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RESUMO 

 

Essa dissertação aborda a implementação da política pública de educação infantil sob 
perspectiva regionalizada. O objetivo geral da pesquisa foi o de analisar a política 
pública de educação infantil como um contributo ao desenvolvimento regional na 
abrangência da associação dos municípios do planalto norte catarinense 
(AMPLANORTE), em Santa Catarina durante seis anos de vigência do plano nacional 
de educação (PNE), (2015 a 2020). O referencial teórico contempla o marco legal da 
educação para aprendizagem e  conhecimento das crianças;  as políticas 
educacionais  para  a  educação infantil no Brasil para o atendimento dos estudantes 
de zero a cinco anos na creche e na pré-escola; os programas suplementares e as 
modalidades de ensino que mesmo indiretamente impactam o processo educacional 
da criança. Também, a trajetória e o processo brasileiro da educação infantil do 
reconhecimento do direito à educação, o significado da criança, as suas capacidades, 
tratamento e lugar na sociedade desde 1530 até a atualidade, bem como as  políticas 
públicas para a educação infantil no Brasil, legislação que ordena o atendimento para 
esse segmento nos aspectos do financiamento, estruturação, formação de docentes 
de responsabilidade dos municípios e do governo federal. Em seguida, o 
desenvolvimento humano, social e o desenvolvimento regional.  Tratou-se de 
pesquisa de abordagem quantitativa, exploratória, bibliográfica e documental, para 
contextualizar a  infância e a educação infantil na região da AMPLANORTE. Foi 
utilizado como documento principal para coleta de dados quantitativos o Plano de 
Desenvolvimento Regional (PDR), de 2016, complementado com dados pesquisados 
sobre os dez municípios associados à AMPLANORTE (2015 a 2020) na base de 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina e no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), nas dimensões investimentos totais na política 
educacional pelos municípios da AMPLANORTE  conforme preconiza a CRFB de 
1988; os investimentos em EI pelos municípios dessa região; as matriculas na EI; 
docentes e matrículas na creche e na pré-escola; população demandante da EI na 
AMPLANORTE; investimento na EI dessa região. Os dados foram organizados e 
analisados utilizando-se das categorias: investimento em educação; matrículas no 
ensino fundamental; docentes e matrículas na creche e pré-escola. Com os resultados 
foi possível descrever a organização da educação infantil nos municípios da 
AMPLANORTE e identificar os desafios para a operacionalização da educação infantil 
por esses municípios, com os indicativos de iniciativas de organização da gestão 
pública para o enfrentamento dos desafios de operacionalização da política pública 
de educação infantil na região. 
 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Desenvolvimento Regional. AMPLANORTE. 
Planejamento Educacional.  

 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation addresses the implementation of public early childhood education 
policy from a regionalized perspective. The general objective of the research was to 
analyze about the public policy of early childhood education as a contribution to 
regional development in the scope of the association of municipalities of the northern 
plateau of Santa Catarina (AMPLANORTE), in Santa Catarina during six years of 
validity of the National Education Plan (PNE), in the period between 2015 and 2020. 
To this end, the theoretical framework was constructed considering the legal framework 
of education for learning and knowledge of children. in the next stage, educational 
policies for early childhood education in Brazil were raised from the care of students 
from zero to 6 years in daycare and preschool, supplementary programs and teaching 
modalities that even indirectly impact the educational process of the small child. the 
following item refers to the Brazilian trajectory of early childhood education and the 
educational process where the historical construction of the recognition of the right to 
education, the meaning of the child, their abilities, treatment and place in society from 
1530 until contemporaneity was addressed. A survey was also conducted on public 
policies for early childhood education in Brazil with approximations to the legislation 
that orders the care of this segment with aspects of financing, structuring, training of 
teachers responsible for municipalities and the federal government. Human, social and 
regional development were also related. The research was dedicated in a first phase 
to the contextualization of childhood and early childhood education in the 
AMPLANORTE region with a survey of documents from regionalized initiatives such 
as the Regional Development Plan (PDR), 2016. It was also operated quantitative data 
collection on the ten municipalities associated with AMPLANORTE, in the period 2015 
to 2020 in databases of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 
Court of Auditors of the State of Santa Catarina and the National Institute of 
Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP), in the dimensions total 
investments in educational policy by the municipalities of AMPLANORTE as 
recommended by the CRFB of 1988; investments in IS by municipalities in the 
AMPLANORTE region; enrolments in EI; teachers and enrolments in daycare and 
preschool; is claiming population in AMPLANORTE; investment in AMPLANORTE's EI 
that were analyzed and gave rise to the categories investment in education; 
enrolments in primary school; and enrolments in daycare and preschool. the analysis 
of the data are presented in the item regional advances and challenges for the 
development of public policy of early childhood education where it was possible to 
describe the organization of early childhood education in the municipalities of 
AMPLANORTE and identify the challenges for the operationalization of early childhood 
education in the municipalities circumscribed in AMPLANORTE  and possibilities of 
initiatives to organize public management were suggested in coping with the 
challenges of operationalizing the public policy of early childhood education.  

 

Keywords: Child education. Regional development. AMPLANORTE. Educational 
Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema do estudo desenvolvido refere-se à política pública de Educação Infantil 

(EI) no cenário do desenvolvimento regional, circunscrito na abrangência da 

Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). 

A Educação compreende o processo de formação do indivíduo e o seu 

desenvolvimento que ocorre com a convivência familiar e social, as manifestações 

culturais, a participação em movimentos sociais e organizações da sociedade civil. A 

prática social e as relações de trabalho acompanham as pessoas em todos os ciclos 

da vida.  

É um princípio fundamental, alegado pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, Artigo 205 que prevê a responsabilidade da família e da sociedade 

no sentido de exercer e garantir na interação com o indivíduo, que se desenvolve, 

acessa o conhecimento e assim, pode exercer a sua cidadania com liberdade.    

Esse processo é alcançado por meio de práticas de ensino ofertadas no 

ambiente escolar, seguindo diretrizes que atendem desde o início do ciclo de 

desenvolvimento da criança (desde o nascimento até os 6 anos, seguindo um 

percurso formativo pedagógico que se estenderá até a vida adulta).  

Considera-se que a implantação dessas diretrizes em um contexto complexo 

com relação a operacionalização da educação, que esta é uma competência atribuída 

constitucionalmente ao município, organizada em creches e pré-escolas.  

A EI enquanto política pública de atendimento educacional, é oferecida em 

creches e pré-escolas como a primeira etapa do ciclo educacional do Ensino 

Fundamental na Educação Básica às crianças de 0 a 6 anos.  

Essa organização está prevista na CRFB de 1988, Artigo 208: o atendimento 

na creche para a crianças, na faixa etária de 0 a 3 anos, e define a frequência de 

caráter não obrigatório, enquanto as crianças de 4 e 5 anos devem frequentar 

obrigatoriamente a pré-escola. 

O acesso à creche se caracteriza como direito universal que está legalmente 

assegurado desde 2006 com a aprovação da Emenda Constitucional 53, inciso IV que 

assegurou vaga e frequência para todas as crianças na faixa etária dos 0 a 6 anos, e 

não prevê condicionalidade à família ou critério.   
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É constitucionalmente estabelecido como finalidade da EI, o desenvolvimento 

integral da criança, complementar a ação da família e da comunidade que, enquanto 

sujeitos de diretos devem ter respeitadas todas as especificidades de sua condição 

de ser em desenvolvimento. 

Para que a EI se consolide em sua amplitude, deve haver convergência de 

esforços pedagógicos, estruturais e econômicos para que as diretrizes curriculares 

sejam implementadas inclusive, desde 2020 a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  

Para que haja efetividade na sua função educativa, as creches devem oferecer 

cuidados básicos aos estudantes e implementar uma proposta pedagógica e assim, 

se tornam um espaço que assegura o desenvolvimento social. 

A atuação profissional no desenvolvimento da política pública da EI oportunizou 

que fosse acompanhado o complexo processo de escolarização, operacionalizado 

pela rede pública de educação no município de Canoinhas.  

Observando que durante o processo pedagógico e administrativo da Educação 

os desafios estão postos, passou-se a articular o debate e a discussão sobre as 

problemáticas e desafios impostos em grupos de trabalho envolvendo também 

técnicos de municípios vizinhos, do entorno regional.  

Ao participar desse grupo de trabalho e estudo constata-se que há necessidade 

de ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a operacionalização da política de EI. 

Esta se torna uma inquietação pessoal que impulsiona o desenvolvimento desta 

pesquisa. Há a necessidade de buscar aporte no conhecimento para se entenda como 

a política pública de EI tem contribuído para o desenvolvimento dos municípios e da 

região. 

A região do Planalto Norte do estado de Santa Catarina organizou-se na 

Associação dos Municípios do Planalto Norte de Santa Catarina (AMPLANORTE).  A 

AMPLANORTE tem sua sede no município de Mafra e foi fundada em 1966. Conforme 

informações disponíveis no sítio virtual institucional1, tem por objetivo promover o 

desenvolvimento local e regional com a missão de ampliar e fortalecer a capacidade 

 

 
1Fonte: AMPLANORTE, 2019. Disponível em:  

https://www.AMPLANORTE.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/42712. Acesso em 03 de maio de 
2021. 



22 
 

administrativa, econômica e social dos municípios da região, além de servir de canal 

para as reivindicações das gestões junto às demais esferas do governo.  

O papel da AMPLANORTE enquanto associação é de assessoria a gestão dos 

municípios e se estende às atividades desde a elaboração de projetos de engenharia, 

apuração do movimento econômico e organização dos colegiados setoriais das 

políticas sociais de Saúde, Educação, Assistência Social. 

Entre os colegiados da AMPLANORTE situa-se o Colegiado Regional de 

Educação, do qual participam os secretários municipais de Educação e reúne 

gestores e técnicos para o debate acerca das problemáticas relacionadas a gestão e 

operacionalização da política educacional nos municípios com a busca de 

resolutividade no âmbito regional.  

Apesar dos espaços de debate e troca de experiências sobre a condução desta 

política pública, as inquietações profissionais e pessoais se tornam contumazes 

quando se percebe que há necessidade de ampliar o conhecimento e, que contribua 

com a superação dos problemas relacionados à implementação das diretrizes 

educacionais estabelecidas na realidade regional.  

É importante conhecer esta realidade regional com seus indicadores de 

desenvolvimento social e econômico e também as linhas de atuação que norteiam a 

gestão das políticas públicas dos municípios envolvidos.  

Para o início do reconhecimento das características regionais foram 

considerados como fonte de dados o Plano de Desenvolvimento Regional (PDR)2, o 

qual teve como objetivo organizar o planejamento e a execução de projetos regionais 

e municipais para “para transformar a região num território dinâmico, com altos índices 

de qualidade de vida e mobilidade social”. (PDR, 2016, p.93).  

As propostas de resolutividade sistematizadas no PDR, elaborado sob 

coordenação da AMPLANORTE, entre 2014 a 2016, foram fundamentadas em um 

diagnóstico das condições socioeconômicas, que considerou as informações sobre as 

condições de vida da população, a economia, a infraestrutura e a situação em que se 

encontravam as prefeituras dos municípios da região. Reuniu um quantitativo 

expressivo de dados municipais e regionais.  

 

 
2Fonte: AMPLANORTE, 2016. Disponível em: 

https://www.AMPLANORTE.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/74869. Acesso em 10 de fevereiro 
de 2021. 
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Esse levantamento apontou que viviam nessa região, segundo estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, aproximadamente 

234.000 pessoas, com um percentual mais significativo de adultos da faixa etária de 

25 a 59 anos e que residiam nos municípios de Mafra e Canoinhas.  

 Outro elemento apontado no levantamento de dados foi o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) o qual evidencia que os municípios com maior 

população: Canoinhas, Mafra e Porto União estão relativamente melhor colocados 

que os outros municípios. 

No PDR o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) aponta um percentual 

significativo da situação de pobreza e desigualdade na distribuição da riqueza. 

A mortalidade infantil no Planalto Norte, foi apontado pelo PDR, como um índice 

superior à média estadual, com 16,43 crianças mortas a cada mil crianças nascidas 

vivas na faixa etária de 0 a 5 anos, colocando essa região na liderança do ranking de 

Santa Catarina nesse quesito.  

O PDR apresentou dados relacionados à Educação e à escolarização, com 

considerações acerca do analfabetismo, o grau de instrução, o perfil das instituições 

de ensino e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Esse mesmo 

documento não faz nenhuma referência à situação da EI, fato que evidencia uma 

provável negligência com este ciclo educacional. 

Esses dados apontam para um perfil do atendimento e da extensão da política 

da Educação na AMPLANORTE. Contudo, aponta para a necessidade de 

levantamentos de dados acerca da realidade após 5 anos daquela pesquisa, de 

índices disponíveis em censos escolares, nos sistemas públicos dos órgãos de 

monitoramento e controle do financiamento das despesas na educação e pelas 

estimativas da população.  

Além dos dados socioeconômicos, é importante considerar os aspectos 

relevantes da promoção e garantia de direito à Educação das crianças e adolescentes 

no Brasil e para tanto, levantar as premissas legais estabelecidas e inclusive, as 

disposições internacionais nos quais o Brasil é signatário. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988, estabelece 

entre os seus princípios fundamentais “a dignidade da pessoa humana”, em seu Artigo 

1º, inciso III, e apresenta como objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil: "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais" Artigo 3.º, inciso III.  
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Para o cidadão brasileiro este marco legal tornou-se um avanço sem 

precedentes históricos quando reconhece que: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. (Artigo 6.º, 
CRFB, BRASIL, 1988).  
 

 A Educação considerada como direito humano subjetivo e elevada a direito 

fundamental, referendado pela CRFB de 1988, deveria ter conferido a esta política 

pública, prioridade em todas as esferas de governo. 

Apesar dos avanços relacionados ao reconhecimento de direitos sociais com a 

promulgação da CRFB de 1988, o direito à creche ainda se apresentava deslocado 

do direito à educação.  Como se pode conferir na redação do Artigo 7.º da CFRFB de 

1988, fica evidente o objetivo de efetivar a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho pois determina que: 

 

[...] são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: XXV- assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e 
pré-escolas”. (BRASIL, 1988)  

 

O Brasil recebeu os postulados das convenções internacionais, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 e a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, de 1959 , que apresentaram avanços em relação à 

educação e ao segmento da criança e do adolescente. Esses documentos 

sustentaram o movimento em defesa dos direitos da criança e do adolescente, que 

resultou na aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Um 

avanço na legislação que passa a segmento sujeitos de direitos e define a 

responsabilização da família e da sociedade tanto quanto o Estado sob a égide da 

proteção integral e prioritária.   

A partir do ECA (1990), nos últimos 30 anos, se organizou no Brasil, um sistema 

de atendimento, defesa e garantia de direitos da criança e do adolescente por meio 

de políticas públicas que reforçam o debate de alternativas com iniciativas da 

sociedade civil ou programas, projetos e serviços institucionais de apoio às famílias 

em suas responsabilidades com seus filhos e tutelados em todos os aspectos para 

uma vida digna.  
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O amadurecimento dos debates sobre a garantia de direitos permeou avanços, 

assegurando a democratização do direito à Educação institucionalizada e formal para 

a primeira infância com a política pública de EI e o abandono das iniciativas de cunho 

assistencial às famílias.  

A EI se concretiza a partir dos anos 2000, como atenção especializada para a 

criança, desde a gestação até o sexto ano de vida, mas principalmente, para as 

crianças de 0 a 3 anos de idade e se torna responsável pelo atendimento da criança 

nesta fase do desenvolvimento. É quando deve ocorrer a preparação das bases para 

as competências e habilidades na perspectiva do desenvolvimento humano com 

significação social.  

É responsabilidade da política pública de Educação brasileira implementar a EI, 

em respeito ao direito da criança à Educação e por conseguinte, a EI. Cabe ao Estado 

a garantia o direito da criança e do adolescente e o efetivo acesso e atendimento com 

qualidade em creche e pré-escola, tendo caráter complementar à educação recebida 

na família. 

A falta de acesso às políticas educacionais é uma violação ao direito da criança 

que cerceia não somente o direto ao aprendizado, mas à Educação Integral que 

enquanto processo formativo tem o objetivo do desenvolvimento dos indivíduos nas 

suas múltiplas dimensões: física, intelectual, social, emocional e simbólica. 

Essa realidade como uma diretriz nacional para a política de proteção e defesa 

de direitos da criança, torna-se uma base legal democraticamente estabelecida, que 

fomenta debates acerca da importância do investimento no desenvolvimento humano. 

Mas é preocupante a ausência do Estado, especificamente a União, que além de não 

desempenhar seu dever, mantém sua agenda e capacidade de investimentos 

desconectados da priorização das políticas voltadas para a EI.  

 A ausência da União e de um plano de desenvolvimento nacional que 

considere o investimento em política pública de Educação para a criança como 

prioridade, implica na execução unilateral das políticas públicas de EI pelos municípios 

e sobre os quais recai a operacionalização das políticas públicas, inclusive a 

Educação.  

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) apresenta a demanda da EI como 

meta prioritária que, em efeito cascata foi dirigida aos Planos Estaduais e Municipais 

de Educação (subnacionais). Passados 6 anos da sua aprovação, os municípios não 
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receberam aporte financeiro da União que permitisse a ampliação do atendimento da 

EI com qualidade suficiente para o alcance da meta 1. 

A Educação é um bem necessário para a qualidade de vida e é considerada 

um dos aspectos fundamentais para mensurar o desenvolvimento de uma região. Por 

isso, há que se conhecer e refletir sobre o palco de desenvolvimento dos municípios 

que integram a AMPLANORTE.  

Nesse sentido, esta proposta de pesquisa pretende uma incursão no cenário 

da organização da política pública de EI nos 10 municípios afiliados à AMPLANORTE: 

Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte 

Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras.  

A pesquisa enfoca a organização municipal para a operacionalização da política 

pública da EI, porque a eficiente execução da política de Educação no município tem 

impacto para o desenvolvimento de uma região pela equidade social. 

Essas apreensões que instigam ao conhecimento, reconhecendo o valor da 

ciência para a construção de respostas às inquietações que envolvem as relações 

sociais e sujeitos no processo de desenvolvimento humano e regional, quando a 

questão de pesquisa indaga como a política pública de EI é implementada na 

perspectiva da garantia de direitos à Educação para o desenvolvimento regional nos 

municípios da AMPLANORTE? Essa indagação desdobra-se nas questões 

norteadoras: Quais fatores envolvem a operacionalização da EI na perspectiva de 

uma sociedade desenvolvida? Como a EI pode contribuir para o desenvolvimento 

humano e por conseguinte para o desenvolvimento na região da AMPLANORTE?  

Quais os desafios enfrentados na implementação da EI nos municípios da 

AMPLANORTE? Como a EI está organizada nos municípios da AMPLANORTE? De 

que forma a EI está incluída entre as dimensões do desenvolvimento regional?  

A pesquisa sobre operacionalização das políticas públicas de EI é de relevância 

ao conhecimento, à ciência e na contribuição no cenário nacional para o segmento da 

criança que, certamente ocupa lugar central nas discussões sobre os direitos 

humanos e sociais para consolidar a proteção social integral à criança e ao 

adolescente.  

Destaca-se como aspecto que justifica o estudo desse tema, a  originalidade 

da pesquisa, por se tratar do destaque à política pública de EI no âmbito das bases, 

reflexões, teorias e processo para o desenvolvimento regional, como também se 
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justifica sua relevância, a evidenciação do processo da municipalização da educação 

fundamental e no recorte desta, a EI no cenário regional da AMPLANORTE.  

As contribuições previstas advindas desta pesquisa se conjugam em saberes 

acerca do desenvolvimento dessa região, pelo viés da EI. Todo conhecimento 

científico que respalde e fortaleça as políticas públicas de recorte social, 

principalmente às voltadas para crianças e adolescentes, se fazem mais que 

emergentes no âmbito das discussões do desenvolvimento regional.  

As contribuições da pesquisa que a tornam relevante se justifica também por 

oportunizar uma possibilidade de resposta às inquietações profissionais que surgiram 

no decorrer do acompanhamento da trajetória histórica de implementação da política 

pública de EI no município de Canoinhas, que nos últimos 10 anos registra o 

enfrentamento e dificuldades para operacionalizá-la. 

A aproximação na atuação profissional com a política de educação se deu 

também com as atribuições de organização e sistematização do processo de 

acompanhamento e sistematização para o monitoramento do Plano Municipal de 

Educação 2015-2024, atuação que permitiu que fossem identificados indicadores de 

realidade da EI e se discutissem propostas de enfrentamento para as metas que se 

apresentavam.   

As discussões abrangeram às instâncias de assessoramento regional já que a 

AMPLANORTE mantém o Colegiado de Secretários Municipais de Educação, o que 

permite que os técnicos da gestão da política educacional pública municipal e que 

participam continuamente das reuniões discutir as problemáticas e demandas com 

perspectiva de resolutividade regional.  

Entende-se que o desenvolvimento desta pesquisa pode se tornar uma base 

de subsídios para a operacionalização da política pública de EI na região da 

AMPLANORTE, Santa Catarina. Em que pese não seja o único saber que se busca, 

mas a uma relação entre o conhecimento da realidade em que se atua e o 

planejamento de estratégias e ações que levaram ao fortalecimento das políticas 

públicas para o desenvolvimento regional.  

 

 

 

 



28 
 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Seguindo os propósitos que justificam a relevância da pesquisa, objetiva-se 

então:  

  Analisar acerca da política pública de Educação Infantil como um contributo ao 

desenvolvimento regional na abrangência da AMPLANORTE. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Em específico objetiva-se:  

 

Identificar os desafios para a operacionalização da Educação Infantil nos municípios 

circunscritos na AMPLANORTE. 

 

Descrever a organização da Educação Infantil nos municípios da AMPLANORTE. 

 

Correlacionar a Educação Infantil como fenômeno social e sua contribuição com o 

processo de desenvolvimento da região da AMPLANORTE. 

