Infância na 
Jamaica precisam ser tomadas com base em 
informações claras, atuais e corretas

Adotar um sistema informatizado para 
coleta, armazenamento e gerenciamento das 
informações importantes sobre as crianças e 
suas famílias

Fonte: Early Childhood Comission (2009)
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