 

Esta dissertação foi organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta o conjunto de argumentos que municia este estudo na discussão e 

explicação dos dados quantitativos. Para compor a linha argumentativa estão 

apresentadas as principais diretrizes previstas na legislação brasileira que compõem 

as políticas públicas de Educação, concepções acerca da EI e os desdobramentos 

que esse processo proporciona aos sujeitos, o processo sócio-histórico que constituiu 

o atendimento da criança até que fosse implementada a EI. No próximo item estão 

abordadas as políticas públicas educacionais que repercutem na consolidação da EI 

e a relação entre desenvolvimento humano e Educação.  O terceiro bloco apresenta 

a metodologia adotada para a pesquisa e o estudo. No próximo bloco apresentam-se 

os dados quantitativos e qualitativos sobre os registros de dados coletados em 

diferentes bases de dados com o objetivo de delinear o perfil quantitativo da EI na 



29 
 

AMPLANORTE. Finalmente, em seguida à apresentação dos dados a dissertação traz 

as inferências parciais, e análises parciais e as conclusões de todo o estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresenta a linha argumentativa da pesquisa e está 

organizada em cinco tópicos com o propósito de abordar: os compromissos da 

Educação para com a aprendizagem e o conhecimento das crianças; as políticas 

educacionais  para a  EI; políticas públicas para a EI no Brasil, relação entre o 

desenvolvimento humano, social e o desenvolvimento regional. 

 

2.1 COMPROMISSOS DA EDUCAÇÃO PARA COM A APRENDIZAGEM E O 

CONHECIMENTO DAS CRIANÇAS 

 

A Educação escolar no Brasil é regida pelos princípios constitucionais da CRFB 

de 1988 e pelo regramento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) aprovada em 1996 e que tem sido aprimorada concomitantemente às 

discussões e avanços que as demandas de atendimento são superadas. A LDBEN 

assim como outras regulamentações são aportes para assegurar a organização e 

implementação de uma política pública educacional.  

Outra importante regulamentação, considerada um marco legal para a EI são as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da EI (DCNEI), aprovadas pelo Conselho Nacional 

de Educação, em 2009. Em seu Artigo 4.º, se encontra a definição da criança, do 

sujeito foco da EI:  

 

[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009). 

 

Para que se descreva como se dá a implementação e como se organiza a 

política pública de EI com os critérios de acesso, a organização do atendimento, a 

estrutura e a manutenção.  

A EI é uma etapa da educação básica e está dividida em creche, para crianças 

de 0 a 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 6 anos. 

Desde a Emenda Constitucional 59 aprovada em 2009, se tornou obrigatória a 

matrícula e frequência da criança de 4 anos na etapa da Educação Básica, esta 
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definição foi amplamente debatida sobre quando iniciar a inclusão destas crianças. As 

discussões giraram em torno dos que defendiam que a criança deveria ter os 4 anos 

completos no início do ano letivo, outros defendiam a opinião de que a criança poderia 

completar idade durante o ano.  

Com o aprofundamento das discussões sobre as implicações em matricular as 

crianças e a sua necessidade de proteção questionavam se poderia frequentar as 

atividades da turma de pré-escola com 3 anos. Assim, caso completasse 4 anos nos 

últimos meses do ano, deveria considerar como ponto central se a sua imaturidade 

permitiria para acompanhar o trabalho pedagógico da turma do pré-escolar, situação 

que poderia levá-la a prejuízos no transcorrer da vida acadêmica.  

A falta de consenso entre o entendimento das discussões técnicas envolvendo 

especialistas em neurociência e a judicialização dos questionamentos dissonantes 

dos pais sobre a idade apropriada da criança apta à matrícula nas turmas ou classes 

de ensino pré-escolar, o Supremo Tribunal Federal (STF) decide pela 

constitucionalidade do corte etário, em 2018.  

O corte etário é um critério que considera o calendário como forma de 

organização das turmas das crianças conforme a sua idade, para que uma criança 

seja matriculada na turma de pré-escolar deve completar 4 anos até, no máximo, dia 

31 de março3.  

A idade é um critério de acesso à EI previsto na LDBEN, que após um processo 

de discussão e judicialização para que se chegasse a um parâmetro raso para 

organizar as turmas ou classes do pré-escolar e do 1.º ano, se utiliza atualmente no 

Brasil, o corte etário, basta que complete 4 anos até o dia 31 de março do ano letivo 

não é necessária a comprovação de frequência a ciclos escolares anteriores. 

 As crianças que completam 4 anos durante o ano letivo, após 31 de março, 

permanecem vinculadas pedagogicamente, para fins de organização dos espaços 

educacionais, nas turmas de creche.   

Sobre a forma como se dá o atendimento dos estudantes na EI, consta na 

LDBEN que permite aos sistemas de ensino que regulamentem, de forma autônoma, 

sobre a organização e implementação das políticas educacionais sejam as municipais 

ou estaduais.  

 

 
3 Este foi o parâmetro utilizado para fins de pesquisa e para esta dissertação, a criança de 4 anos 

completos durante o ano letivo após 31 de março é considerada estudante público alvo da creche. 
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Para o atendimento desse critério, basta que as unidades educacionais estejam 

aptas ao atendimento das crianças de 0 a 6 anos, se adaptem e disponham de 

estrutura física adequada e condizentes com as necessidades e respeito ao 

desenvolvimento humano e digno que a rotina das crianças que essa faixa etária 

demanda. 

Na realidade brasileira da EI se deve ter claro que há condicionantes que 

envolvem a implantação da Educação e interferem diretamente nas possibilidades e 

desafios que a política educacional enfrenta no território brasileiro.  

A geografia do Brasil aponta os desafios internos considerados nas suas 

dimensões continentais, compreendem diferentes condições de clima, cultura, 

estrutura, população e composição dos seus habitantes.  Se o território do país é 

considerado grande, outros números relacionados ao cômputo da população têm 

grandes dimensões, assim como o número de estudantes.   

Considera-se que essas dimensões sobre os estudantes e pela relação direta 

com o quantitativo de matrículas, uma variável que implica no acesso e demanda de 

estruturas envolvidas na política nacional de EI.  

Um levantamento sobre matrículas, com base nos dados do Censo Escolar 

realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), demonstra em sua publicação sobre o ano letivo de 2015, que 

haviam 7.972.230 estudantes matriculados na EI e em 2020 foram registrados 

8.829.795 em todo o território nacional. Esses números representam um acréscimo 

de aproximadamente 11% e apontam a expansão de atendimento neste recorte 

temporal de 5 anos.  

São mais de 875 mil estudantes que passaram a frequentar espaços 

institucionalizados de Educação, seja de cunho público ou privado, o que exige um 

aporte de forças tanto para o gerenciamento de recursos financeiros, recursos 

estruturais e de gestão de pessoal.  

Considera-se que este é um desafio para os gestores da EI diante da meta 1 

do Plano Nacional de Educação, que até o ano 2024, pelo menos 50% da população 

de crianças de 0 a 3 anos seja atendida em creche e que a totalidade das crianças de 

4 a 6 anos frequente a pré-escola.  

As regionalidades podem interferir no atendimento ampliado da população da 

faixa etária da EI. Devido ao estudante estar iniciando o ciclo de vida, sua condição é 
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de dependência para as situações que envolvem a institucionalização: o transporte 

até a instituição de ensino, a segurança, alimentação e o clima.  

A EI enquanto política pública de direito que deve ser organizada para o 

atendimento educacional para crianças de 0 a 5 anos. Este atendimento não pode 

impor critérios para o acesso, sem distinção de raça, cor, gênero da criança ou 

condição da família: renda, trabalho, parentalidade, disponibilidade dos adultos 

responsáveis, endereço. O acesso e a frequência à etapa da EI deve ser 

universalizado.  

Pela história da construção da política educacional de EI no Brasil, há 

resquícios na sociedade brasileira do entendimento desta política como uma resposta 

aos anseios das necessidades das mães.  

A EI cotidianamente é organizada para que atenda a necessidade tanto 

daquelas mães de famílias com insuficiência de renda, quanto as mães que entendem 

o trabalho como uma condição de realização pessoal. Segundo Canavieira e Palmen 

(2015): 

 

[...] os programas destinados ao atendimento infantil como parte de uma 
Política Social abrangente, com dupla função: social e educacional, como já 
prevê nossa legislação, deve ser a meta compartilhada pelo Estado e pela 
Família, focando cada vez mais a melhoria da cobertura dos direitos que 
atendem à infância como direitos concomitantes. (CANAVIEIRA E PALMEN, 
2015, p. 41) 

 

Esse é um desafio que a infância contemporânea apresenta, a necessidade de 

se afirmar enquanto política pública educacional pois deve ser respeitado o direito da 

criança à educação em um espaço adaptado às suas necessidades, que contribuam 

para o seu pleno desenvolvimento humano e principalmente social.  

Em consequência desse pensamento e da restrição de investimento em novas 

estruturas físicas de atendimento, há sistemas de ensino, que impõe critérios de 

acesso, na sua maioria relacionados ao trabalho da mãe ou a renda familiar. Há 

também sistemas de ensino que estabelecem como prioridade absoluta o acesso da 

criança com deficiência.   

Conforme preconiza a LDBEN, esses critérios de acesso deveriam ser restritos 

à idade da criança, mas com a autonomia que a própria legislação garante, os 

sistemas de ensino municipais e estaduais regulamentam a organização da 
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implementação da política educacional da etapa de EI pública e complementarmente 

a privada, de forma a atender as reverberações da sociedade e do gestor da política.  

Além do acesso é incumbência dos Sistemas de Ensino, a responsabilidade 

pela regulamentação de como se dará o atendimento educacional e qual a instituição 

ou unidade educacional poderá oferecer esse atendimento na EI.  

As unidades educacionais que oferecem a EI podem ser unidades escolares, 

nas quais é comum encontrar turmas de estudantes da pré-escola. Para o 

atendimento de estudantes (crianças na idade de creche, de 0 a 3 anos), em 

instituições construídas especificamente para este fim, muitas vezes chamadas de 

creche ou Centros de Educação Infantil (CEIs), deve-se considerar que é nesse 

momento que haverá o primeiro contato da criança com a Educação Básica.  

Essas instituições educacionais, creche e pré-escola, deverão dispor de 

espaços que garantam a segurança, que permitam a independência das crianças, 

devidamente adaptados para o atendimento de todas as necessidades básicas como 

alimentação e higiene pessoal. Os espaços devem permitir o estímulo sensorial, 

psicomotor e o convívio social para que a finalidade de Educação dessa etapa da vida 

das pessoas seja atendida.   

O Artigo 31 da LDBEN prevê que o atendimento na creche ou no pré-escolar 

poderá ocorrer no período diurno, organizado em atendimento parcial durante 4 horas 

diárias, optativo matutino ou vespertino, desde que seja respeitado o tempo mínimo 

de efetivo trabalho pedagógico de oitocentas horas organizadas em no mínimo 200 

dias letivos.  

A LDBEN permite que a EI seja oferecida também em jornada de tempo 

integral. Este atendimento é regulamentado pelos sistemas de ensino e implementado 

pelas unidades educacionais com a finalidade de ampliar o tempo de estímulo e 

cuidado com os estudantes como atendem à necessidade dos pais. Nas instituições 

localizadas nas áreas rurais, onde os pais percorrem grandes distâncias para 

deslocamento e estão envolvidos com as tarefas do campo.   

O atendimento das crianças na EI segundo a LDBEN, Artigo 62, deve ser 

realizado por docentes e desses será requerida formação mínima para o exercício do 

magistério, o nível médio. Quanto as atribuições da docência, essas perpassam o 

acompanhamento das habilidades e conhecimentos considerados essenciais e 

indispensáveis para desenvolvimento das crianças indicados pela Base Nacional 
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Comum Curricular (BNCC), observando as competências gerais que deverão ser 

adquiridas ao longo do processo educativo em conjunto com a família. 

A EI se trata do primeiro contato estruturado e social fora do convívio da família 

e tem como proposta consolidada de atendimento da criança a concepção do cuidar 

e educar.  

Além do cuidado com a segurança e as necessidades básicas na EI é 

organizado um trabalho pedagógico que tenha por objetivo ampliar o universo de 

experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e 

consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação 

familiar que envolvem a socialização, autonomia e a comunicação.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 

2010) as creches e pré-escolas devem garantir à criança aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à convivência, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira e à interação com outras crianças.  

As DCNEI preveem que deve ser planejado um currículo adequado a essa faixa 

etária com atividades e programa pedagógico estruturados em um ambiente 

estimulante e voltado à participação ativa da criança. 

Esse trabalho pedagógico deve considerar e respeitar as pluralidades, 

dialogando com a diversidade cultural das famílias e da comunidade onde está 

inserida, assim como atividades concomitantes de apoio e orientação aos pais. 

  A Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (BNCCEI) representa 

uma base estruturada, que tem como conceitos básicos o processo de aprendizagem 

considerando a centralidade da criança e a importância do brincar com 

intencionalidade pedagógica com diretrizes concretas sobre quais experiências são 

importantes para o desenvolvimento da criança.  

Além das atividades pedagógicas, que devem estar referenciadas pelos 

sistemas de ensino considerando as características climáticas e culturais de cada 

região e realizar a adequação dos programas suplementares às necessidades locais. 

Na prática de política pública que considera as peculiaridades e costumes locais, o 

programa de alimentação escolar nas comunidades ribeirinhas, que inclui o peixe e o 

pirão no preparo das refeições servidas às crianças, e as refeições quentes para os 

estudantes do sul do país que permanecem na escola quando o clima está muito frio.  

 As políticas educacionais estão sendo aprimoradas e há desafios que 

merecem prioridade e investimento para o atendimento das crianças de 0 a 6 anos. 
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2.2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL   

 

No texto a seguir se expõe concepções acerca da educação e os 

desdobramentos que esse processo proporciona aos sujeitos em uma sociedade. 

Desse modo, inicia-se indicando que a educação como um fenômeno social, foi 

abordada pelos autores Dias e Pinto (2019, p.449): 

 

A educação é, desde a sua gênese, objetivos e funções, um fenômeno social, 
estando relacionada ao contexto político, econômico, científico e cultural de 
uma determinada sociedade. O ato de educar é um processo constante na 
história de todas as sociedades, não é o mesmo em todos os tempos e 
lugares, e é, em sua essência, um processo social.  

 

Existe por detrás de todo projeto de sociedade um processo construído 

historicamente com vínculo a um projeto de cidadania, do qual a educação faz parte, 

mas a educação não é sempre a mesma, muda conforme o processo no tempo e para 

cada sociedade.   

A educação responde a uma concepção de mundo com finalidades 

estabelecidas de forma que o processo educativo esteja em concordância com as 

ideias dominantes numa dada sociedade. A educação não é um elemento a parte, um 

apêndice. A educação é uma prática social, construída historicamente, que ocorre em 

diferentes realidades. 

A criança tem o direito a uma educação que contemple o conhecimento de 

forma abrangente e global. Segundo Guará, a criança, deve ser considerada enquanto 

sujeito de direitos que tem direito à Educação Integral não restrita, considerando a: 

 

Perspectiva dos sujeitos, integrando os aspectos cognitivos, afetivos, 
psicomotores e sociais, conectando a educação ao desenvolvimento das 
capacidades físicas, intelectuais, sociais e afetivas de crianças e 
adolescentes (GUARA, 2009, p.70).  

 

A política pública de EI tem por finalidade operacionalizar o atendimento do 

direito à escolarização, para as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, nas 

creches e na pré-escola.  

Essa política educacional é regulamentada no Brasil por meio de dispositivos 

legais desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB), em 1988, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990 e 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1996. 
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A CRFB de 1988, reconhece a Educação como um direito fundamental e 

igualitário de todos os brasileiros, e estabelece também o atendimento em creches e 

pré-escolas para as crianças de 0 a 6 anos de idade (Artigo 208, inciso IV).  

Sobre as atribuições dos entes federados com a política educacional, a CRFB 

prevê que cabe aos municípios atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e na EI, 

com um investimento mínimo anual de 25% do total de receita resultante de impostos, 

e esse montante devem ser acrescidos pelos recursos provenientes de transferências 

entre os entes.  

O ECA prevê prioridade absoluta e estabelece quanto aos direitos relacionados 

à Educação, que sua finalidade deve ser o seu desenvolvimento, para que o segmento 

exerça a cidadania e esteja preparado para o trabalho; que seja assegurada igualdade 

e equidade para acesso e permanência na escola; o respeito dos educadores e 

escola; o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.  

Para assegurar a educação em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos 

de idade o ECA prevê que é dever do Estado oferecê-lo de forma gratuita e pública 

(ECA, Artigo 54).  

A regulamentação da política pública de educação, pela LDBEN, incluída a EI, 

atribui o Estado como gestor da sua operacionalização quando prevê no Artigo 4.º, 

que o “dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a 

seis anos de idade”. Portanto, as creches e pré-escolas passam a ser um dever do 

Estado, uma política pública vinculada à Educação.  

Em 2013, passa a vigorar a Lei Federal n.º 12.796 que estabelece que a creche 

e a pré-escola são a primeira etapa da Educação Básica, devendo ser ofertada 

gratuitamente, o que confere a universalização do direito à Educação de forma 

igualitária e rompe definitivamente com as iniciativas de atendimento assistencial às 

crianças. 

Esse arcabouço da legislação prevê, mas não garante o imediato atendimento 

universalizado e, segundo Campos, Esposito e Gimenes (2014) a realidade, na 

década de 2010, está marcada por manifestações de desigualdades na EI imposta, 

principalmente, pela dificuldade de acesso.  

A necessidade de formular diretrizes para o enfrentamento dessa e outras 

demandas e defasagens da Educação, são sistematizadas no escopo do Plano 
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Nacional de Educação (PNE), condensadas em 20 metas, e prevista a sua 

implementação no decênio de 2014 a 2024.  

A Meta 1 do PNE estabelece que esteja assegurado o planejamento de 

estratégias que efetivem a expansão de vagas na creche para atender, pelo menos, 

50% das crianças até 03 anos e universalizem a EI para todas as crianças até os 6 

anos.   

Essas estratégias consideram a responsabilidade do investimento, 

cofinanciado pelo governo federal, em novas estruturas arquitetônicas adequadas, a 

manutenção dos equipamentos já existentes, e na contrapartida, a gestão municipal 

deve contratar e ampliar o quadro de professores e outros profissionais, deve também 

manter os programas suplementares de material pedagógico, material didático, 

transporte e alimentação escolar.  

Pela análise das condições de vida da população brasileira organizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) sobre as informações e dados 

referentes ao atendimento efetivo em creches públicas, no ano de 2018, apontou que 

foi observado o “crescimento do acesso à Educação Infantil”, mas que esse acesso 

ainda é limitado. (IBGE, 2019). 

A política pública de EI brasileira, apresenta uma realidade restritiva no acesso, 

denota investimento insuficiente ou ineficaz, que reverbera nas condições para o 

desenvolvimento humano e social das crianças de 0 a 5 anos, principalmente aquelas 

de origem de família socioeconômica insuficiente. Essas são conclusões dos estudos 

empíricos do Grupo de Estudos de Aprendizagem Infantil, da Academia Brasileira de 

Ciências e coordenado pelo economista da Fundação Getúlio Vargas, Aloísio Pessoa 

de Araújo (ARAÚJO, 2011, p. 05).  

O investimento na política pública de EI tem sido foco de pesquisas realizadas 

internacionalmente, inclusive com a participação de crianças matriculadas na EI de 

países considerados mais desenvolvidos que o Brasil.  

As pesquisas documentadas pelas equipes da Fundação Getúlio Vargas sob 

coordenação do economista americano James Heckman, realizou estudos em três 

áreas distintas do processo de construção do conhecimento: a neurobiologia do 

desenvolvimento cognitivo; a economia do desenvolvimento cognitivo; a 

aprendizagem da leitura e escrita e concluíram que:  
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[...] os alunos que tiveram mais estímulos cognitivos até os quatro anos de 
idade chegam à escola em melhores condições de aprender. A partir dessa 
idade, a escola tem menos chance de iniciar uma alfabetização adequada, 
permitindo aos alunos estabelecer as conexões neuronais necessárias ao 
processo de aprendizagem. Além disso, as habilidades não cognitivas, tais 
como capacidade de socialização, perseverança, disciplina e criatividade 
também ficam comprometidas (ARAÚJO, 2011, p.06) 

 

Para o pesquisador James Heckman, Nobel de economia em 2000, a análise 

de estudos empíricos de longo prazo desenvolvidos nos Estados Unidos e nas Ilhas 

Maurício apontaram evidências de que há rentabilidade, ou seja, uma taxa de retorno 

do investimento financeiro, de 7 a 10% ao ano do investimento na criança até os 6 

anos de idade (CUNHA, 2011, p.16).  

Esses estudos acompanharam por anos grupo de crianças que frequentaram a 

EI e outro grupo de crianças que não frequentaram, suas conclusões são de que as 

crianças que foram estimuladas a desenvolveram habilidades que mais tarde puderam 

se somar a outras habilidades.  

Heckman defende que o investimento em EI seja priorizado mesmo durante 

uma crise econômica pois tem baixo custo e há retorno imediato e a longo prazo:  

  

[...] os dados mostram que uma das estratégias mais eficazes para o 
crescimento econômico é investir no desenvolvimento de crianças pequenas 
em risco. Os custos de curto prazo são mais do que compensados pelos 
benefícios imediatos e de longo prazo, em função da redução da necessidade 
de ensino especial e de recuperação, de melhores resultados na área de 
saúde, da redução da necessidade de serviços sociais, de menores custos 
de justiça penal e do aumento da autossuficiência e da produtividade entre 
as famílias.(HECKMAN, 2012, p.02). 

 

No entendimento de Heckman (2012, p. 01) o crescimento econômico é um 

objetivo que depende do desenvolvimento de uma força de trabalho altamente 

instruída e com desempenho elevado para atingir a EI qualificada que promove o 

desenvolvimento humano e reduz desigualdades. 

Para  Barros (2011, p.214) investir na primeira infância com uma atenção de 

qualidade se fundamenta no argumento de eficiência e no princípio da equidade: “os 

impactos dessa atenção na primeira infância persistem por todo o curso de vida, 

quanto mais equitativa ela for nessa etapa, menor será a desigualdade de resultados 

entre os adultos” (BARROS, 2011). Foram encontradas evidências em seus estudos 

de que os adultos egressos da EI e de programas de atenção à infância apresentam 
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maior nível de escolaridade efetiva, a renda, a saúde e produtividade em comparação 

aos que não receberam.   

É possível verificar que há estudos científicos com resultados significativos no 

sentido de justificar o investimento nas políticas públicas de atenção às crianças de 0 

a 5 anos como estratégia de formação de capital humano que pode, devidamente 

estimulada e atendida nas suas necessidades básicas resultar em uma geração com 

habilidades e estratégias para atingir melhor qualidade de vida e consequentemente 

repercussão no desenvolvimento.  

No caso específico das políticas públicas destinadas ao segmento das crianças 

até 6 anos, o grupo de estudos organizado por Heckman recomendou uma integração, 

de programas intersetoriais considerando Saúde, Educação, Habitação e Assistência 

Social para:  

 

[...] assegurar o direito as condições básicas de se desenvolver. Estas 
políticas devem minimizar o efeito dos fatores de risco, entre os quais a 
condição social e econômica de seus pais. Famílias em condições críticas, 
especialmente em relação à violência, pobreza extrema, ambientes tóxicos, 
e monoparentais, requerem atendimento diferenciado. (ARAÚJO,2011, p. 04) 

 

Para Cunha e Heckman (2011, p.11) “o capital humano é o resultado de 

competências adquiridas e competências geneticamente determinadas” e justificam a 

necessidade de priorizar o investimento em capital humano desde ‘a mais tenra idade 

da criança’. Há a necessidade de investimento financeiro e humano para o estímulo 

ao desenvolvimento da criança e no Brasil, esse dever cabe ao Estado em 

corresponsabilidade da União, os estados e os municípios. 

As políticas públicas de Educação são fundamentais para que se efetive o 

desenvolvimento humano, se amplie a participação social e a participação política na 

busca por transformações sociais que tornem a sociedade mais justa e igualitária.  

Ressalta-se que a criança deve ter preservado o direito à Educação de 

qualidade, pois é esta qualidade que assegura o seu desenvolvimento cognitivo, físico 

e social possibilitando que esteja plenamente integrada à sociedade. 
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2.3 TRAJETÓRIA BRASILEIRA DA EI E O PROCESSO EDUCACIONAL 

 

O fato de a política pública de EI ter sido implementada há apenas duas 

décadas no Brasil está intrinsecamente ligado aos aspectos sociológicos sobre a 

percepção da criança na sociedade e na família. 

Para entender como se construiu o reconhecimento do direito da criança de 0 

a 5 anos de idade e a operacionalização da política pública de estado de Educação é 

necessário entendimento sobre o significado, suas capacidades, como foi tratada e 

qual o lugar desse segmento na sociedade.  

Segundo Ramos (2010), os primeiros e raros registros de crianças brancas 

trazidas para o Brasil são de 1530, durante o movimento português de colonização do 

território. Havia crianças, pequenas, que acompanhavam seus pais, famílias que 

buscavam uma nova vida e aquelas entregues aos recrutadores de serviçais dos 

navios, crianças e adolescentes filhos de famílias em situação de pobreza. Os 

adolescentes desempenhavam a função de grumetes4 nos navios, às crianças cabia 

a função de pajens, já as adolescentes órfãs, consideradas virgens, casar-se com 

homens portugueses de posses da Ilha de Vera Cruz (RAMOS, 2010, p.18). 

A partir de 1550 a ordem missionária e docente da Companhia de Jesus inicia 

o letramento e a conversão ao cristianismo de meninos brancos e indígenas. Segundo 

Chambouleyron há relatos de Anchieta sobre muitas famílias indígenas que optaram 

por entregar suas crianças para alfabetização, doutrinação e Educação 

reconhecidamente denominados ‘bons costumes’ pelos jesuítas, demonstrando sua 

influência.  

Os jesuítas, da Companhia de Jesus,  foram os pioneiros de Educação no Brasil 

e inauguraram o primeiro colégio em 1550, com iniciativas marcadas pelo cristianismo, 

visto que incorporaram as missas à rotina dos meninos, procissões e festas religiosas 

e detinham poder para ‘escolher’ os mais habilidosos para morar um tempo na Europa 

e receber formação para o sacerdócio. (CHAMBOULEYRON, 2010, p.32). 

 

 
4 Segundo o Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa o verbete grumete é um verbete de 

designação comum aos militares que, na Marinha, ocupam um dos postos inferiores a segundo-
marinheiro. 
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Para Priore, a época da colonização do Brasil entre os séculos XVI e XVII, era 

influenciada por pensadores como Galeno que entendia infância como um espaço de 

tempo da vida em que não havia personalidade.  

As pesquisas de Priore (2010) apontaram que havia uma distinção, um termo 

que definia as diferentes idades e etapas do desenvolvimento das crianças desde o 

nascimento até os 14 anos. Priore (2010) relata que as crianças da fase da puerícia 

1, eram amamentadas até os 3, 4 anos e depois passavam a acompanhar todas as 

atividades dos pais. Na puerícia 2, após os 7 anos, poderiam estudar e desenvolver 

pequenas atividades, fase que se estendia até os 14 anos. Para referir-se os jovens, 

da faixa etária entre 14 e 25 anos não era comum o uso do termo adolescente, fase 

em que eram considerados aptos ao trabalho e ao casamento (PRIORE, 2010, p.47).  

A pesquisa de Priore (2010) encontrou registros sobre que a criança que viveu 

na época da colonização, entre seus achados destacou os dados relacionados a 

mortalidade infantil, que era alta principalmente no primeiro ano de vida.  

Para Priore (2010) a mortalidade infantil no primeiro ano de vida era alta devido 

a ignorância generalizada sobre os cuidados elementares dos bebês. As mães 

brancas não recebiam orientação e seguiam os conselhos umas das outras, ou seja, 

impunham às crianças hábitos alimentares e higiênicos inapropriados assim como 

vestimentas quentes e inadequadas ao clima quente brasileiro, expondo-as às 

infecções, doenças e aos parasitas.  

Quanto ao lugar da criança na casa, era considerado saudável mantê-las 

sempre acompanhadas até a hora de dormir. Eram tratadas como brinquedos e 

segundo Priore (2010), os registros relatam as violências, com castigos físicos a que 

eram submetidas crianças e suas mães. O castigo físico era defendido como ato de 

amor para corrigir comportamentos inadequados e a preguiça, tanto em casa como 

na escola. A criança era adestrada e não educada para a civilidade e cidadania. 

(PRIORE, 2010, p. 57). 

A pesquisa de Scarano (2010), em documentos e cartas enviadas do Brasil 

para Portugal, não identificou relatos sobre os cuidados e a inserção da criança negra 

na escola e aponta as pinturas como fonte de informações pois essas retrataram a 

vida no interior das fazendas.  

Segundo essa mesma pesquisa de Scarano (2010), as mulheres negras tinham 

a função de amas de leite, o que era vantajoso ao fazendeiro, pois mantendo escravas 

grávidas sob sua posse, estava assegurada a alimentação adequada aos seus filhos.  
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Até os 7 anos as crianças negras podiam conviver na casa de seus donos, 

principalmente se a mãe ali trabalhasse, eram recebidas com carinho e doces. A 

convivência maior das crianças ocorria com as mulheres, já que os homens, devido à 

demanda de trabalho, mudavam-se constantemente (SCARANO, 2010, p. 61). 

O papel da Igreja Católica foi importante como orientador dos costumes 

familiares, segundo Scarano, com a intenção de fidelizar o maior número possível de 

cristãos. Os jesuítas argumentaram que todas as crianças deveriam ser batizadas até 

o oitavo dia do nascimento. Se sobrevivessem sem batismo, deveriam ser até os 7 

anos e aquelas maiores de 7 anos deveriam ser perguntadas se gostariam de fazê-lo, 

indiferente da sua cor, o que demonstra que a opinião da criança era considerada e 

respeitada (SCARANO, 2010, p.66). 

Para Scarano, no século XVIII a população do Brasil colônia se constituía de 

mulatos, mestiços e brancos. Todavia a vida era marcada pelas duras condições de 

trabalho, saúde, higiene, segurança, havia promiscuidade, violências com estupros, 

espancamentos, mortes e consequentemente a gravidez indesejada, as mulheres 

sozinhas e a impossibilidade da família em situação de extrema pobreza de manter 

mais uma pessoa para alimentar para comer levou ao abandono de muitas crianças.  

As dificuldades enfrentadas principalmente pelas mães sozinhas eram 

grandes, condenadas à fome, as vezes tinham que escolher entre a fuga, devido à 

perseguição, ataques violentos e a necessidade de sobrevivência que acabava 

levando ao abandono de seus filhos. Nas vilas era comum encontrar as crianças nas 

ruas, com liberdade para ir e vir, vivendo precariamente de esmolas, sem ter a quem 

recorrer e comumente sofriam acidentes que causavam sua morte e elevavam as já 

altas taxas de mortalidade infantil. (SCARANO, 2010, p. 63-65) 

Para Passetti (2010) e Filipim; Rossi e Rodrigues (2017) a primeira resposta a 

essa demanda de cuidados das crianças órfãs e abandonadas foi dada pelas Santa 

Casas5, fundadas em Portugal no século XV e filiadas no Brasil desde 1543, criadas 

 

 
5“A primeira Santa Casa do mundo foi criada em 15 de agosto de 1498, em Lisboa, pela rainha Leonor 
de Lencastre, esposa de Dom João II, originando a "Confraria de Nossa Senhora de Misericórdia", em 
um período da história lembrado por tragédias, guerras e pelas grandes navegações. Nesse cenário, o 
surgimento das Santas Casas ficou marcado pela retomada de sentimentos como a fraternidade e a 
solidariedade. Prova disso é que, muitas vezes, a Irmandade não precisou de uma instituição física: ela 
foi ao encontro dos enfermos e inválidos, onde quer que eles estivessem. Assim, chegou à Ásia, África, 
se espalhou pela Europa e, claro, pelas Américas. Naquele mesmo ano, foram fundadas 10 filiais, 
sendo oito em Portugal e duas na Ilha da Madeira. No Brasil, as primeiras Santas Casas surgiram logo 
após o seu descobrimento, precedendo a própria organização jurídica do Estado brasileiro, criado 



44 
 

com a vocação de atendimento caritativo e da saúde se preocuparam em receber 

também os abandonados que eram mantidos por amas de leite e aias até que 

completassem 7 anos.  

Era alto o número de crianças abandonadas no Brasil, que a exemplo do que 

já ocorria na Europa, foram instalados equipamentos para o abandono do bebê, as 

chamadas Roda dos Expostos. Mesmo assim devido à falta de recursos e pequeno 

número de freiras e voluntárias, a mortalidade infantil se mantinha alta. (FILIPIM; 

ROSSI e RODRIGUES, 2017, p.606) 

Para Scarano (2010) com a alforria dos filhos de escravos, a partir de 1871, as 

crianças negras e mulatas passaram a viver em outros espaços além das senzalas e 

casas dos proprietários de fazendas. Algumas dessas crianças mudaram-se para as 

vilas e subúrbios nos quais poderiam tentar sobreviver, permaneciam em ranchos e 

casas simples sob o cuidado de idosos ou de outras crianças. Mas isso fez com que 

a situação de vida nas vilas se agravasse. 

 Para Passeti (2010), a criança que viveu durante o período da colonização do 

Brasil, tinha a sua vida exposta a crueldade. Suas pesquisas apontaram também que 

D. Pedro I apresenta alguma preocupação com essas crianças6, e relaciona este 

interesse pela criança pobre e abandonada à influência da Igreja que havia implantado 

atendimentos em orfanatos e internatos de cunho assistencial na Europa e organizaria 

esse tipo de instituição no Brasil após a proclamação da independência.  

No contraponto, a atenção dos intelectuais volta-se às teorias pedagógicas7 

implantadas desde a primeira metade do século XIX na Europa e a exemplo da França 

e Alemanha, é criado no Rio de Janeiro, em 1875, o primeiro jardim de infância privado 

 

 
através da Constituição Imperial de 25 de março de 1824. Até esta data já haviam sido fundadas as 
Santas Casas de Santos (1543); Salvador (1549); Rio de Janeiro (1567); Vitória (1818); São Paulo 
(1599); João Pessoa (1602); Belém (1619); São Luís (1657), Campos (1792) e Porto alegre (1803).” 
Fonte: Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB) 
https://www.cmb.org.br/cmb/index.php/institucional/quem-somos/historico. 
6 O imperador Pedro I relatou à Assembleia Constituinte, em 3 de maio de 1823: 
“- A primeira vez que fui à Roda dos Expostos, achei, parece incrível, 7 crianças com duas amas; sem 

berço, sem vestuário. Pedi o mapa e vi que em 13 anos tinham entrado perto de 12 mil e apenas 
tinham vingado mil, não sabendo a Misericórdia verdadeiramente onde elas se achavam.” (PASSETTI, 
2010, p.193) 

7 O jardim de infância do Colégio Menezes Vieira utilizava a metodologia propagada por Johann H. 
Pestalozzi (1746-1827), as atividades sugeridas por Friedrich Froebel (1782-1852) e Marie Pape-
Carpantier, tendo o método intuitivo como desenvolvimento da percepção direta e experimental das 
crianças. (FILIPIM; ROSSI E RODRIGUES, 2017, p.609) 
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com a finalidade de atender meninos de 3 a 7 anos de idade, filhos da elite que 

residiam na capital brasileira.  

Os imigrantes europeus que chegaram ao Brasil a partir de 1884 e que 

testemunharam as condições de sobrevivência das famílias dos operários e o 

tratamento desumano dado as crianças pobres e que eram submetidas no trabalho, 

sem escola e vivendo em condições sub-humanas, dá início ao movimento de 

reivindicação para que medidas de proteção ao trabalhador fossem estendidas às 

crianças8 (PASSETTI, 2010, p. 195).   

Segundo Filipim; Rossi e Rodrigues (2017) em 1891, a Reforma Leôncio 

Carvalho inaugura no Brasil, o ordenamento jurídico sobre a Educação de crianças 

com idade entre 3 e 7 anos9. Prevê a fundação de jardins de infância distribuídos nos 

distritos do Rio de Janeiro (FILIPIM; ROSSI E RODRIGUES, 2017, p.608). 

Em 1899 no Rio de Janeiro, é fundada a primeira creche10, para atender 

crianças, com menos de 3 anos, filhos dos operários da Companhia de Fiação e 

Tecidos Corcovado.  

Segundo Cunha (1991), em 1909, foi criado o primeiro jardim de infância municipal 

no Rio de Janeiro. Relata na sua pesquisa que no fim do século XX a EI brasileira 

passa por alterações. Tanto a urbanização quanto a industrialização se tornam 

fenômenos determinantes para a as mudanças na estrutura da família e no cuidado 

dos filhos.  

O atendimento das crianças passa a ser possível com o desenvolvimento da 

microbiologia, pelos países europeus, permitindo a alimentação artificial das crianças. 

Segundo as pesquisas de Kuhlmann Júnior no início do período republicano haviam 

15 creches (1921) e 47 em 1924, fundadas em várias capitais e cidades do Brasil. 

Pelo convívio com profissionais da área da educação as creches estendem o 

atendimento às crianças de 4 a 6 anos em jardins de infância ou escolas maternais 

(KUHLMANN JÚNIOR, 2000, p.07 e p.08). 

 

 
8 Decreto no 13.113, de 17 de janeiro de 1891, proibiu o trabalho de crianças em máquinas em 

movimento e na faxina. (PASSETTI, 2010, p.195) 
9 “Artigo 2°, estabelece a obrigatoriedade de frequência às escolas primárias a partir dos 7 anos e 

prevê, em seu Artigo 5º, que: “Serão fundados em cada distrito do município da Corte, e confiados à 
direção de Professoras, jardins da infância para a primeira educação dos meninos e meninas de 3 a 
7 anos de idade”. (FILIPIM; ROSSI E RODRIGUES, 2017, p.606) 

10 O termo creche origina-se do francês creche que equivale à manjedoura, presépio. (FILIPIM; 
ROSSI E RODRIGUES, 2017, p. 610) 
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A pesquisa de Kuhlmann Júnior (2000) não aborda detalhadamente se as 

creches eram fruto exclusivamente da iniciativa privada ou se havia investimento do 

Estado na implementação do atendimento das crianças de 0 a 3 anos. Porém, o autor 

faz uma constatação acerca da influência americana que a partir do final do século 

XIX e início do século XX disseminava no Brasil, a pedagogia da submissão, com o 

objetivo de educar as crianças para que aceitassem  a exploração sem que fosse 

preciso que o Estado destinasse investimentos ou atuasse diretamente no 

atendimento mas repassasse os recursos para entidades de cunho assistencial 

(KUHLMANN JÚNIOR, 2000, p.08). 

Durante o período imperial, que ocorre a iniciativa a legislar sobre a criação de 

creches e, mais tarde no período republicano, segundo Ribeiro e Kuhlmann Júnior, 

após a greve geral dos trabalhadores em 1917-1918, o estado de São Paulo publicou 

decreto em 1920, determinando que fossem criadas creches, mas devido ao desgaste 

do governo, devido a determinação essa fez com que não ocorressem investimentos 

expressivos das fábricas em escolas maternais, jardins de infância ou berçários.  

No avanço ao atendimento público na perspectiva do reconhecimento das 

crianças como seres em desenvolvimento, no cenário internacional foi iniciada em 

1924, com a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, e com a 

responsabilização do Estado e da sociedade brasileira, a garantia dos meios para seu 

desenvolvimento com ajuda especial em momentos de necessidade; prioridade no 

socorro e assistência; liberdade econômica e proteção contra exploração; e uma 

educação que busque a consciência e o dever social.  

No ano de 1932, a legislação trabalhista brasileira previu creches em empresas 

nas quais se encontrassem 30 (trinta) ou mais mulheres trabalhadoras11, mas não foi 

o bastante para que acontecesse significativa expansão desse atendimento. Segundo 

Ribeiro (1992), os governos à época estavam desacreditados e a legislação enquanto 

um instrumento normatizador não era respeitada  

 

 
11 Decreto n.º 21.417-A, de 17 de maio de 1932.  
Regula as condições do trabalho das mulheres nos estabelecimentos industriais e comerciais 
 [...] Art. 12. Os estabelecimentos em que trabalharem, pelo menos, trinta mulheres com mais de 16 

anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e 
assistência os seus filhos em período de amamentação. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21417-a-17-maio-1932-526754-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 05 jan 2022 
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O período é marcado pela “Revolução Constitucionalista”, e foi convocada uma 

assembleia constituinte e por não haver no plano de governo, consensos entre os 

grupos que emergiam no poder e se seguiram anos de discussão sobre os rumos para 

o desenvolvimento. (KUHLMANN JÚNIOR E RIBEIRO,1992, p.95) 

Ainda naquele ano, 1932, é publicado o Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova12 que, segundo Kuhlmann Júnior e Ribeiro (1992) assume sua importância como 

o início de anos de intensos debates sobre a orientação da Educação brasileira.  

Para Ribeiro estavam politicamente justapostos os educadores católicos, 

sexistas, naturalistas e os educadores escolanovistas13 que defendiam a escola como 

função pública, laica e científica (RIBEIRO, 1992, p. 61). Essa discussão foi um marco 

na realidade do atendimento das crianças pobres que, antes discriminadas, recebiam 

exclusivamente atendimento em espaços denominados creche ou escola maternal, 

enquanto os filhos de famílias com posses frequentavam os jardins de infância. 

 Essas terminologias mudam com o tempo e com o amadurecimento de 

concepções pedagógicas, até que se tornaram comuns como denominação das 

turmas de diferentes faixas etárias nas instituições de atendimento às crianças de 0 a 

6 anos em berçário, maternal, jardim e pré-escola.  

Na década de 1940, a perspectiva da educação das crianças de 0 a 6 anos 

perpassava o higienismo, a filantropia e a puericultura. A criança cuidada por terceiros, 

matriculada em escola, no pré-escolar era aquela criança necessitada de atendimento 

por questões de saúde que apresentavam desajustes de personalidade e outros 

problemas de desenvolvimento. Para esta instância de entendimento o Ministério da 

Educação e Saúde cria a “Casa da Criança”, porém, as creches ainda eram mantidas 

por entidades filantrópicas e religiosas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, 1939–1945, as mudanças ocorridas nas 

relações de trabalho, devido a necessidade de colocação das mulheres no mundo 

 

 
12 Verbete: Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova: Manifesto lançado em 1932 por um grupo de 26 

educadores e intelectuais propondo princípios e bases para uma reforma do sistema educacional 
brasileiro. Redigido por Fernando de Azevedo, foi assinado entre outros por Anísio Teixeira, M. B. 
Lourenço Filho, Heitor Lira, Carneiro Leão, Cecília Meireles e A. F. de Almeida Júnior.Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/manifesto-dos-pioneiros-da-educacao-
nova . Acesso em 06 dez 2022. 

13 Segundo Ribeiro (1992) este era um esboço de um plano educacional para o Brasil defendido por 
muitos educadores que assinaram o Manifesto: VIII. Desenvolvimento das instituições de educação 
e de assistência física e psíquica à criança na idade pré-escolar (creches, escolas maternais e 
jardins de infância) e de todas as instituições complementares peri-escolares e pré-escolares (...) 
(p.98). 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/manifesto-dos-pioneiros-da-educacao-nova
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/manifesto-dos-pioneiros-da-educacao-nova
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produtivo, mudanças nas relações de gênero e as concepções sobre a criança, em 

especial as com faixa etária até 6 anos, gradativamente o padrão de criação e de seus 

cuidados.  

No cenário internacional, as discussões sobre os direitos humanos resultam na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Em 1948, com foco de proteção 

à gestante e as crianças nascidas de relacionamentos não convencionais: “Artigo 

XXV, tópico 2, A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 

especiais. Toda as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da 

mesma proteção social.” (ONU, 1948) 

A relevância dessa Declaração (DUDH) se estende ao escopo da educação 

quando define no Artigo XXVI, que todos têm direito à instrução gratuita e obrigatória 

nos graus elementares e fundamentais, com o objetivo de promover a compreensão, 

a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e a 

manutenção da paz e contribui para que uma nova geração e sua infância recebam 

algum tipo de instrução formal (ONU, 1948). 

Em 1959 a Organização da Nações Unidas proclamou a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, “Considerando que a humanidade deve à criança o melhor 

de seus esforços”, com 10 princípios fundamentais que o Brasil ratifica em 1990 com 

o Decreto Federal 99.710, de 21 de novembro de 1990. No Princípio 7, que prevê o 

direito à Educação, há a definição dos seus objetivos e diretrizes para a promoção do 

direito da criança e responsabilizando a sociedade e as autoridades públicas por fazê-

lo (ONU,1959). 

O impacto desses tratados e convenções internacionais sobre os direitos 

humanos, sobre a responsabilidade e a defesa do direito da criança pequena 

reverberam no Brasil sem que ocorra houvesse uma mudança significativa no cenário 

de atendimento.  

Para o atendimento das peculiaridades do segmento, em 1967, o Ministério da 

Saúde, orientado pelo Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), homologa o Plano de Assistência ao Pré-Escolar. Propunha o 

atendimento emergencial das crianças de 0 aos 6 anos os centros de recreação, ação 

que considera uma iniciativa governamental que não impactou na expansão do 

atendimento (KUHLMANN JÚNIOR, 2000, p.10). Para o atendimento das demandas 

envolvendo a saúde de gestantes e recém-nascidos é criado em 1970, com a criação 

da Coordenação de Proteção Materno-Infantil o pelo Ministério da Saúde. 
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Durante a ditadura no Brasil (1964-1985), segundo Gohn (2009), a partir da 

década de 1970, ocorre um significativo aumento do empobrecimento das 

populações, em especial as populares, o que trouxe consigo a necessidade de que 

cada vez mais mulheres buscassem renda trabalhando no mercado de trabalho de 

casa.  

Com a influência do Movimento Feminista, que questionava as relações de 

gênero, o Movimento de Lutas por Creches em São Paulo e em Belo Horizonte se 

torna mais forte e impõe pressão ao Estado que repercute na expansão da rede de 

creches, aumentando de quatro instituições de ensino pública para quinhentas 

unidades. (GOHN, 2009, p. 35).  

Para Gohn (2009) na década de 1970 a exigência de creches públicas, 

solicitada pelos movimentos sociais, vinha no sentido da perspectiva da mãe: sem 

creche a mãe não poderia trabalhar.  

Com o amadurecimento das discussões sobre o cuidado às crianças 

matriculadas nas creches, a luta foi direcionada para as condições de trabalho que as 

trabalhadoras de creche enfrentavam, muitas eram mães, lutaram pelo atendimento 

de creche para os filhos e defendem um local de trabalho com melhores condições 

que faz sentido para uma creche que oferece qualidade de atendimento.   

São esses aspectos que mostram as alterações no foco do atendimento às 

demandas sociais: 

  

Entretanto, a alteração nas ênfases das políticas públicas, nos primeiros anos 
da década de 1980, de não priorizar as creches diretas, em razão de seus 
altos custos e da retomada da política dos convênios com entidades 
filantrópicas e outras, levou ao ressurgimento de outro movimento social, o 
das creches conveniadas. Houve também um deslocamento do foco central 
do movimento de creches quanto à reivindicação, antes centrada na figura da 
mãe, passando para a figura da criança. Essa mudança explica o caráter 
educativo dado aos equipamentos e o tratamento que as creches, do ponto 
de vista da educação, passaram a dar à EI de 0 a 6 anos, que deixou de ser 
um simples problema assistencial, como foi tratada nos anos 1960 e 1970. 
(GOHN, 2009, p. 28) 

 

Um indicativo de que o foco no direito da criança pelos movimentos sociais 

havia superado o pensamento assistencialista e que as suas reivindicações foram 

atendidas com a iniciativa do governo federal de reorganizar o seu organograma.  

O Ministério da Educação, na década de 1970, assume a responsabilidade 

pelas políticas públicas educacionais para a criança em idade pré-escolar e prevê 
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ações para o seu atendimento no II14 Plano Setorial de Educação e Cultura (1975 -

1979) 15 e o III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980 – 1985)16.  

Esses planos apresentavam como finalidade diminuir as taxas de reprovação 

no ensino do primeiro grau e atender as necessidades das crianças pobres, 

principalmente a fome17, assumindo que se pretendia desta forma, interromper o ciclo 

de exclusão com uma solução, a baixo custo, dos problemas sociais. (KUHLMANN 

JÚNIOR, 2000, p.11). 

Com a insatisfação da sociedade frente às demandas não respondidas pelo 

Estado, na década de 1980, luta por educação pública, democrática e popular, e 

permeada pelo ideário de uma sociedade igualitária, na qual a mulher, fosse pobre, 

classe média ou rica busca pelo seu espaço no mundo do trabalho. O movimento 

feminista Luta pela interrupção da cultura da busca romper com a cultura da dedicação 

exclusiva aos afazeres domésticos e cuidado aos filhos. Para Kuhlmann Júnior (2000) 

é na década de 1980 que se estabelece a luta da sociedade por uma transformação 

política e social mais ampla. (KUHLMANN JÚNIOR, 2000, p.11 e 12). 

 

 
14 O II Plano Setorial de Educação e Cultura (1975 -1979), Capítulo 2, alínea A, sobre os aspectos 

globais do atendimento em educação observa que  
   [...] A) Educação pré-escolar: Pelas informações disponíveis, a recente evolução da oferta de 

serviços pré-escolares atende, principalmente, a duas das linhas de necessidade nessa área: a das 
famílias em que, dado um elevado nível cultural e econômico, forma-se a consciência de que o 
atendimento pré-escolar sistemático é importante para o desenvolvimento dos filhos; e a das 
famílias em que, mesmo não se colocando uma Valoração própria aos efeitos educativos, é sentida 
a necessidade de atendimento suplementar, à medida que a intensidade das relações externas — 
em particular as atividades econômicas — limita a possibilidade de atenção materna. (MEC, p.15) 
Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action&co_obra=26669 
Acesso em 06 jan. 2022 

15 Eram desdobramentos dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, elaborados durante o governo    
militar. (KUHLMAN JÚNIOR, 2010, p.11) 

16 O III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980-1985), traz no item 1, relativo às 
Concepções, que “ O pré-escolar, reconhecido como de extrema importância para o aproveitamento 
escolar posterior, continua privilégio de famílias abastadas. ( p.14) 

  [...] A educação pré-escolar é relevante, tanto pelo seu impacto pedagógico quanto pela 
possibilidade de influenciar as condições de nutrição, de saúde e de higiene das crianças e das 
famílias. A educação pré-escolar deve, portanto, ser entendida como aquela que se faz antes do 
ingresso no 1? grau, independentemente de limite de idade, incluindo-se mesmo a ação sobre as 
gestantes. Tendo em vista que nos primeiros anos da infância se decidem, em grande parte, as 
potencialidades da personalidade humana, o impacto sobre a criança, a partir dos 7 anos de idade, 
pode estar já totalmente comprometido com um passado de desnutrição e de pobreza. Acresce, 
ainda, o fato de que o acesso ao pré-escolar, concentrado nas famílias ricas, acentua ainda mais a 
distância para com o aproveitamento escolar de crianças pobres. p.16 Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000657.pdf. Acesso em: 06 jan. 2022 

17Fala de Ulisses Gonçalves Ferreira, supervisor do Projeto Casulo da LBA, de 1978 a 1980. 
(KUHLMAN JÚNIOR, 2010, p.11) 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action&co_obra=26669
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000657.pdf
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Os profissionais que atuavam nas instituições de atendimento às crianças de 0 

a 6 anos, vinculados às entidades filantrópicas ou de serviço social18, engrossaram 

esta luta em defesa do caráter educacional das creches fortalecem as propostas que 

defendem a EI enquanto política pública que atenda os direitos da criança e não 

apenas à mãe trabalhadora.  

Segundo Campos (1999), a análise da história da luta dos movimentos das 

mulheres evidencia que estes tiveram um papel decisivo na ampliação dos direitos 

das crianças à Educação, fator importante na construção de uma nova concepção de 

atendimento e entendimento da política educacional para crianças, e conclui:  

 

[...] O reconhecimento desta contribuição parece importante para que as 
propostas de EI, inclusive no nível pedagógico, integrem uma concepção de 
educação que reconheça o direito das famílias a contarem com espaços 
alternativos de educação para seus filhos pequenos e o direito das crianças 
a serem respeitadas em suas necessidades integrais de desenvolvimento. 
(CAMPOS,1999, p.126) 

 

Essa também é a conclusão de Kuhlmann Júnior sobre a importância dos 

movimentos das mulheres naquele período, que fez surgir debates sobre a assistência 

na EI, sobre o cuidado, o atendimento das necessidades básicas da criança com 

alimentação e higiene complementares às atividades pedagógicas educacionais. 

(KUHLMANN JÚNIOR, 2000, p.13). 

Entre os atores envolvidos nas lutas para implementação da política de 

educação estendida à criança de 0 a 5 anos, a história da educação brasileira aponta 

os movimentos sociais e seu papel preponderante nos avanços da agenda de 

discussão e implementação envolvendo o atendimento deste público com políticas 

educacionais.  

Segundo levantamento organizado por Silva, Piloto e Cara (2016) o surgimento 

dos fóruns de EI, no período constituinte na década de 1980, foi um processo iniciado 

pela necessidade de arrebatar forças que buscassem a pressão  pelo direito à 

Educação com “qualidade social e democrática” e que, na década de 1990, com o 

 

 
18 A Legião Brasileira de Assistência (LBA), desde 1977, manteve o Projeto Casulo para atendimento 

de crianças de 0 a 6 anos. Segundo Kuhlmann Júnior sua finalidade também era a orientação 
familiar já que, segundo o pensamento da época,  a baixa renda per capita criava situações de 
desestrutura familiar (2010, p.10).  
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processo de democratização e a ascensão do neoliberalismo no Brasil, foi catalizador 

do surgimento de fóruns pelo restante do país. (SILVA, PILOTO E CARA, 2016, p. 09) 

De acordo com Flores (2016) esses fóruns foram organizados, em 1999, com 

o Movimento Interfóruns de EI do Brasil (MIEIB) que teve atuação na mobilização de 

grupos, instituições e outros movimentos de diversos estados. O MIEIB emitiu alertas 

sobre ameaças a consolidação do direito à EI e organizou ações, inclusive nacionais, 

para se articular à pauta de outros movimentos. (FLORES, 2016, p. 30). Nesse mesmo 

ano, é lançada a Campanha Nacional pelo Direito à Educação por um conjunto de 

organizações da sociedade civil que participariam da Cúpula Mundial de Educação 

em Dakar (Senegal), no ano 2000. O objetivo era somar diferentes forças políticas, 

priorizando ações de mobilização, pressão política e comunicação social, em favor da 

defesa e promoção dos direitos educacionais. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é considerada a articulação 

mais ampla e plural no campo da educação no Brasil, constituindo-se como uma rede 

que articula centenas de grupos e entidades distribuídas, tais como comunidades 

escolares; movimentos sociais; sindicatos; organizações não-governamentais 

nacionais e internacionais; grupos universitários, estudantis, juvenis e comunitários; 

além de milhares de cidadãos que acreditam na construção de um país justo, 

democrático e sustentável por meio da oferta de uma educação pública de qualidade. 

A resposta às reivindicações dos movimentos sociais referentes à Educação 

veio por dispositivos legais com o propósito de proteção integral à criança, 

primeiramente pela promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CFRFB) em 1988 e, em seguida, regulamentado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) em 1990.  

A CFRFB de 1988, no Artigo 208, inciso IV, reconhece a Educação como um 

direito fundamental estendido a todos os brasileiros, e estabelece o atendimento em 

creches e pré-escolas para as crianças de 0 a 5 anos de idade.  

Embora a previsão legal do direito igualitário à Educação pública de qualidade, 

na CRFB de 1988, no seu Artigo 209, incisos I e II apresenta a possibilidade de a 

educação mantida por instituições privadas, inclusive a EI, desde que vinculadas ao 

sistema de ensino e supervisão do ente federado.  

A CRFB de 1988 define responsabilidade e atuação na oferta do Ensino 

Fundamental e EI aos municípios, como parte das atribuições com a execução da 

política pública educacional brasileira, sobre as atribuições na política educacional.  
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A CRFB de 1988 prevê que os Municípios devem atuar prioritariamente no 

Ensino Fundamental e na EI e que compete à União o financiamento da Educação, 

com repasses financeiros, e aplicado anualmente, no mínimo 18%, da receita 

resultante de impostos, e aqueles proveniente de transferências. Cabem aos Estados, 

o Distrito Federal e aos Municípios a corresponsabilidade de aplicação de recursos 

financeiros no mínimo, de 25% sobre a sua arrecadação própria de impostos. 

No que tange a educação como um todo é importante pontuar aspectos para o 

entendimento das normativas relacionadas à gestão da Educação conforme preconiza 

o Artigo 23, inciso V, da FB de 1988 que compete à União, Estados e Municípios 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Porém, cabe à 

União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e a proteção à infância.   

A CFRFB de 1988 assegura à criança e ao adolescente como sujeito de 

direitos, que subjetivamente deve receber educação e assistência para seu pleno 

desenvolvimento e o ECA detalha no Artigo 54, que a criança e ao adolescente devem 

ser prioridade absoluta. Quanto aos seus direitos relacionados à Educação estabelece 

que sua finalidade deve ser o seu desenvolvimento, para que exerça a cidadania e 

esteja preparado para o trabalho; igualdade e equidade para acesso e permanência 

na escola; o respeito dos educadores e escola; acesso à escola pública e gratuita 

próxima de sua residência.  

Para as crianças de 0 a 6 anos de idade, o ECA no Artigo 54, dispõe que a 

Educação ofertada em creche e pré-escola e tal como para as outras faixas etárias do 

Ensino Básico, é dever do Estado oferecer de forma gratuita e pública. Além dos 

direitos fundamentais previstos no ECA, a década de 1990 é marcada pelos avanços 

concomitantes nos serviços de atendimento em creche quando são sistematizados os 

Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das 

crianças (1995) reeditado em 2009, publicado pela Fundação Carlos Chagas como 

resultado de uma equipe de pesquisas sobre creche sob coordenação de Campos e 

Rosemberg.  

A regulamentação da política pública de educação pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), em 1996 definiu ao atendimento de EI uma 

caracterização de política pública educacional institucionalizada conforme consta no 

seu  Artigo 4.º, o qual estabeleceu “dever do Estado com educação escolar pública 

será efetivado mediante a garantia de: IV - atendimento gratuito em creches e pré-
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escolas às crianças de zero a seis anos de idade”. As creches e pré-escolas passam 

a ser um dever do Estado, uma política pública vinculada à Educação.  

Para Rosemberg (2013), há aspectos da realidade da política de EI 

implementada no Brasil, na década de 1990, as quais devem ser consideradas para 

um entendimento ampliado sobre as necessidades que ocorriam tanto das pré-

escolas como nas creches:  

 

O fato de a EI não ser compulsória, mas uma opção da família, acrescenta 
fluidez ao campo, dificultando o estabelecimento de metas claras assumidas 
pelas várias famílias usuárias potenciais. Acrescente-se a tal fluidez o fato de 
que, o Brasil, como vários outros países latino-americanos, ainda dispõe de 
um grande contingente de empregadas domésticas que assumem, para 
muitas famílias, a função de guarda complementar das crianças em seu 
próprio domicílio. Daí a possibilidade do surgimento e ressurgimento de 
modelos “maternalistas” de EI em contexto institucional ou doméstico. 
(ROSEMBERG, 2013, p.58)  

 

Com relação a outros precedentes e regramentos para a EI, na década de 

1990, é elaborado pelo MEC outros documentos estruturantes tais como os 

Referenciais Curriculares Nacionais (RCNEI) (1998) e as primeiras Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EI (DCNEI), ambas estabelecidas pela Resolução 

CEB/CNE 01/1999. 

Mesmo com estes dispositivos a EI não se encontrava garantida enquanto 

política educacional. Não havia a previsão de recursos financeiros da União que 

assegurasse a corresponsabilidade dos municípios para que fossem mantidos as 

creches e o pré-escolar. 

Cerca de duas décadas de debates sobre a necessidade de atenção e estímulo 

para o desenvolvimento das crianças nos 6 primeiros anos de vida para a formação 

da inteligência e da personalidade, os movimentos sociais mantêm suas lutas pelo 

direito à uma política de educação com qualidade com estruturas adaptadas.  

A mobilização de organizações e movimentos da área educacional desde a 

década de 2000, lutam por estratégias de articulação para a inclusão da EI nos termos 

de financiamento e para que o investimento de recursos previsto para a política 

educacional como um todo fosse um montante que pudesse tornar a educação uma 

política pública de qualidade.  

 Em agosto de 2005 a coordenação da Campanha, a Organização Mundial para 

a Educação Pré-Escolar (OMEP) e o Movimento Interfóruns de EI do Brasil (MIEIB), 

como organizações de luta e mobilização pela EI, organizam o Movimento das Fraldas 
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Pintadas, quando mães comparecem no Congresso Nacional com carrinhos de bebê, 

chocalhos e um varal que expunha fraldas pintadas com a reivindicação “Direito à 

educação começa no berço e é pra toda a vida”19.   

Para Nascimento (2021) trata-se de um evento de lançamento da campanha 

“FUNDEB pra valer” que teve a finalidade de embate com o governo federal para que 

fossem discutidos pelos parlamentares e incluídos no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) os “Pontos cruciais na garantia de equidade e ampliação de 

acesso, como a inclusão das creches, e de qualidade, como o aumento da 

complementação da União, o padrão mínimo de qualidade e o piso salarial para 

profissionais da educação”. (NASCIMENTO, 2021, p. 16)  

 O movimento denominado Fraldas Pintadas20 teve atuação preponderante nos 

anos de 2005 e 2006 para a aprovação das Propostas de Emenda Constitucional 

(PEC) que incluíam a EI no projeto que criou o fundo responsável pelo financiamento 

federal repassado aos municípios, o FUNDEB.  

 O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional n.º 53/2006, regulamentado 

pela Lei n.º 11.494/2007 e pelo Decreto n.º 6.253/2007, em substituição ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), que vigorou de 1998 a 2006.  

Segundo Sena (2008) a inclusão da EI entre as políticas educacionais 

financiadas pela União, é um dos mais importantes aspectos do FUNDEB que 

 

 
19 Informações sobre o evento e sobre a história da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

podem ser levantadas no sítio institucional da Campana. Disponível em: https://campanha.org.br/o-
que-fazemos/historia/. Acesso em 10 jan 2022. 

20 Segundo notícia veiculada, em 13/03/2007, pelo sítio institucional da UNDIME, o movimento Fraldas 
Pintadas teve representatividade nas manifestações pela garantia de previsão orçamentária para a 
EI: “Participaram delegações de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Rio 
Grande do Norte e Bahia, além do Distrito Federal. Estavam representados movimentos e instituições 
como a Ágere (Brasília), o Mieib (Movimento Interfóruns de EI do Brasil), a Undime (União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação), a CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação), a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, a Omep (Organização 
Mundial para a Educação Pré-Escolar), a Abebê (Associação de Estudos sobre o Bebê), o Movimento 
de Luta por Creches do Rio de Janeiro, o Instituto Socioambiental (ISA), a Associação de Mulheres 
pela Educação (São Paulo), a Amuno (Associação das Mães Unidas de Novo Osasco), a Associação 
das Mulheres em Defesa da Criança (São Paulo), Centro Comunitário da Criança de Ceilândia (DF), 
a AEEC (Associação dos Educadores de Escolas Comunitárias) de Pernambuco, a Comunidade 
Iramar de Educação e Assistência Social de Diadema (SP)”. Disponivel em: 
http://undime.org.br/noticia/fundeb-pra-valer-faz-ato-com-fraldas-pintadas-e-fala-em-audiencia-
publica-na-camara. Acesso em 07 jan 2022.  

https://campanha.org.br/o-que-fazemos/historia/
https://campanha.org.br/o-que-fazemos/historia/
http://undime.org.br/noticia/fundeb-pra-valer-faz-ato-com-fraldas-pintadas-e-fala-em-audiencia-publica-na-camara
http://undime.org.br/noticia/fundeb-pra-valer-faz-ato-com-fraldas-pintadas-e-fala-em-audiencia-publica-na-camara
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representavam um aperfeiçoamento da política de financiamento até então 

implementada, por meio do FUNDEF instituído desde 1996. (SENA, 2008, p.322) 

Nascimento (2021) levantou e sistematizou dados do número de matrículas por 

dependência administrativa no Brasil, entre os anos de 2008 e 2019 para a análise 

concluiu que: 

 

[...] a série histórica com dados de matrículas de pré-escolas mostra a 
efetividade da trava no cômputo de matrículas dessa etapa advindas das 
instituições privadas sem fins lucrativos conveniadas com prefeituras, 
reforçando a validade de tal dispositivo na elaboração de políticas públicas 
que buscam fortalecer o papel da oferta pública estatal na garantia do direito 
à educação.(NASCIMENTO, 2021, p. 16) 

 

Concomitante a esse processo histórico de luta pela construção de uma agenda 

que discutisse dispositivos legais de garantia de investimento na EI são estabelecidos 

em 2006, os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Infraestrutura para EI.    

A relevância deste marco orientador refere-se aos aspectos para o atendimento 

educacional de qualidade em creches e pré-escolas, considerando o princípio da 

igualdade.  Os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Infraestrutura para EI 

estabeleceu aos Sistemas de Educação, e tem como objetivo a orientação sobre os 

padrões de referência, no que tange a organização e o funcionamento das instituições 

de EI. 

Além de dispositivos importantes de financiamento que garantiram a 

manutenção da política educacional no Brasil, a LDBEN (1996), ao afirmar em seu 

Artigo 21 que a EI é a primeira etapa da Educação Básica, do ponto de vista da 

legislação educacional brasileira tornou-se a primeira norma educacional que coloca 

a criança da faixa etária de 0 a 5 anos como sujeito de direito.  

A aprovação da LDBEN não foi suficiente para o atendimento  das demandas 

da população o que subsidia a aprovação da Emenda Constitucional nº 59, em 11 de 

novembro de 2009, e regulamentada a Lei Federal n.º 12.796/2013, que altera a 

LDBEN, a qual passa a considerar a educação básica obrigatória desde os 4 anos de 

idade, a creche e a EI como a primeira etapa da educação básica, garantida a sua 

oferta gratuita. O documento prevê a universalização do direito à Educação de forma 

igualitária e assim, rompe com as iniciativas de atendimento assistenciais à criança 

da faixa etária de 0 a 5 anos de idade.  
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As disposições legais não trazem consigo soluções para problemas estruturais 

e vontade política para priorização dos investimentos na primeira infância. O 

atendimento imediato e universalizado das crianças na EI não ocorre. Segundo 

Campos, Esposito, Gimenes (2014)  havia, no período compreendido entre as 

décadas de 1990, 2000 e 2010, uma  manifestação marcante de desigualdades na EI, 

imposta pela dificuldade de acesso.  

A Emenda Constitucional n.º 59 foi importante para o planejamento global da 

política de educação, pois determina, como uma exigência constitucional que o Plano 

Nacional de Educação (PNE), com periodicidade decenal se constituam na referência 

para os planos plurianuais.  

Com a necessidade de formular e estabelecer diretrizes para o enfrentamento 

desta e outras demandas da Educação foi aprovado em 2014, o Plano Nacional de 

Educação (PNE). O PNE tem vigência decenal 2014-2024 e foi instituído pela Lei 

Federal n.º 13.005/2014, e estabeleceu 20 metas para a política educacional no Brasil.  

A meta 01 do PNE, apresenta em seu escopo a seguinte 

redação:  “Universalizar, até 2016, a EI na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 

5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de EI em creches de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PNE”. De forma generalista busca apresentar um objetivo quantitativo 

contudo depende do planejamento de estratégias que visem a efetivação da 

ampliação das vagas para atendimento na creche que universalizem a EI para todas 

as crianças.   

As estratégias para implementação da Meta 1 do PNE devem considerar o 

investimento de recursos federais em novas estruturas, a manutenção dos 

equipamentos já existentes, e em contrapartida a gestão municipal deve contratar e 

ampliar o quantitativo de professores e outros profissionais, deve também manter os 

programas suplementares de material pedagógico e didático, transporte e alimentação 

escolar.  

Segundo o IBGE pelos dados publicados em 2019, as condições de vida da 

população brasileira, apontam que foi observado “crescimento do acesso à EI”  mas 

que este acesso ainda é limitado (IBGE, 2019). 

Em continuidade ao levantamento de marcos legais e históricos que tem 

importância a construção histórica da política educacional para EI no Brasil, a 

repercussão da atuação dos organismos internacionais de acompanhamento e 
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assessoramento teve sua contribuição na luta por qualidade e igualdade na educação.  

Uma das mais ativas no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), fundada em 1946. Enquanto agência especializada 

tem por finalidade a cooperação técnica e assessoramento nas áreas de Educação, 

Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação 

para o desenvolvimento mundial acompanhando o e auxiliando os 193 países 

Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (ONU).  

A UNESCO atua no Brasil desde 1964, com cooperação técnica à União, 

estados e municípios, sociedade civil e iniciativa privada. Sua principal diretriz é o 

atingimento das metas Educação para Todos com o desenvolvimento de ações de 

fortalecimento das capacidades nacionais, o acompanhamento técnico e apoio à 

implementação de políticas nacionais de educação tendo sempre como foco a 

relevância da Educação como valor estratégico para o desenvolvimento social e 

econômico dos países.  

A ONU e a UNESCO têm um papel fundamental na organização das 

discussões das problemáticas relacionadas ao desenvolvimento, dentre essas 

discussões se ressalta o Fórum Mundial de Educação, realizado em 2015 na Coreia 

do Sul.  Durante este fórum a comunidade internacional discutiu sobre os esforços 

para um desenvolvimento sustentável e enfatizaram a importância da educação para 

se alcançar esse desenvolvimento e garantir um futuro sustentável para todos.  

Assim, estabeleceram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

para o atingimento dos ODS foi discutida e aprovada também a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, que deve estimular um cronograma mundial de ações 

para quinze anos (2015 a 2030).  

Durante o Fórum Mundial de Educação foi estabelecido que a comunidade 

internacional assumiria a educação como compromisso, documentado na Declaração 

de Incheon especificamente em relação a educação e por conseguinte a EI o ODS 4: 

“Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos”.  Também foi colocada a UNESCO 

como liderança e agência coordenadora com relação à educação no âmbito da 

coordenação principal dos ODS.  

O ODS 4 que estabelece a educação equitativa e de qualidade deverá, 

segundo a Agenda 2030 ser cumprido com o atingimento de 7 metas. Como foco 

dessa dissertação diz respeito à EI, menciona-se a meta 4.2:  



59 
 

Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um 
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-
escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário (ONU, 
2015) 

 

Essa meta propõe a universalização da pré-escola, com o atendimento das 

crianças de 4 e 5 anos como primeira etapa obrigatória da educação básica. Essa 

meta foi incorporada também pelo Plano Nacional de Educação e pelos planos 

subnacionais de educação e devem ser um objetivo dos municípios. 

Para o direito de atendimento da criança da faixa etária de 0 aos 6 anos, em 

todos os aspectos que abrangem o seu desenvolvimento, foi importante para o Brasil, 

a previsão publicada em março de 2016, a Lei n.º 13.257, considerada o Marco Legal 

da 1.ª Infância.  

As disposições do Marco Legal da Primeira  Infância alteraram o arcabouço de 

leis brasileiras que regiam a implementação de políticas públicas específicas para o 

atendimento do desenvolvimento das crianças desde o seu nascimento até os 6 anos 

de idade, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), o Código de Processo 

Penal (1941), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, a lei que cria o 

Programa Empresa Cidadã e prorroga a licença maternidade (Lei Federal n.º 11.770) 

de 2008, e a lei que regulamenta a emissão da Declaração de Nascido Vivo, 

considerando-a um documento de identidade provisório (Lei n.º 12.662/2012).  

Com a publicação e a sua legitimação do Marco Legal da Primeira Infância que    

estabeleceu diretrizes estruturantes para a formulação e a implementação de políticas 

públicas para as crianças nos 6 primeiros anos de vida e vem ao encontro aos avanços 

atingidos com a promulgação da CRFB de 1988, e as emendas constitucionais que 

endossam o reconhecimento da cidadania da criança no Brasil e fortalecem a 

responsabilidade do Estado pelo estímulo ao desenvolvimento das crianças de 0 aos 

6 anos de idade.  

As mudanças, nos termos do direito, que o Marco Legal aperfeiçoou foram 

consideradas resultado de lutas dos movimentos sociais de defensa do direito da 

criança, ouvidas pelos parlamentares, principalmente intermediados pelo Núcleo de 

Ciência pela Primeira Infância (NPCI), que estabeleceu a prioridade de suas 

demandas para o desenvolvimento, a proteção integral e a organização de frentes 

intersetoriais como estratégia para o enfrentamento de dificuldades relacionadas à 

saúde, educação, assistência das crianças assim como à atenção especial que deve 
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ser vinculada às situações de vulnerabilidade e das gestantes e das mães privadas 

de liberdade.  

Esse pensamento considera que vai além da responsabilidade dos pais o 

estímulo e o ambiente propício para o desenvolvimento da criança nos primeiros anos 

de vida e também que “a tarefa de cuidar requer condições estruturais que impactam 

diretamente nas estratégias de cuidado” (GUEDES, 2020, p. 30). 

Enquanto uma prerrogativa jurídica que reconhece o direito da criança do ponto 

de vista da necessidade da proteção integral segundo Andreucci e Junqueira, o 

avanço foi importante pois: 

 

O Brasil, de maneira inédita na América Latina, trouxe para o Marco Legal da 
Primeira Infância a importância da abordagem participativa e do direito à voz, 
como direitos humanos fundamentais e que já passam a nortear 
dogmaticamente o ordenamento jurídico bem como passa a nortear a 
produção efetiva de políticas públicas a partir das escutas infantis. 
(ANDREUCCI e JUNQUEIRA, 2017, p.302) 

 

A repercussão do Marco Legal da Primeira Infância, na implementação de políticas 

públicas para as crianças de 0 a 6 anos, tem sido recorrente nos discursos de 

governantes envolvidos diretamente com o atendimento da política pública de 

Educação. Sabe-se que o PNE é um documento que enquanto planejamento prevê 

um compromisso da administração pública com as metas estabelecidas para o 

atendimento daquela faixa etária.  

Há mobilização para que a administração direta do governo federal se 

comprometa com o Pacto Nacional pela Primeira Infância que envolve o Ministério de 

Educação e que se entende que deverá “fomentar e divulgar as ações a serem 

realizadas pelo pacto. Assim como assegurar apoio logístico ao CNJ e presença de 

profissionais dos quadros do ministério em seminários e cursos de capacitação 

presencial” (MEC, 2019). 

 Na linha histórica de apresentação das diretrizes legais para garantia dos direitos 

das crianças relacionadas à educação e que incluem, crianças da faixa etária de 0 a 

6 anos, ressalta-se a Base Nacional Comum Curricular.  

Esse marco estruturante para a política de Educação no país teve sua concepção 

regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n.º 

9.394/1996, que foi revista e após discussões no âmbito nacional, estabeleceu no 

Artigo 26 que. 
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 Os currículos da EI, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos.   (Lei n.º 12.796, 2013)   

 

Com a anuência do Conselho Nacional de Educação (CNE), que publica a 

Resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de dezembro de 2017 e a homologada pelo ministro 

de educação foi a instituída Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

A BNCC apresenta como deve ocorrer o arranjo curricular por Campos de 

Experiências. E define o tratamento didático para estabelecer conhecimentos, 

competências gerais e habilidades que os estudantes desenvolvam durante as três 

etapas que compõe a Educação Básica: EI, ensino fundamental e ao longo da 

escolaridade básica.  

Todo o documento da BNCC, foi discutido, elaborado e sistematizado 

considerando os princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DNEI)21. Busca estabelecer uma direção 

no sentido de que a educação brasileira proporcione a formação humana integral e 

contribua para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Em relação à EI, a Base Nacional Comum Curricular corrobora com a concepção 

de criança estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais da EI e prevê no Artigo 

4.º, a sua definição como sendo um 

 

[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
(BRASIL, 2009) 

 

A BNCC coloca, além das diretrizes comuns para construção dos currículos, mais 

especificamente relacionado a EI, os objetivos e direitos de aprendizagem e os 

precursores e direitos de desenvolvimento essenciais para as crianças de 0 a 5 anos 

e 11 meses, conforme eixos estruturantes da prática pedagógica. 

 

 
21 As DNEI foram estabelecidas pelo Resolução MEC/SEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. É neste 

documento que encontramos sua definição . Nos Objetivos (1) ver o Objetivo 1.2: As Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a EI articulam-se às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, 
planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de EI. 
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Para a BNCC é esperado que a atividade pedagógica desenvolvida para a criança 

matriculada na EI respeite e esteja alicerçada na busca da garantia de 6 distintos 

direitos de aprendizagem. São estes direitos:  

 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.   
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 
da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 
(BRASIL, 2017)  

 

A EI é o escopo de uma política pública contemporânea que tem sido construída 

historicamente a partir da concretude no atendimento da criança, desde o seu 

nascimento até os 6 anos de idade, fundamentado nas diretrizes pedagógicas e 

curriculares.  

A BNCC no seu item 3 menciona a necessidade de que a EI imprima uma prática 

pedagógica para além do cuidar no que tange às necessidades básicas biofisiológica 

para o seu desenvolvimento:  

 

[...] Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói 
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da 
ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar no 
confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento 
natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na EI, tanto na creche 
quanto na pré-escola. pela origem na contemporaneidade. (BNCC, 2017) 
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A BNCC define as atribuições do professor ao apresentar em seus objetivos que 

sua prática pedagógica é “Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, 

organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, 

garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das 

crianças”(BNCC, 2017, p. 35). 

Esse documento (BNCC) aponta que a atribuições do professor envolve e observa 

a trajetória da criança e do seu grupo com registros dos momentos experienciados, 

de forma que este monitoramento sirva para reorganização do tempo e das 

experiências que ainda serão disponibilizadas às crianças assegurando os objetivos 

de aprendizagem. 

Para a organização da rotina e das atividades desenvolvidas com as crianças 

matriculadas na etapa da EI, a partir do entendimento para a próxima etapa, o Ensino 

Fundamental, a BNCC corrobora com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EI 

(DCNEI)22 e estabelece como necessário o arranjo curricular.  

Esses arranjos curriculares devem ser organizados em campos de experiência, 

considerando saberes e conhecimentos associados com as experiências e 

conhecimentos sobre o patrimônio cultural.  

Para efetivar essa proposta pedagógica são eleitos cinco campos de experiência 

para compor a BNCC: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, 

cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, corpo, 

gestos e movimentos; quantidades, relações e transformações (BNCC, 2017, p. 23). 

Uma normativa importante para a implementação de políticas públicas para a 

EI, lançada pelo MEC em 2018, estão os Parâmetros Nacionais de Qualidade da EI. 

Como resultado de um trabalho que envolveu instituições governamentais, não 

governamentais e da sociedade civil este documento atualiza os Parâmetros 

Nacionais de Qualidade da EI divulgados em 2008. 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade da EI (PNQEI) constituem-se em um 

documento que apresenta duzentos e trinta e oito parâmetros organizados em oito 

 

 
22 As DNEI preconizam no Artigo 9.º que os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na EI são 

as interações e a brincadeira.  
  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais 

para a EI / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010.DiretriDisponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf. Acesso em 04 dez 2021 

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf


64 
 

diferentes áreas de foco e princípios. Para visualização da estrutura do documento 

segue:  

 

Quadro 1 - Estrutura do documento Parâmetros Nacionais de Qualidade na EI. 

Fonte: Parâmetros Nacionais de Qualidade na EI, 2018. 

 

Os PNQEI foram atualizados uma vez que havia a necessidade de ampliação do 

público alvo, bem como a revisão das referências de orientação aos professores e 

formadores sobre a orientação o planejamento e a avaliação das práticas 

pedagógicas. 

 

Área focal  
1 

Gestão dos 
sistemas e redes de 
ensino 

Princípios 
1.1) Gestão de acesso, oferta e matrícula 
1.2) Sistema de Ensino/Rede de Ensino 

30 
parâmetros 

Área focal  
2 

Formação, carreira 
e remuneração dos 
professores e 
demais 
profissionais da 

Princípios 
2.1) Seleção, carreira e valorização dos 
professores e 
profissionais 
2.2) Formação inicial e continuada dos professores 
e profissionais 
2.3) Condições de trabalho dos professores e 
profissionais da educação 

31 
parâmetros 

Área focal  
3 

Gestão das 
instituições de EI 

Princípios 
3.1) Planejamento e avaliação 
3.2) Projeto pedagógico 
3.3) Transições (casa-instituição; ano a ano; entre 
etapas) 
3.4) Instâncias colegiadas 
3.5) Promoção de saúde, bem-estar e nutrição 

52 
parâmetros 

Área focal  
4 

Currículos, 
interações e 
práticas 
pedagógicas 

Princípios 
4.1) Campos de experiência: multiplicidade de 
experiências e linguagens 
4.2) Qualidade das interações 
4.3) Intencionalidade pedagógica 
4.4) Observação, planejamento, documentação e 
reflexão das práticas pedagógicas e dos 
aprendizados das crianças 

41 
parâmetros 

Área focal  
5 

Interação com a 
família e a 
comunidade 

Princípio 
5.1) Relações com a família e a comunidade 

17 
parâmetros 

Área focal  
6 

Intersetorialidade Princípio 
6.1) Rede de Proteção Social 

10 
parâmetros 

Área focal  
7 

Espaço, materiais e 
Mobiliários 

Princípios 
7.1) Organização dos espaços de aprendizagem e 
desenvolvimento 
7.2) Insumos pedagógicos e materiais 

27 
parâmetros 

Área focal  
8 

Infraestrutura Princípios 
8.1) Localização e entorno, características do 
terreno, serviços básicos, condições de acesso à 
edificação e condicionantes físicos ambientais 
8.2) Programa de necessidades, setorização, 
fluxos, áreas e proporções entre ambientes 

31 
parâmetros 
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2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL  

 

As políticas públicas de EI devem ser operacionalizadas pelos municípios, 

conforme preconiza o parágrafo 2, Artigo 211, da CRFB de 1988. Essa etapa de ensino 

que compreende a creche e a pré-escola deve estar prevista e regulamentada no 

Sistema de Ensino para, efetivamente, garantir o atendimento da criança de 0 a 5 

anos, em estabelecimentos educacionais da rede pública municipal ou em instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos legalmente 

conveniadas. 

Essa política pública é corresponsabilidade da esfera federal, que deve garantir 

que ocorra o atendimento em creche e na pré-escola de forma articulada entre o 

Ministério de Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE).  

O FNDE enquanto uma autarquia federal, instituída pela Lei Federal n.º 5.537, 

de 1968, tem por encargo as políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC), 

com a missão de prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios, 

como forma de contribuir para a implementação de parcela das ações educacionais.  

Essa gestão está hierarquicamente constituída pelo Ministério de Educação 

(MEC), a Secretaria de Educação Básica(SEB) e especificamente tem por unidade 

técnica responsável das políticas públicas de EI, a Coordenação-Geral de EI (GOGEI) 

em articulação com o FNDE para a transferência de recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Dentre suas atribuições e corresponsabilidade com a manutenção e regulação 

das matrículas da EI da rede de atendimento pública, o MEC  mantém programas 

suplementares com ações supletivas e redistributivas em todo o território nacional com 

a finalidade de melhoria da qualidade assim como a expansão de oferta de vagas 

buscando cumprir o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei Federal 

n.º 13.005, de 25 de junho de 2014.  

 Os municípios que operacionalizam a política pública de EI devem cumprir com 

as metas estabelecidas nos Planos (nacional e subnacionais) de Educação. Sobre a 

EI, a Meta 1 estabelece o alcance de 50% do atendimento em creche das crianças de 

0 a 3 anos de idade.  
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Para aumentar a taxa de atendimento na EI, os municípios devem elaborar planos 

de expansão para novas turmas. A problemática para a administração municipal se 

estende além da necessidade de investimento de recursos financeiros em reforma e 

ou construção de equipamentos com recursos próprios, estaria relacionada também 

a transferência de recursos federais para custeio da manutenção do atendimento.  

Para tanto, o FNDE executa o repasse de recursos financeiros para os municípios 

considerando os registros de matrículas ativas informadas pelos municípios no censo 

escolar anual até o prazo de encerramento do envio de dados que ocorre no mês de 

maio. 

Aqueles municípios que tem a estrutura pronta e inicia o atendimento durante o 

ano letivo, arca com todas as despesas destes novos estudantes, sem contrapartida 

de recursos federais para o custeio da manutenção do atendimento pois o FNDE 

realiza o cômputo dos repasses com base no registro de matrículas do ano letivo 

anterior.  

Torna-se inviável municípios iniciar o atendimento a qualquer tempo, durante o 

ano letivo, devido aos custos de manutenção e optam por priorizar apenas o 

atendimento das turmas existentes, registradas e cofinanciadas pelo governo federal. 

Em detrimento das turmas novas, pois mesmo dispondo de estrutura física não tem 

recursos financeiros suficientes para a sua manutenção. 

É corresponsabilidade do governo federal o investimento na ampliação do 

atendimento para creche e universalização do pré-escolar e para apoiar os 

municípios.  

Para os municípios que intencionam expandir o atendimento com novas turmas, o 

MEC organizou o Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil 

(PROINFÂNCIA) em conjunto com o Programa de apoio a novas turmas de EI e o 

Programa de apoio a novos estabelecimentos de EI, regidos pela Lei n.º 12.499, de 

29 de setembro de 2011, e a Lei n.º 12.722, de 3 de outubro de 2012.  

Essas normativas estabeleceram os procedimentos operacionais para a 

transferência obrigatória de recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal, 

a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da EI. 

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA), autoriza a transferência 

de recursos federais por meio do Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) aos municípios e ao Distrito Federal. 
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O PROINFANCIA tem por objetivo a melhoria da qualidade da Educação, com um 

processo que busca a correção das disparidades de acesso,  garantia do padrão 

mínimo de qualidade de ensino e equidade da aprendizagem observando a 

necessidade de melhoria da estrutura da rede física escolar de EI e também a 

necessidade de reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede física.  

O PROINFANCIA permite aos municípios que utilize os recursos repassados para 

investimento em dois eixos principais: construção de creches e pré-escolas, por meio 

de assistência técnica e financeira do FNDE, com projetos arquitetônicos 

padronizados ou projetos elaborados pelos proponentes; e a aquisição de mobiliário 

e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da EI, tais como 

mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros. 

Os repasses do FUNDEB efetivamente chegam aos municípios, estados e 

distrito federal, desde que respeitados os critérios estabelecidos, conforme 

preconizado na Lei Federal n.º 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o 

FUNDEB, e a sua atualização, a Lei Federal n.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020, 

que dispõe no Artigo 6.º como serão distribuídos recursos considerando a razão entre 

os recursos recebidos relativos às receitas e o número de alunos matriculados nas 

respectivas redes de ensino. 

Com o recurso repassado pelo governo federal, os municípios realizam o 

custeio, a manutenção e o desenvolvimento da EI: remuneração e aperfeiçoamento 

dos profissionais da educação, manutenção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços 

vinculados ao ensino, realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento 

dos Sistemas de Ensino, aquisição de material de consumo para atividades de apoio 

ao ensino; aquisição de materiais de consumo e utensílios para a alimentação escolar; 

manutenção de programas de transporte escolar, aquisição de material didático-

escolar conforme a regulamentação de cada repasse. 

Dentre os programas de transferência de recursos financeiros federais, 

enviados aos municípios, para manutenção da EI há o Programa Brasil Carinhoso que 

visa o custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento da EI, com a 

finalidade de colaborar com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e 

nutricional, implementadas pelos municípios ou pelo Distrito Federal.  

Até o ano de 2016 a prioridade do Programa Brasil Carinhoso era garantir 

recursos financeiros que permitissem aos municípios o incremento no atendimento, 
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assim como o acesso e a permanência da criança de 0 a 48 meses de idade na EI 

para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família tanto na creche pública 

como na creche conveniada. Os critérios foram estabelecidos pela Portaria 

Interministerial n.º 2, de 16 de setembro de 2014 e pela Lei Federal n.º 12.722, de 3 

de outubro de 2012.  

No sítio institucional Plataforma Gov, o MEC tem divulgado como resultado 

alcançado do Programa de Apoio à Manutenção da EI – Novas Turmas (Brasil 

Carinhoso) desde 2016 com a implementação dos programas de transferência de 

recursos aos municípios que: 

 

Em 2016, foram repassados aproximadamente R$ 100 milhões, para 5.714 
turmas, em 613 municípios. Em 2017. foram atendidos 302 municípios, 
totalizando 1.916 turmas e mais de 30 mil matrículas, sendo repassados 
aproximadamente R$ 59,6 milhões. Em 2018, foram repassados R$ 48,2 
milhões, atendendo 310 municípios, 901 turmas e 13.779 novas matrículas. 
Em 2019 foram repassados aproximadamente R$ 49 milhões, atendendo 145 
municípios, 1.305 turmas e 21.897 novas matrículas. (MEC, s.p.) 

 

Segundo informações disponibilizadas pelo MEC na Plataforma Gov, o 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de EI (PROINFÂNCIA) atendeu uma demanda dos municípios com 

construção de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do 

FNDE, e aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da 

rede física escolar da EI entre os anos de 2016 e 2019: 

 

[...] em 2016, foram disponibilizados aproximadamente R$ 170 milhões, para 
1.074 estabelecimentos, em 899 municípios. No ano de 2017, foram 
repassados aproximadamente R$ 35 milhões, atendendo 16.788 matrículas, 
em 140 novos estabelecimentos, em 112 municípios. Em 2018 foram 
repassados R$ 31 milhões, atendendo 69 municípios, 69 novos 
estabelecimentos e 10.861 matrículas. Em 2019 foram repassados 
aproximadamente R$ 33 milhões, atendendo 114 municípios, 74 novos 
estabelecimentos e 12.458 matrículas. (MEC, 2020, s.p.) 

 

São divulgados pelo MEC os resultados alcançados pelos programas Brasil 

Carinhoso e PROINFÂNCIA em 2020: 

 

[...] -Novos Estabelecimentos em 2019 e 2020, repasse de R$ 34,5 milhões 
a 12.836 creches e pré-escolas - Novas Turmas: em 2019 e 2020, repasse 
de R$ 48,9 milhões a 21.897 creches e pré-escolas. (MEC, 2020, sp) 
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Ressalta-se que na responsabilidade pelo financiamento das políticas públicas 

de Educação cabe também ao município, conforme preconiza a o Artigo 212, caput, e 

o Artigo 69 da CRFB de 1988 e na LDBEN, Lei Federal n.º 9.394/1996. Os municípios 

devem aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante da arrecadação da sua 

competência em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Em Santa Catarina a instância responsável pelo monitoramento e controle 

sobre a efetividade do investimento dos recursos financeiros investidos na política 

pública de educação pelos municípios é atribuição do Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina (TCE-SC) e do Ministério Público de Contas (MPC-SC)23.  

O TCE-SC e o MPC-SC são órgãos autônomos que mantém sistema integrado 

em rede, que recebe o registro da execução financeira dos municípios e emite 

orientações e alertas sobre os limites constitucionais e pareceres sobre a prestação 

de contas dos prefeitos.  

Além da execução orçamentária, O TCE-SC e o MP-SC realizam em conjunto 

o monitoramento dos planos subnacionais de educação à exemplo do monitoramento 

realizado sobre o alcance das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), os 

municípios enviam relatórios sobre suas ações com a finalidade de desenvolvimento 

do ensino em respeito às metas dos planos. 

O Plano Nacional de Educação de vigência 2014 a 2024, prevê na meta 19, a 

responsabilidade da União pela contribuição para que se estabeleça um processo 

democrático, na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 

educacionais. No que concerne a EI, a União, representada pelo MEC, organizou 

seminários, estudos e discussões sobre a qualidade da política pública de EI.  

Como resultados destes estudos em 2018 foram instituídos os Parâmetros 

Nacionais de Qualidade da EI com a finalidade de melhoria da qualidade do 

 

 
23 Entre as instâncias de acompanhamento e controle da gestão dos recursos financeiros municipais o 

Ministério Público de Contas analisa os relatórios de execução financeira anuais e emite pareceres 
que respaldam as decisões dos vereadores sobre a prestação de contas dos prefeitos a cada 
exercício. Além da análise dos lançamentos contábeis elaborados com recursos públicos o MPC, por 
meio do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária mantém o Programa Saúde Fiscal dos 
Municípios com a finalidade de efetivamente contribuir no aprimoramento da gestão do recurso 
público.  combate à evasão tributária municipal, a auxiliar os Municípios Catarinenses a corrigir as 
distorções do sistema tributário municipal, notadamente quanto à instituição, cobrança e fiscalização 
dos tributos próprios, zelar pelo patrimônio público e indiretamente garantir que o resultado da 
arrecadação de impostos esteja proporcionalmente investida na garantia dos direitos mínimos de 
responsabilidade do Estado, respeitando o investimento mínimo de 25% da arrecadação municipal na 
política municipal de educação.   
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atendimento, promoção da permanência e aprendizagem com equidade, para as 

crianças de 0 a 5 anos na EI.  

Para a implementação do Parâmetros Nacionais de Qualidade da EI, o 

Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, sob regulação da Coordenação-Geral 

de EI (GOGEI) da Secretaria de Educação Básica, o apoio técnico para que os 

sistemas de ensino dos municípios e Distrito Federal implementem os padrões de 

referência de organização, gestão e funcionamento das Instituições de EI, para a faixa 

etária de 0 a 5 anos, considerando iniciativas inovadoras e coletivas, que visem a 

aprendizagem e o desenvolvimento integral e integrado das crianças.  

 Com relação a avaliação das políticas públicas educacionais de EI, o MEC 

mantém estabelecida a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica, 

por meio da realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que 

contemplou com ineditismo em 2019, a avaliação da EI, considerado ainda como um 

estudo-piloto. O SAEB – EI foi realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

O Saeb tem por finalidade avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da 

educação básica em todo o território nacional e é realizado desde 1990. Se trata de 

um conjunto de avaliações externas que resultam em um diagnóstico e principalmente 

em um levantamento de dados sobre as fragilidades que impedem o acesso, 

permanência dos estudantes e da qualidade da política pública educacional.  

O Plano Nacional de Educação prevê na Meta 5 “alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3.º (terceiro) ano do ensino fundamental” e dentre as estratégias 

estabelecidas pelo MEC para a busca do alcance da referida Meta, instituiu a Política 

Nacional de Alfabetização, por meio do Decreto n.º 9.765, em 2019. 

A Política Nacional de Alfabetização estabeleceu como público alvo, além dos 

estudantes dos Anos Iniciais, da Educação de Jovens e Adultos, dos estudantes com 

nível insatisfatório de alfabetização, as crianças da primeira infância matriculadas na 

etapa da EI.  

Assim, são implementados as ações e programas de melhoria da qualidade da 

alfabetização nas escolas públicas do território nacional, como o Programa Tempo de 

Aprender, instituído pela Portaria n.º 280, de 19 de fevereiro de 2020, incluem as 

crianças matriculadas no pré-escolar, como público alvo.  
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 O Programa Tempo de Aprender24 tem suas ações estruturadas em 4  eixos: o 

eixo 1 que contempla a formação continuada de profissionais da alfabetização, o eixo 

2 que planeja programas e ações estruturadas de apoio pedagógico e gerencial para 

a alfabetização, o eixo 3 que aborda o aprimoramento das avaliações da alfabetização 

e finalmente, o eixo 4 que define ações voltadas à valorização dos profissionais da 

alfabetização incentivo à leitura.  

A partir do entendimento de que os programas de melhoria da qualidade da 

alfabetização deveriam ser ampliados para além das turmas de 1.º e 2.º anos dos 

Anos Iniciais, atendendo ao eixo 2: programas e ações estruturadas de apoio 

pedagógico e gerencial para a alfabetização, foi implementada a ação 2.3 que 

promove a reformulação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

para EI e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Pelas informações divulgadas no Portal GOV, plataforma institucional de 

divulgação das ações e diretrizes do governo e do MEC, a definição pela aquisição de 

livros impressos de cunho pedagógico para o professor, para o estudante e também, 

materiais digitais do professor selecionados considerando “fundamentos 

pedagógicos, constitucionais, legais e infralegais incidentes sobre a matéria, de forma 

expressa, objetiva e concisa”  voltados à preparação para a alfabetização que serão 

 

 
24 São estes os eixos instituídos pela Política Nacional de Alfabetização.  
  Eixo 1: formação continuada para profissionais da alfabetização: A formação para professores do 

último da EI e dos dois primeiros anos do ensino fundamental tem o objetivo de desenvolver 
habilidades e práticas pedagógicas docentes, comprovadamente eficazes, para o sucesso da 
alfabetização. A formação para gestores escolares tem o objetivo de desenvolver competências para 
que ele, no âmbito da unidade escolar, apoie coordene e acompanhe a atuação dos professores do 
último ano da EI e dos dois primeiros anos do ensino fundamental com vistas a proporcionar as 
condições escolares essenciais para o sucesso da alfabetização.  

  Eixo 2: Apoio pedagógico para a alfabetização: O programa prevê a disponibilização de recursos 
financeiros e pedagógicos às escolas e aos professores das redes de ensino tem o objetivo de 
melhorar a qualidade do ensino em sala de aula, por meio de propostas de planos de aula, atividades 
pedagógicas práticas e materiais comprovadamente eficazes, para auxiliar os professores no 
processo de ensino e aprendizagem da leitura, escrita e matemática. Destaca-se, nesse eixo, a ação 
voltada para o aperfeiçoamento do Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD. Eixo 
3: Aprimoramento das avaliações da alfabetização: Trata da disponibilização ou reestruturação de 
instrumentos avaliativos, sejam formativos ou somativos, com o objetivo de diagnosticar potenciais 
problemas durante e após o processo de aprendizagem da leitura, escrita e da matemática com vistas 
a viabilizar, em tempo apropriado, ações corretivas junto aos alunos em situação de risco de fracasso 
escolar na etapa da alfabetização. Eixo 4: Valorização dos profissionais da alfabetização, por meio da 
instituição de premiação para professores alfabetizadores: Prevê a criação de um sistema de 
premiação aos professores e gestores escolares envolvidos com a alfabetização que contribua para 
incentivar a aplicação e ampliação, pelas redes de ensino, de práticas que comprovadamente 
contribuam para o sucesso da aprendizagem nos dois primeiros anos do ensino fundamental.(MEC, 
2015) 

. 
 



72 
 

distribuídos aos municípios que aderiram ao ciclo do ano letivo de 2022 para uso dos 

estudantes e dos professores da pré-escola, o Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático (PNLD 2022 – EI).   

O processo que envolve a inscrição, avaliação e aquisição de obras didáticas e 

literárias para a EI foi deflagrado com o Edital de convocação n.º 02/2020 – CGPLI 

em maio de 2020 seguindo as diretrizes estabelecidas no Documento Referencial 

Técnico-Científico do Ministério da Educação - PNLD 2022.  

Outra política pública relacionada ao processo educacional das crianças de 0 a 5 

anos, que integra a política nacional e que tem sido fomentada pela União são os 

programas de formação para professores com foco na implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) desde 2018.   

A BNCC é um documento norteador que estabelece diretrizes comuns para os 

currículos dos sistemas e redes de ensino e conseguinte, deve atingir as propostas 

pedagógicas de todas as unidades educacionais seja pública ou privada da educação 

básica. Os sistemas de ensino e as unidades educacionais podem incluir 

complementações na parte diversificada da BNCC, desde que respeite e atenda as 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos daquele território. 

Após a homologação da BNCC, fica criado a partir de abril de 2018, o Programa 

de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), Portaria 

MEC n.º 331, de 05 de abril de 2018.  

 O ProBNCC tem por finalidade apoiar as secretarias estaduais, municipais e do 

Distrito Federal no processo de revisão, elaboração e implementação dos currículos 

alinhados à BNCC. Para tanto, mantém estratégias como o investimento no 

pagamento de bolsas para articuladores de conselho, coordenadores de área, 

redatores de currículos, coordenadores de currículos que já componham as equipes 

dos estados e municípios a fim de assessoramento na implementação dos currículos. 

Segundo informações disponibilizadas no portal institucional do MEC foram realizados 

“pagamentos de bolsas ProBNCC EI e Ensino Fundamental e ProBNCC Ensino Médio 

(2019 e 2020) e previsão de pagamento do ProBNCC Ensino Médio (2020 e 2021)”. 

(MEC, 2021) 

Sobre as políticas públicas que regulamentam e estabelecem diretrizes para o 

efetivo atendimento direto da criança, o MEC tem fomentado políticas educacionais e 
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programas que subsidiam e suplementam a gestão tanto dos Sistemas Municipais de 

Ensino quanto os gestores das unidades educacionais.  

Para o repasse de recursos direto às unidades educacionais foi criado o Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE),  por meio da Resolução/CD/FNDE n.º 8, de 08 de 

março de 2000, repassa recursos financeiros às escolas públicas, inclusive as creches 

e centros de EI, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

(FNDE)25.  

Em uma perspectiva de redistribuição de recursos financeiros, o PDDE pretende 

contemplar a Meta 19 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que preconiza a 

gestão democrática da educação no âmbito das escolas, o Artigo 1, parágrafo único 

da Resolução/CD/FNDE n.º 8, de 08 de março de 2000, estabelece como objetivo do 

PDDE “garantir um padrão mínimo de qualidade de ensino e contribuir para redução 

das desigualdades socioeducacionais entre as regiões do país”(BRASIL, 2000).  

O PDDE operacionaliza a transferência de recursos dos programas do Ministério 

da Educação, geridos pela Secretaria de Educação Básica, concomitante às ações 

agregadas pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (SEMESP)26 

e a Secretaria de Alfabetização (SEALF)27 diretamente às instituições educacionais.  

 

 
25 Segundo informações do sítio institucional do FNDE: “ O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada 
pelo Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, é responsável pela execução de políticas 
educacionais do Ministério da Educação (MEC)”; sua atribuição maior é realizar repasses de recursos 
financeiros , sejam constitucionais, automáticos e voluntários (convênios) para fomento das políticas 
públicas educacionais implementados nos estados, municípios e no Distrito Federal. FNDE: Disponível 
em: https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em: 07 dez 2021. 

26 A Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (SEMESP), hierarquicamente vinculada à 
estrutura do MEC, tem por atribuição planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas 
de ensino, políticas para a educação do campo, para a educação especial de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na 
perspectiva da educação inclusiva, e para a valorização das tradições culturais brasileiras, inclusive 
dos povos indígenas e de populações em áreas remanescentes de quilombos. 

  É da sua competência também desenvolver e fomentar a produção de conteúdo, de programas de 
formação de professores e de materiais didáticos e pedagógicos específicos, bem como propor, 
subsidiar, formular, apoiar, implementar e acompanhar políticas, programas e ações, em suas áreas 
de atuação, a fim de evitar sobreposições e desperdício de recursos públicos. Informações do sítio 
online do MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/modalidades-especializadas-de-educacao . 
Acesso em 08 dez 2021. 

27 A Secretaria de Alfabetização (SEALF) é responsável por planejar, orientar e coordenar a 
implementação de políticas para a alfabetização de crianças, jovens e adultos. Atua para viabilizar 
ações de cooperação técnica e financeira entre a União, os estados, municípios e o Distrito Federal 
com organismos nacionais e internacionais, que estejam voltadas para a alfabetização. Coordena 
também a elaboração de currículos e de materiais para a implementação de métodos de alfabetização 
de comprovada eficácia, bem como apoia a criação de programas de formação de professores 
alfabetizadores e programas e ações que incentivam a leitura e a escrita. Cabe à Sealf ainda a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5537.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0872.htm
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
http://portal.mec.gov.br/modalidades-especializadas-de-educacao
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Estão envolvidos no repasse direto de recursos às escolas, o Programa Educação 

Conectada, Programa Novo Ensino Médio, Programa Mais Alfabetização, Programa 

Novo Mais Educação, Tempo de Aprender e Escola Acessível.   

Os recursos financeiros são disponibilizados para investimentos na melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, aquisição de equipamentos e também em materiais 

para o desenvolvimento de atividades educacionais conforme a necessidade pontual 

de cada unidade. Os montantes de repasse são calculados conforme o quantitativo 

de matrículas declarado no Censo Escolar. 

Para a definição de como deve ocorrer o investimento desse recurso, cabe ao 

gestor escolar elaborar um diagnóstico para identificação dos problemas, 

levantamento das necessidades e prioridades da unidade educacional. Com o intuito 

de instrumentalizar o gestor escolar nesta tarefa, o MEC disponibiliza um sistema 

online e interativo de planejamento estratégico e gestão, o PDDE Interativo28, que 

permite a reflexão sobre os dados apontados no diagnóstico da escola. O sistema não 

é de uso obrigatório, é autoinstrutivo e universal, ou seja, pode ser utilizado tanto pela 

gestão da escola que recebe ou pela equipe de gestão que não foi contemplada com 

o repasse de recursos do PDDE. Segundo informações29 do MEC, até o ano de 2021, 

a plataforma PDDE Interativo esteve disponível para 181.939 escolas, inclusas as 

creches e os centros de EI. 

Dentre as políticas públicas que permitem aproximação e ações integradas com 

as escolas situadas na área rural e comunidades distantes da sede do município, está 

incluso, desde 2017, o Programa de Inovação Educação Conectada30. Este programa 

foi instituído com objetivo de permitir a universalização do acesso à rede de 

computadores com capacidade de navegação em alta velocidade e fomentar o uso 

pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.  

O MEC mantém iniciativas de expansão do acesso à rede mundial de 

computadores pelas escolas. Essas iniciativas disponibilizam estrutura e ferramentas, 

com a articulação com empresas de comunicação e com o repasse de recursos direto 

 

 
aplicação de mecanismos que permitam avaliar, com base em evidências científicas, as competências 
e habilidades adquiridas pelos estudantes no processo de alfabetização.  

28 O PDDE Interativo é uma ferramenta de gestão que foi disponibilizada aos gestores escolares, dos 
estados e municípios desde 2011. http://pdeescola.mec.gov.br/index.php/pde-interativo 

29 Informações disponíveis no sítio institucional do MEC: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-
educacao-basica/programas-e-acoes. Acesso em 03 dez 2021. 

30 O Decreto 9.204, de 23 de novembro de 2017 institui o Programa de Inovação Educação 
Conectada.  

http://pdeescola.mec.gov.br/index.php/pde-interativo
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes
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à gestão da unidade educacional que permite a aquisição de material de tecnologias 

digitais. Assim, escolas, creches e CEIs podem acessar conteúdos e ferramentas 

digitais inovadoras adequadas para o desenvolvimento de ações e atividades para 

serem desenvolvidas com os estudantes. O acesso às tecnologias permite que os 

professores participem de programas de formação continuada à distância e 

proporciona o aprimoramento da gestão escolar com acesso à aplicativos e 

ferramentas especializadas.  

Segundo o sítio institucional do MEC, durante o período de 2018 a 2020, o 

Programa Educação Conectada atingiu 5.367 municípios, 26 Estados e o Distrito 

Federal em benefício de 28.297.196 alunos com investimento equivalente a R$ 364 

milhões. Este investimento foi distribuído em ações que permitiram a conectividade 

terrestre em banda larga para 70.000 escolas urbanas, a conexão via satélite de 8.000 

escolas rurais em banda larga e viabilizou que os profissionais do magistério tivessem 

acesso cursos à distância disponibilizados pelo MEC no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVAMEC)31. 

O MEC mantém o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)32, 

originalmente derivado do Instituto Nacional do Livro33, criado em 1937, é a política 

pública de apoio à prática educativa e ao processo de aprendizado historicamente 

mais antiga existente no Brasil. O PNLD tem como finalidade a distribuição de livros 

didáticos aos estudantes matriculados nas escolas públicas da educação básica. É 

articulado pelo MEC que considera como critério de doação dos materiais às 

Secretarias de Educação que, obrigatoriamente, garantam que serão adotados 

procedimentos para a utilização correta e a conservação do material didático.  

Conforme prevê o Artigo 6.º, do Decreto n.º 9.099, de 2017, que o PNLD 

universaliza o atendimento, com distribuição de materiais aos estudantes dos Anos 

Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio e foi incluído como público alvo desse programa 

 

 
31 “A Plataforma AVAMEC é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a 

concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações formativas, como cursos a 
distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas 
outras formas de apoio educacional à distância ao processo ensino-aprendizagem”. O material 
formativo pode ser acessado no sítio da plataforma: https://avamec.mec.gov.br/#/  

  Informações disponíveis em: http://educacaoconectada.mec.gov.br/plataforma-ava-mec . Acesso em    
  08 dez 2021. 
32 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9099.htm Acesso 

em 07 dez 2021 
33 O Instituto Nacional do Livro. Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937, Disponível em:  

http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/518-hist%C3%B3rico Acesso em 08 dez 2021 

https://avamec.mec.gov.br/#/
http://educacaoconectada.mec.gov.br/plataforma-ava-mec
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9099.htm
http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/518-hist%C3%B3rico


76 
 

desde 2017, a EI, contudo a distribuição de materiais está prevista para iniciar em 

2022.  

O PNLD estabelece como objetivos: 

 

I - aprimorar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas de 
educação básica, com a consequente melhoria da quali 
dade da educação; 
II - garantir o padrão de qualidade do material de apoio à prática educativa 
utilizado nas escolas públicas de educação básica; 
III - democratizar o acesso às fontes de informação e cultura; 
IV - fomentar a leitura e o estímulo à atitude investigativa dos estudantes; 
V - apoiar a atualização, a autonomia e o desenvolvimento profissional do 
professor; e 
VI - apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular. 

 

Para a implementação desse programa, o MEC coordena ações de forma 

sistemática, regular e gratuita, que são articuladas para avaliar e disponibilizar além 

das obras didáticas e literárias, obras pedagógicas, acervos para bibliotecas, 

softwares e jogos educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de 

formação e práticas educativas, materiais destinados à gestão escolar, entre outros 

enviados às escolas públicas de Educação Básica das redes federal, estaduais, 

municipais e distrital e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos conveniadas.  

Segundo dados do portal institucional do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), em 2020, foram investidos R$ 1.390.201.035,55 na aquisição 

de 172.571.931 exemplares que atenderam 32.010.093 estudantes de todo o país. 

Outra política pública suplementar implementada no Brasil, é o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que proporciona alimentação aos 

estudantes das escolas e creches públicas que atendem a EI, o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio.  

A alimentação de estudantes na escola é uma política pública instituída 

legalmente no Brasil desde 1955, denominada Campanha da Merenda Escolar pelo 

Decreto n.º 37.106 de 31 de março de 1955 e desde esse período é popularmente 

chamada de merenda escolar.   

A partir de 1995, o programa de alimentação escolar teve a gestão 

compartilhada e descentralizada por meio do processo de municipalização dos 

recursos. Os municípios participam da gestão do programa e obrigatoriamente 

complementam com recursos próprios, mantem a equipe técnica que tem por 
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atribuição elaborar cardápios que respeitem as aptidões regionais da agricultura e dos 

hábitos alimentares e ainda, acompanham as preparações das refeições.   

A alimentação escolar é um programa suplementar vinculado à política pública 

implementado no Brasil há mais de 60 anos e é considerado um dos maiores 

programas na área de alimentação escolar sustentável no mundo, devido a sua 

dimensão e importância. Segundo informações de organismos internacionais que 

realizam o monitoramento e atuam na sensibilização e mobilização de governos para 

a expansão da alimentação escolar, como o Centro de Excelência contra a Fome 

(WFP)34.  

O programa de alimentação escolar tem suas diretrizes aprimoradas desde a 

sua implantação na década de 1950, quando o governo federal centralizava a compra 

e realizava a distribuição dos alimentos às escolas. Com a criação do PNAE e o 

entendimento de que a manipulação dos alimentos frescos no preparo das refeições 

dos estudantes é condição para a qualidade da alimentação escolar, o governo federal 

descentralizou todo o processo de aquisição e manipulação dos alimentos.  

Para a manutenção do PNAE o governo federal, por meio Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), transfere recursos financeiros aos estados e 

municípios para aquisição de alimentos com a finalidade de suprir, parcialmente, as 

necessidades nutricionais dos estudantes. 

 Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE devem ser aplicados 

obrigatoriamente 70% na aquisição exclusiva de gêneros alimentícios básicos, 

considerando os hábitos alimentares regionais e a vocação agrícola do município, 

fomentando o desenvolvimento da economia local e tornando mais eficiente com o 

aprimoramento dos processos com o estabelecimento de prerrogativas para a 

descentralização da aquisição de alimento e o cardápio elaborado por nutricionista.  

Para a implementação do repasse de recursos aos municípios e estados, o 

FNDE considera a per capita35 diferenciada para cada estudante considerando as 

 

 
34 Informações disponíveis em: https://centrodeexcelencia.org.br/novo-relatorio-do-wfp-revela-dados-

importantes-sobre-alimentacao-escolar-incluindo-o-brasil/. Acesso em 13 dez 2021. 
35 O Portal do FNDE publicou, em 2021 que “o valor repassado pela União a estados e municípios por 

dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino. Assim, os 
repasses realizados em 2021, considerando o per capita no município corresponde a:  Creche: R$ 
1,07; Pré-escola: R$ 0,53; Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64; Ensino fundamental e médio: 
R$ 0,36; Educação de jovens e adultos: R$ 0,32; Ensino integral: R$ 1,07; Programa de Fomento às 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral: R$ 2,00; Alunos que frequentam o Atendimento 
Educacional Especializado no contraturno: R$ 0,53”. Disponível em: 

https://centrodeexcelencia.org.br/novo-relatorio-do-wfp-revela-dados-importantes-sobre-alimentacao-escolar-incluindo-o-brasil/
https://centrodeexcelencia.org.br/novo-relatorio-do-wfp-revela-dados-importantes-sobre-alimentacao-escolar-incluindo-o-brasil/
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suas características principais como comunidade de origem, faixa etária ou situação 

de vulnerabilidade social. A renda per capita é maior para estudantes da EI, 

priorizando a primeira infância em relação as outras idades, os assentamentos de 

reforma agrária, as comunidades tradicionais (remanescentes de quilombolas e 

indígenas) e o atendimento em tempo integral entre outras situações.  

O FNDE realiza a liberação mensal de recursos financeiros durante todo o ano 

letivo e são estabelecidas como regra 10 parcelas de recursos que devem ser 

direcionados prioritariamente para a aquisição de alimentos de produtores da 

agricultura familiar, empreendedores rurais e das organizações da área local e 

regional do município.  

Todo o processo envolvendo a alimentação escolar é obrigatoriamente 

acompanhado pelo Conselho da Alimentação Escolar (CAE), constituído por 

representantes das políticas públicas educacionais assim como dos representantes 

das organizações dos produtores rurais.  

Envolvem as atribuições do CAE o controle social da política de alimentação 

escolar, o acompanhamento da organização dos processos de aquisição dos gêneros 

alimentícios, a verificação da qualidade das preparações e das condições higiênicas 

e sanitárias de armazenamento, manuseio e preparação das refeições.  

O CAE é responsável pelo acompanhamento do repasse de parcelas extras de 

recursos financeiros do PNAE, em 2020, para a aquisição e distribuição de gêneros 

alimentícios diretamente às famílias dos estudantes que tiveram as aulas presenciais 

suspensas ou que, ao retorno, não puderam frequentar as aulas durante a pandemia 

do COVID-19.  

Outro ponto importante que afirma o PNAE como política pública inclusiva é a 

previsão de que a alimentação escolar deve ser adequada aos estudantes com 

necessidades alimentares especiais conforme preconiza a Lei 11.947/2009, que prevê 

o direito à alimentação escolar adequada e segura a todos os estudantes conforme 

as suas necessidades. Cabe ao gestor fomentar a aquisição, o manuseio e o preparo 

de cardápio adaptado para cada tipo de necessidade, seja do estudante com 

 

 
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-pnae. 
Acesso em 10 dez 2021. 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-pnae
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condições especiais, doenças, intolerâncias ou alergias alimentares como 

dislipidemias, diabetes, celíacos, intolerância à lactose e outras.  

Para os estudantes da primeira infância, na EI, o cardápio tem especial atenção 

quanto à sua adequação pois é frequente nas creches a matrícula de crianças 

passando pelo desmame precoce devido o retorno da mãe ao trabalho. Com o 

impedimento do aleitamento materno a equipe de aquisição dos alimentos procede 

com a compra de fórmula nutricional infantil e outras fórmulas específicas conforme 

recomendação médica. A equipe técnica gestora organiza treinamentos para as 

profissionais da EI para que procedam com a introdução da alimentação sólida, e são 

adequados os cardápios preterindo de açúcares e massas com preferência para 

alimentos naturais não processados. Esse cuidado com a alimentação escolar tem 

impacto na qualidade da alimentação dos estudantes. 

Sobre a abrangência e capilaridade do PNAE, segundo informações divulgadas 

pelo Portal do MEC, em 2020, este programa “está presente nos 5.570 municípios 

brasileiros, atendendo de forma universal a mais de 40 milhões de alunos, em cerca 

de 150 mil escolas”. Essas informações são confirmadas e divulgadas também pela 

Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN)36.  

O impacto da política de alimentação escolar implementada no Brasil vai além 

do resultado imediato que suplementa a alimentação dos estudantes com refeições 

consideradas nutricionalmente saudáveis e preparadas com gêneros alimentícios 

adquiridos de produtores da agricultura familiar que cultivam buscando métodos com 

uso racional de defensivos agrícolas, cultivo orgânico e até agroecológico.  

A Lei 11.947/2009 que instituiu o PNAE, preconiza no Artigo 2º a diretriz IV da 

alimentação escolar:  

 

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar 
e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as 
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que 
necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em 
vulnerabilidade social. (BRASIL, 2009) 

 

Para assegurar a segurança alimentar dos estudantes o PNAE contribui para o 

enfrentamento da desigualdade do acesso à uma alimentação saudável e segura. É 

 

 
36 Para acessar as informações sobre a ASBRAN, há divulgação por meio rede de computadores 

(internet) no sítio institucuional: https://www.asbran.org.br/noticias/brasil-tem-segundo-maior-
programa-de-merenda-escolar-no-mundo . Acesso em 7 dez 2021 

https://www.asbran.org.br/noticias/brasil-tem-segundo-maior-programa-de-merenda-escolar-no-mundo
https://www.asbran.org.br/noticias/brasil-tem-segundo-maior-programa-de-merenda-escolar-no-mundo
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fato que contribui para que as famílias em situação de vulnerabilidade financeira ou 

que tem hábitos deletérios como a ingesta de doces e outros alimentos de valor 

nutricional reduzido tenham uma referência na alimentação escolar.  

A família que tem o filho matriculado na escola pública, tem apoio para a sua 

alimentação, principalmente quando a criança tem alguma necessidade, restrição ou 

condição especial. 

 Nesse caso se pode citar o caso da criança matriculada na creche que tem 

recomendação médica para que seja alimentada com as formulas infantis para casos 

de alergias ou em tratamento de refluxo: uma lata de fórmula infantil custa o 

equivalente a 10% do salário mínimo nacional e esse é um custo que as famílias com 

renda familiar insuficiente não  conseguem garantir para o seu filho. 

 Essa alimentação adequada atualmente, deve ser obrigatoriamente servida na 

creche para que este estudante tenha garantido o seu direito de desenvolvimento 

saudável. Esse é apenas um exemplo da importância da alimentação escolar para as 

famílias em situação de vulnerabilidade, e serve para demonstrar o impacto que 

proporciona ao desenvolvimento dos estudantes.  

Para mensurar o impacto dos programas de alimentação escolar vários 

organismos internacionais se debruçam a acompanhar essa política pública, atuam 

na orientação de gestores, na proposição de regulamentações e inovações na 

implementação de alternativas.  

As Organizações das Nações Unidas (ONU), o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), Organização Mundial da Saúde (OMS), Programa Mundial de 

Alimentos (WFP) que estão reunidas na Coalisão Global de Alimentação Escolar37, 

são organismos internacionais que reconhecem a importância dos programas de 

alimentação escolar em implementação e consolidados pelo mundo.  

Segundo essas entidades há o entendimento que tais programas e iniciativas 

de alimentação escolar e de segurança alimentar e nutricional favorecem o 

atingimento de 7 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

 
37 No sítio institucional do Programa Mundial de Alimentos (WFP), há maiores informações 

disponíveis sobre as ações e estratégias de mobilização internacionais do Centro de Excelência 
contra a fome: https://centrodeexcelencia.org.br/alimentacao-escolar-criando-uma-coalizao-global-
para-a-saude-de-criancas-em-idade-escolar/ . Acesso em: 18 dez 2021 

https://centrodeexcelencia.org.br/alimentacao-escolar-criando-uma-coalizao-global-para-a-saude-de-criancas-em-idade-escolar/
https://centrodeexcelencia.org.br/alimentacao-escolar-criando-uma-coalizao-global-para-a-saude-de-criancas-em-idade-escolar/
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estabelecidos na Agenda 2030, dentre estes o Objetivo 1 Erradicação da pobreza, 

Objetivo 2 Fome Zero e Agricultura Sustentável, Objetivo 3 Saúde e Bem Estar, 

Objetivo 4 Educação de qualidade, Objetivo 8 Trabalho Decente e Crescimento 

Econômico, Objetivo 10 Redução das desigualdades, o Objetivo 17 Parcerias e Meios 

de Implementação. 

Além disso corroboram no entendimento de que o investimento na alimentação 

escolar tem repercussão positiva no desenvolvimento local. Segundo Beasley (2021) 

a cada dólar investido em alimentação escolar, há um retorno de 9 vezes e um 

aumento de 10% no PIB: 

   

Se você quer ver comunidades locais mais fortes, taxas de gravidez na 
adolescência caírem, oportunidades educacionais aumentarem, um aumento 
no PIB e empoderamento econômico, especialmente de meninas, então 
forneça alimentação escolar. (BEASLEY, 2021) 

   

Aqueles objetivos fazem parte de um plano internacional desenvolvido no 

âmbito das Organizações das Nações Unidas (ONU), denominada Agenda 2030, é 

corroborado por 193 países e estabelece uma agenda comum que pretende o alcance 

de 17 objetivos e 169 metas de ação global até 2030.  

O sítio institucional Agenda 2030, apresenta o foco principal nas dimensões 

ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável, de forma integrada e 

inter-relacionada: 

  

Pessoas 
Acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e 
garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em 
dignidade e igualdade, em um ambiente saudável. 
Planeta 
Proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da 
produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e 
tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa 
suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. 
Prosperidade 
Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida 
próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social 
e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. 
Paz 
Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do medo 
e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e não 
há paz sem desenvolvimento sustentável. 
Parceria 
Mobilizar os meios necessários para implementar a Agenda 2030 por meio 
de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, 
com base num espírito de solidariedade global reforçada, concentrada em 
especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a 
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participação de todos os países, todas as partes interessadas e todas as 
pessoas. (AGENDA 2030) 

 

A Agenda 2030 se constitui como um plano, um documento base, para que os 

países estabeleçam metas nacionais e as incorporem em suas políticas, programas e 

planos de governo do qual o Brasil é signatário. 

Para divulgar o monitoramento realizado sobre cada um dos objetivos e metas 

da Agenda 2030, as Organizações da Sociedade Civil (OSC) sistematizam e publicam 

um relatório anual, denominado Relatório Luz. 

 No Brasil, no mês de agosto de 2021, foi lançado o V Relatório Luz da 

Sociedade Civil Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável Brasil com a análise 

dos objetivos e metas. Esse diagnóstico apontou que durante a pandemia devido à 

COVID-19, ocorrem retrocessos em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e suas 1691 metas. Esses objetivos foram analisados por 167 

especialistas que concluíram:  

 

A destruição de direitos sociais, ambientais e econômicos, além de direitos 
civis e políticos, arduamente construídos nas últimas décadas, fica patente 
nas 92 metas (54,4%) em retrocesso; 27 (16%) estagnadas; 21 (12,4%) 
ameaçadas; 13 (7,7%) em progresso insuficiente; e 15 (8,9%) que não 
dispõem de informação. Este ano não há uma meta sequer com avanço 
satisfatório (GTSC, 2021, s. p) 

 

Ainda, sobre políticas públicas de atendimento dos estudantes da Educação 

Básica, que priorizam ou incluem a EI, além dos programas já citados, há os 

programas implementados que preveem a Política Nacional de Alfabetização (PNA), 

a Educação no Campo e o Novo Mais Educação. 

A Política Nacional de Alfabetização  

A Política Nacional de Alfabetização (PNA) é a política pública mais recente em 

relação às políticas e programas suplementares educacionais. É instituída em abril de 

2019, pelo Decreto n.º 9.765 e tem por finalidade, principalmente, a elevação da 

qualidade do ensino e da aprendizagem da alfabetização nos primeiros anos do 

ensino fundamental. Além da qualidade da alfabetização o Artigo 4.º do decreto 

apresenta os demais objetivos da PNA: 
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II - contribuir para a consecução das Metas 5 e 9 do Plano Nacional de 
Educação de que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; 
III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e 
contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País; 
IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória 
educacional, em suas diferentes etapas e níveis; e 
V - promover o estudo, a divulgação e a aplicação do conhecimento científico 
sobre literacia, alfabetização e numeracia. (BRASIL, 2019)  

 

 A PNA tem diretrizes concernentes com a BNCC (2017), sobre a idade para 

alfabetização e prevê a necessidade de priorizar a alfabetização no primeiro ano do 

Ensino Fundamental.  Outra diretriz importante diz respeito ao incentivo para que 

sejam utilizados métodos de alfabetização com conteúdos relacionados à literacia e à 

numeracia38, prioritariamente no âmbito da EI. 

Entre as ações organizadas pelo MEC relacionadas à PNA, em 2019, ocorre a 

criação da Secretaria de Alfabetização (SEALF); ocorreu a I Conferência Nacional de 

Alfabetização Baseada em Evidências (CONABE) em outubro de 2019, em Brasília 

(DF) e discutiu as problemáticas relacionadas  A Política Nacional de Alfabetização e 

o Estado da Arte das Pesquisas sobre Alfabetização, Literacia e Numeracia.  

Os debates da CONABE foram sistematizados no Relatório Nacional de 

Alfabetização Baseada em Evidências (RENABE) publicado em 2020, que cita um 

diagnóstico sobre a situação da alfabetização39 e de suas fragilidades no Brasil.  

O RENABE aponta que a maioria dos estudantes atinge os 8 anos de idade, 

tendo obrigatoriamente frequentado a escola desde os 4 anos e é incapaz de ler textos 

extensos ou de compreender causa e consequência. (RENABE, 2020, p. 08) 

Essa afirmação do RENABE constata uma avaliação negativa da situação da 

alfabetização da criança e leva a reflexões sobre como essa problemática se inicia: 

se o processo de alfabetização da criança é iniciado desde os primeiros anos de vida, 

 

 
38O Decreto federal nº 9.765, de 11 abril de 2019 institui a PNA e no Capítulo I, das Disposições Gerais, 

Artigo 2 apresenta definições que permitem o alinhamento conceitual e o melhor entendimento da 
proposta e diretrizes:  [...] VII - literacia - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas 
com a leitura e a escrita e sua prática produtiva; VIII - literacia familiar - conjunto de práticas e 
experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e a escrita, as quais a criança vivencia com seus 
pais ou cuidadores; IX - literacia emergente - conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
relacionadas com a leitura e a escrita, desenvolvidos antes da alfabetização; X - numeracia - conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a matemática; 
39 O documento cita que as constatações são resultado dos estudos: Alfabetização infantil: os novos 
caminhos, de 2003, elaborado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e 
reeditado em 2007 e em 2019; e Aprendizagem infantil: Uma abordagem da neurociência, economia e 
psicologia cognitiva, de 2011, publicado pela Academia Brasileira de Ciências. 
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como a implementação da política pública de EI tem contribuído para a alfabetização? 

Há uma relação entre a qualidade da política de EI e as taxas de analfabetismo?  

O analfabetismo do ponto de vista do direito, é uma violação, pois há 

investimentos de recursos financeiros em uma política pública comprovadamente 

ineficaz: a política educacional nega subjetivamente aos estudantes o direito humano 

elementar de aprendizado à leitura e escrita, à comunicação efetiva enfim, à 

compreensão do mundo ao seu redor.  

Seria interessante entender: quando essa violação de direitos é iniciada? O fato 

do acesso à EI não se encontrar universalizado é um fator que implica nos resultados 

das políticas de alfabetização implementadas até hoje? As iniciativas implementadas 

na creche e na pré-escola contribuem para que a alfabetização infantil se concretize 

efetivamente para a criança de faixa etária dos 6 aos 8 anos? Os pais de estudantes 

têm sido orientados adequadamente para que iniciem as práticas de leitura em casa?  

O RENABE esclarece que deve haver o engendramento entre as políticas 

públicas educacionais para que sejam aprimoradas, considerando que o resultado do 

analfabetismo no Brasil não é reflexo de um ponto falho isolado, mas uma sucessão 

contínua de falta de alinhamento sobre a problemática.  

O texto desse Relatório apresenta considerações sobre a relação família e 

Estado e as conclusões sobre o impacto dos programas de alfabetização e iniciativas 

de combate ao analfabetismo implementadas no país até 2019:   

 
Trata-se de uma questão moral, pois as famílias confiam seus filhos ao 
Estado brasileiro, para que aprendam aquilo que a humanidade considera 
inerente à instituição escolar. Mas também se trata de uma questão político-
econômica, pois se desperdiçam recursos públicos, talentos nacionais e 
capital humano. Essa dinâmica coloca em xeque a validade social da 
educação escolar no Brasil. (RENABE, 2020, p. 20) 

 

Na Apresentação do RENABE se situam as finalidades da implementação da 

Política Nacional de Alfabetização, as quais apontam para: 

  

Recuperar a capacidade de alfabetização, avançar na literacia e na 
numeracia e, para além disso, alinhar as expectativas de aprendizagem dos 
brasileiros às de seus pares em outros países é uma estratégia de 
desenvolvimento econômico, bem como uma questão social, um desafio para 
a futura segurança pública e uma demonstração de compromisso com cada 
indivíduo — visto que, na Era do Conhecimento, o pleno exercício da 
cidadania e a satisfação pessoal dependem de uma escolarização efetiva. 
(RENABE, 2020, p. 08) 
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No sentido de implementar uma política pública de alfabetização o RENABE 

apresenta também que o MEC estabeleceu adesão ao Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS), uma pesquisa internacional sobre capacidade de 

leitura dos estudantes que considerará as escolas públicas e privadas do Brasil.   

Outras ações relacionadas à implementação da PNA se estenderam desde a 

publicação do Caderno da PNA, que apresenta com mais profundidade os conteúdos 

propostos pela política nacional de alfabetização; foi lançado o programa Conta pra 

Mim, que tem por objetivo incentivar o hábito da leitura entre pais e filhos com 

orientações publicados em um guia e quarenta vídeos disponibilizados aos pais e 

professores.  

Ainda, sobre as iniciativas concernentes ao PNA, em fevereiro de 2020, as 

vésperas  da decretação de estado de pandemia devido à COVID-19, quase que 

simultaneamente à suspensão das atividades pedagógicas presenciais, é lançado o 

Programa Tempo de Aprender, cujo público-alvo são os profissionais da alfabetização: 

os professores que atuam no último ano da pré-escola e nos dois primeiros anos do 

ensino fundamental.  

O Tempo de Aprender atua no âmbito da formação de professores 

alfabetizadores e por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da 

Educação (AVAMEC) oferece cursos online de capacitação de plataforma virtual.  

Desde 2020, a AVAMEC oferece cursos à distância, entre eles: Práticas de 

Alfabetização e Alfabetização Baseada na Ciência (ABC), sob a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que foi responsável também 

pela reedição do Curso de Aperfeiçoamento em Língua Portuguesa, do professor 

Eurico Back.  

No que diz respeito às ferramentas pedagógicas, o MEC informa em seu sítio 

institucional, que para a implementação da PNA houve a disponibilização do aplicativo 

GraphoGame o qual oferece aos estudantes atividades educativas com foco na 

consciência fonológica e no conhecimento alfabético, por meio da parceria 

estabelecida entre o MEC e o Instituto do Cérebro (INSCER), da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 

As iniciativas relacionadas à implementação da política de alfabetização têm 

acompanhamento de comissão indicada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) 

por meio da Câmara de Educação Básica, em 17 de agosto de 2020, a Portaria 

CNE/CEB n.º 7/2020.  
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A Educação no Campo 

Um dado relevante para esta dissertação é a realidade da EI considerando todo 

o seu alcance que se estende enquanto política pública educacional para a população 

do campo.   

 Mesmo com o direito previsto na CFRFB de 1988, de garantia aos pais 

trabalhadores urbanos e rurais de atendimento gratuito a seus filhos e dependentes 

em creches e pré-escolas (BRASIL, 1988, art. 7.º, XXV) há obstáculos que impedem 

o acesso e a permanência da criança na EI nas instituições de ensino no campo. Essa 

problemática se expressa na baixa taxa de atendimento de creche na área rural, 

segundo dados levantados pelo INEP em 2020. 

Para a implementação das políticas públicas de educação a Educação no 

Campo há desafios para o atendimento da criança na faixa etária de 0 a 6 anos, 

relacionados a vários fatores. Pode-se citar por exemplo, as distâncias a percorrer 

entre as residências e a unidade educacional mais próxima, seja creche ou escola, as 

condições de trafegabilidade das estradas e a adequação do transporte escolar 

conforme as normas de trânsito, para o transporte de crianças dessa idade com 

equipamento de segurança adequado para sua condição, com cadeirinhas, elevador 

de assento e outras especificações. 

As iniciativas governamentais para atendimento educacional da população do 

campo estão organizadas e implementadas conforme as diretrizes da Política de 

Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), instituídos pelo Decreto n.º 7.352 de 4 de novembro de 2010, que são 

considerados o marco para a educação no campo visto o entendimento sobre as 

demandas por conteúdos programáticos e dinâmicas de organização das aulas 

diferenciado que respeitasse o calendário produtivo local. 

Nesse decreto, Artigo 1.º, estão nomeadas as populações a quem caberia a 

Educação no Campo, que enquanto política pública instituída para o atendimento do 

direito à Educação, se estenderia aos residentes nas áreas rurais em toda a sua 

diversidade populacional: 

 

[...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores 
assalariados rurais, os quilombolas, caiçaras, os povos da floresta, caboclos 
e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do 
trabalho no meio rural. (BRASIL, 2010) 
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Além do marco regulatório da Educação no Campo outro importante passo para 

a população do campo ocorreu em 2011, com a criação do Programa Nacional de 

Educação do Campo (PRONACAMPO), no sentido de consolidar a garantia do direito 

à educação adequada e de qualidade que implementou ações no sentido de viabilizar 

a efetiva melhoria da educação no campo. Essas ações são divulgadas no sítio 

institucional do MEC, com informações atualizadas referentes aos resultados nos 

últimos anos.  

Embora as informações estejam organizadas e sistematizadas de forma que se 

entenda que a implementação da política pública educacional tem a finalidade de 

atendimento da população do campo, ressalta-se que enquanto etapa integrante do 

Ensino Fundamental, a EI está de toda forma contemplada. Assim, apresentam-se os 

dados sobre a implementação da política educacional para os residentes no campo 

disponibilizadas pelo MEC.  

 Sobre o PNLD/Campo, que realiza a aquisição e distribuição de coleções 

didáticas específicas para os estudantes e professores do campo, do 1.º ao 5.º ano 

do Ensino Fundamental, segundo informações disponíveis no Portal do MEC, 

distribuiu livros didáticos para 2,3 milhões de estudantes 56 mil escolas em 2018. 

 A Escola da Terra, ação que viabiliza a formação continuada para professores 

do campo e de comunidades quilombolas das redes estaduais e municipais que atuam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental em turmas multisseriadas ou seriadas do 

Campo, realiza o custeio dos cursos de capacitação ou o pagamento de bolsas de 

estudo.  

Há também menção à Ação Inclusão Digital que repassa recursos financeiros 

às escolas para que seja viável o acesso à rede de computadores e aos computadores 

propriamente dito. A ação é implementada conforme preconiza a Política de Inovação 

Educação Conectada, instituída pela Lei Federal n.º 14.180, de 1 de julho de 2021.  

Para a sua implantação e manutenção ocorreram repasses de recursos por 

meio do PDDE Interativo, para o Programa de Inovação Educação Conectada. Sobre 

esses repasses o MEC divulgou que em 2019, que beneficiou 4.906 escolas do 

campo; 141 escolas indígenas e 2.017 escolas. 

Especificamente para fomentar a Educação no Campo, da Educação Básica, à 

exemplo das iniciativas do governo federal para viabilizar o atendimento das escolas 

localizadas nas comunidades quilombolas, o FNDE, repassa recursos financeiros de 

custeio e de capital pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).  
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Essa ação tem a finalidade de viabilizar recursos financeiros para que os 

gestores possam garantir o abastecimento de água em condições apropriadas para 

consumo e o esgotamento sanitário nas unidades escolares40. Esse recurso pode ser 

utilizado para reparos ou pequenas ampliações e cobertura de outras despesas, que 

favoreçam a manutenção, conservação e melhoria de suas instalações, bem como 

aquisição de mobiliário escolar. 

 Segundo a divulgação do MEC sobre as ações realizadas em 2019 e 2020, o 

PDDE para as escolas do campo repassou aproximadamente R$ 263 milhões, 

distribuídos a 17.000 escolas públicas municipais, estaduais e distritais que beneficiou 

2.240.000 estudantes.  

Esse recurso é destinado à adequação e benfeitoria na infraestrutura física das 

unidades educacionais, em obras e materiais que garantam o abastecimento da água 

e ações necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à 

melhoria da qualidade do ensino no campo.  

 A EI tem sido contemplada com as ações e iniciativas da Educação no Campo 

pois os estabelecimentos de ensino do Ensino Fundamental do campo são espaços 

físicos disponíveis para a EI.  

A Educação do Campo, como preconiza a regulamentação, deve ser 

implementada conforme os seus princípios, tais como o respeito à diversidade, a 

formulação de projetos políticos pedagógicos específicos, o desenvolvimento de 

políticas de formação de profissionais da educação e a efetiva participação da 

comunidade e dos movimentos sociais do campo.  

Para que os programas e ações educacionais sejam implantadas no sentido de 

assegurar o alcance das metas e a totalidade dos estudantes matriculados, 

principalmente no campo, pela dimensão do país, é importante buscar dados 

atualizados que apresentem a realidade mais aproximada.   

Esses dados são organizados e sistematizados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), anualmente e compõe o 

Censo Escolar.  

 

 
40 Segundo a regulamentação do PDDE Campo, os gestores podem adquirir equipamentos que 

mantenham abastecimento de água adequada ao consumo humano e esgotamento sanitário assim 
como na escola: instalações hidráulicas e contratação de mão de obra, necessários à construção de 
poços, cisternas, fossa séptica e outras formas que assegurem provimento contínuo de água.  
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Segundo o resumo técnico do censo da Educação Básica 2020, emitido pelo 

INEP havia, no Brasil, 10,9% das matrículas da educação básica no meio rural, o que 

equivale a aproximadamente cinquenta milhões e oitenta mil matriculas distribuídas 

entre escolas administrativamente vinculadas a rede federal, as redes estaduais e 

municipais e estas, as municipais responsáveis pela maior proporção de matrículas 

em escolas rurais (18,5%).  

 

Gráfico 1 - Número de matrículas na Educação Básica, segundo a dependência administrativa e a 
localização da escola – Brasil – 2020. 

Fonte: Censo da educação básica 2020: resumo técnico, 2021. p. 17 

 

Conforme apontou INEP, no Censo Escolar 2020, haviam 10,5% das matrículas 

vinculadas às escolas do campo ou escolas localizadas na área urbana que atendem 

residentes no campo:  

 

Gráfico 2 - Matrículas na creche e na pré-escola, segundo a dependência administrativa e localização 
da escola - Brasil 2020. 

Fonte: Censo da educação básica 2020: resumo técnico, 2020 
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Segundo o INEP, “Percebe-se também que 96,8% das matrículas da zona rural 

são atendidas pela rede pública. Enquanto as matrículas de pré-escola na zona rural 

representam 13,1%, esse valor alcança apenas 6,8% das matrículas de creche” 

(INEP, 2020, p.22). 

O Programa Novo Mais Educação 

O Programa Novo Mais Educação, versão atualizada do Programa Mais 

Educação (criado pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto n.º 7.083/2010, é uma estratégia do MEC com ênfase na aprendizagem da 

língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, instituído pela Portaria MEC 

n.º 1.144/2016, Artigo 1 sobre a sua finalidade, que se estende a: 

 

[...] melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 
fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 
adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou 
quinze horas semanais no turno e contraturno escolar (BRASIL, 2016). 

 

Pelo monitoramento do IDEB constata-se que há um índice significativo de 

estudantes que apresentam defasagem no ensino básico, com dificuldades na 

comunicação escrita, sem que consiga interpretar textos simples e na matemática.  

Os programas de jornada ampliada ou em tempo integral são uma estratégia 

para o atendimento destes estudantes na escola pública, com atividades de 

acompanhamento pedagógico e outras atividades que a escola entenda interessantes 

aos estudantes. 

A BNCC prevê que a escola deve implementar estratégias para catalisar o 

desenvolvimento dos estudantes: 

   

[…] a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano 
global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse 
desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a 
dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. (BNCC, 2018, p. 14) 

 

Regido pela Resolução FNDE n.º 17/2017, o Novo Mais Educação é uma 

estratégia do Ministério da Educação que repassa recursos aos gestores das redes 

estaduais e municipais para que viabilizem o atendimento dos estudantes em jornada 

ampliada ou, chamado também de atendimento em tempo integral do Ensino 

Fundamental.  
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Na EI a jornada em tempo integral tem sido implementada, muitas vezes para 

atendimento da demanda dos pais e responsáveis que se encontram impedidos 

devido a jornada de trabalho, e é uma prática comum às instituições públicas e 

privadas de ensino.  

Para que o tempo integral de atendimento se concretize na EI, devidamente 

manutenida, o investimento ocorre por meio da política de financiamento de 

transferência de recurso federal aos municípios.  

 O FNDE realiza a transferência de valores que devem ser investidos pelos 

municípios em despesas de custeio e a manutenção das turmas de EI, conforme 

preconizam as Resoluções FNDE n.º 15/2013, n.º 16/2013 e n.º 17/2013. São 

permitidas todas as despesas que visem garantir às crianças o cuidado integral e a 

segurança alimentar e nutricional, assegurar o acesso e a permanência na EI. 

Segundo Peixoto, Schuchter e Araújo (2015) apesar da característica 

assistencialista que percorre os sistemas de ensino que oferecem a EI em tempo 

integral, há necessidade de se estar atento à construção do projeto político 

pedagógico destas instituições como estratégia de garantir maior qualidade no 

atendimento  

 

Considerando as especificidades regionais e de cada experiência quanto à 
forma de atendimento, motivações e demandas desse serviço, é necessário 
que as Secretarias estabeleçam diretrizes para a implementação da EI em 
jornada ampliada, em “tempo integral”, ou seja, é imprescindível estabelecer 
políticas para a EI como uma possibilidade articuladora de novas vivências e 
garantidora de direitos às crianças pequenas, superando as correntes 
prerrogativas que a situam em uma perspectiva de política compensatória e 
preventiva dos males ocasionados pelas mazelas sociais da sociedade 
contemporânea. (PEIXOTO, SCHUCHTER; ARAÚJO, 2015, p. 143) 

 

Esse entendimento corrobora com os marcos regulatórios já consolidados no 

Brasil, como os Parâmetros Nacionais de Qualidade da EI (2006), que delibera sobre 

indicadores de qualidade que atendam minimamente e contribuam para que os 

sistemas de ensino e as instâncias de controle da política pública de educação 

verifiquem como, realmente, ocorre o atendimento da criança nas instituições de 

ensino.    

Para o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 (formado 

por 106 especialistas de diferentes áreas temáticas), coordenado pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que realizou 

o monitoramento da implementação de políticas públicas no Brasil que corroboram 
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com as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), sistematizados 

no V Relatório Luz da Sociedade Civil Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável 

Brasil (2021): 

 

Com o arcabouço legal promotor de sociedades inclusivas e justas 
enfraquecido, os dados mostram que o Brasil, ao invés de aumentar 
investimentos nas áreas sociais, como fez a maioria dos países durante a 
pandemia, desregulamentou instâncias fiscalizadoras e fomentou políticas de 
austeridade contraproducentes, resultando em menos recursos para saúde, 
educação, proteção social, ciência e tecnologia, igualdade de gênero e racial 
e meio ambiente. (Apresentação) 

 

O V Relatório Luz constata que pelo monitoramento das metas não ocorreu 

avanço satisfatório em nenhuma das 169 metas estabelecidas. Sobre o ODS 4 que 

estabelece como meta a Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todas e todos. O V Relatório Luz constatou com o monitoramento de 

matrículas a realidade da exclusão escolar no ano de 2021, adensado pelo cenário 

pandêmico que impôs a suspensão das aulas presenciais, acaba por retirar o direito 

à Educação de muitas crianças no Brasil. (grifo nosso).  

Como o foco dessa pesquisa delimita como recorte geográfico uma área 

pertencente ao Sul do Brasil, pode-se analisar os dados representados no Gráfico 2 e 

concluir que a região Sul do Brasil tem índices abaixo dos índices nacionais de 

exclusão escolar em todas as idades conforme os parâmetros da idade obrigatória de 

frequência à escola. Os adolescentes de 15 a 17 anos estão representados em um 

percentual discretamente acima da médica nacional.  
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Gráfico 3 - Distribuição de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com educação básica incompleta 
que não estão frequentando a escola, por regiões brasileiras (outubro de 2020, em porcentagem). 

Fonte: V Relatório Luz da Sociedade Civil Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, 2020. 

 

Para fins de monitoramento o V Relatório Luz considerou os dados do Censo 

Escolar de 2019, que registra 27.780.779 matrículas em escolas públicas da educação 

básica.  Apresenta que havia 5,1 milhões de meninas e meninos excluídos de 

unidades educacionais em novembro de 2020,  41% tinham entre 6 e 10 anos de 

idade; outros 27,8% na faixa etária de 11 a 14 anos; e, 31,2% dos excluídos de 

políticas educacionais tinham de 15 a 17 anos – faixa etária que inclusive era a mais 

excluída antes da pandemia.  

Por meio do Gráfico 3  é possível visualizar que a Região Sul manteve níveis 

de exclusão proporcionalmente melhores se comparado com as demais regiões do 

Brasil. Mas por ser um índice reduzido na comparação não deixa de ser preocupante  

a exclusão pois se sabe que a crise sanitária tem trazido dificuldades na manutenção 

das necessidades básicas das famílias pelo aumento do desemprego.     

 

 Educação, EI e a pandemia devido à COVID-19 

 

Desde meados de 2019 foram registrados surtos de uma doença 

infectocontagiosa denominada COVID-19, desde a China a doença se espalhou por 

todos os continentes, junto com o fluxo de viajantes desde a Europa e até as Américas.  

Com o monitoramento do alastramento da doença, em janeiro de 2020 a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de 
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Interesse Internacional41. No mês de março de 2020 com registros de casos de 

contágio em aproximadamente 10042 países, foi decretado estado de emergência 

mundial e classificou o surto epidêmico elevando-o ao nível de pandemia, um risco à 

saúde mundial, manifestada em muitos países, com alto poder de proliferação, 

causando casos graves com alto grau de letalidade.  

Os governos foram orientados pelas autoridades sanitárias que definissem 

estratégias com a finalidade de mitigar a infecção pela doença, preservando vidas e 

de alguma forma combatendo o agravamento da crise sanitária.  

No Brasil, o Congresso Nacional editou o Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março 

de 2020, reconhecendo estado de calamidade pública. O governo federal, estados e 

municípios passam a estabelecer medidas que restringissem a interação social já que 

ainda não haviam estudos e evidências suficientes que fundamentassem tratamentos 

medicamentosos para a doença ou formas de prevenção, como vacinas.  

As restrições43 de interação social determinadas estabeleceram a obrigatoriedade 

de suspensão tanto de atividades industriais e comerciais, transportes de cargas e 

coletivo, serviços públicos e privados até as atividades pedagógicas, suspendendo 

temporariamente as aulas presenciais.  

Com o fechamento das escolas, creches e centros de EI foi imposto, 

principalmente às crianças de 0 a 5 anos uma limitação no envolvimento e no 

relacionamento social.  

Cientes da importância da função social da escola e dos direitos fundamentais 

previstos na CRFB de 1988 que determina no Artigo 206 a igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola, o direito a uma educação de qualidade, os 

 

 
41 O Comitê de Emergência do RSI para COVID-19 realizou sua primeira reunião em 22 de janeiro de 

2020. Em 30 de janeiro de 2020, após sua segunda reunião, o Diretor-Geral declarou que o surto 
constituía uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional, aceitando o conselho do 
Comitê e as emitiu como Recomendações Temporárias do RSI. O Comitê continua a se reunir 
regularmente. Informações disponíveis em: https://www.who.int/groups/COVID-19-ihr-emergency-
committee. Acesso em: 26 mar. 2021. 

42 Informações sobre os registros de casos, que embasaram a tomada de decisão da OMS, disponíveis 
na transcrição da declaração de surto e emergência sanitária. Disponível em:  

  https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-
emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

43 Em Santa Catarina, houve a emissão do Decreto Estadual nº 515, em 17 de março de 2020, 
determinando à população o isolamento social por 30 dias, com a proibição de reuniões presenciais 
e eventos sociais, religiosos, esportivos e a hospedagem em hotéis. O mesmo decreto determinou o 
isolamento e a quarentena de indivíduos suspeição de contaminação e de todos os indivíduos que 
viajassem para países com casos registrados de COVID-19.    

https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee
https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee
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sistemas de educação dos estados e dos municípios passaram a buscar alternativas 

para que os estudantes não permanecessem completamente desassistidos.  

Na busca por previsão em lei que fundamentasse alternativas viáveis para os 

atendimentos educacionais, se encontrou na Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN), Lei 

Federal n.º 9.394/1996, que apontou no § 4º, inciso IV, do Artigo 32, que “O ensino 

fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.” Porém, para a EI, 

não havia previsão de nenhuma excepcionalidade para a oferta de ensino 

diferenciado, seja na modalidade remota ou apostilada, diferentemente do ensino 

fundamental.  

Outro aspecto preocupante envolvendo as atividades escolares se tratava do 

cumprimento obrigatório de 200 dias letivos de efetivo trabalho com o estudante, com 

uma carga horária definida em 800 horas anuais.  

Havia uma preocupação em relação à LDBEN, que prevê no Artigo 80 que “O 

Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino 

a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.” 

Não havia uma regulamentação que previsse o atendimento do ensino básico, apenas 

para o ensino superior, não se estendendo aos demais níveis educacionais, 

dificultando e limitando as soluções possíveis e imediatas que a pandemia requeria. 

Passados mais de um mês da suspensão das aulas presenciais, havia pressão 

sobre as instituições relacionadas à educação que pretendiam encontrar alternativas. 

Devido a insegurança da legislação, haviam dúvidas sobre o período de suspensão 

das atividades escolares para os estados e municípios pois não haviam diretrizes 

nacionais para a implementação de atividades pedagógicas e escolares não 

presenciais para a Educação Básica, os regramentos anteriores consideravam esta 

modalidade de ensino apenas para o Ensino Superior.  

Em resposta, o Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu o Parecer 

CNE/CP n.º 5/2020 aprovado em 28 de abril de 202044. Este parecer define formas 

 

 
44 São pontos importantes do Parecer CNE/CP nº 5/2020 aprovado em 28 de abril de 2020:  
 • dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade das aulas suspensas ao final do 

período de emergência, com o comprometimento ainda do calendário escolar de 2021 e, 
eventualmente, também de 2022; • retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos 
estudantes submetidos a longo período sem atividades educacionais regulares, tendo em vista a 
indefinição do tempo de isolamento; • danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa 
renda, como stress familiar e aumento da violência doméstica para as famílias, de modo geral; e • 
abandono e aumento da evasão escolar (CNE, 2020). Disponível em: 
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emergenciais de atividades pedagógicas, que os estados e municípios puderam 

implementar conforme a disponibilidade de recursos disponíveis às redes de ensino e 

aos estudantes.  

Essas alternativas de atividades pedagógicas consideradas emergenciais 

abrangem as tecnologias educacionais em plataformas online, aplicativos de 

mensagens instantâneas e canais de vídeo. Para os estudantes sem acesso à rede 

mundial de computadores ou com restrição ao uso de tecnologias foram distribuídas 

atividades pedagógicas impressas em papel.  

As alternativas de atividades pedagógicas para os estudantes da creche eram 

limitadas a vídeos e áudios enviados por aplicativos de mensagens instantâneas com 

o objetivo de manter o vínculo da criança com o professor. Devido à dificuldade de 

interação e a preocupação com o tempo de exposição da criança às tecnologias 

(computadores, celulares, tablet) as equipes pedagógicas optaram por enviar 

orientações aos pais para que desenvolvessem atividades lúdicas e de estímulo ao 

desenvolvimento das crianças, consideradas as suas possibilidades de tempo e 

espaço.  Para os estudantes da pré-escola as atividades pedagógicas foram 

disponibilizadas online, enviadas quinzenalmente com apoio pedagógico realizado por 

professores com contato por meio do aplicativo de mensagens instantâneas. 

Em agosto de 2020, a Lei Federal n.º 14.040 autoriza excepcionalmente a 

oferta de atividades pedagógicas não presenciais para a EI. Com vistas ao 

atendimento das crianças de 0 a 5 anos e aos estudantes matriculados na EI, as 

equipes pedagógicas planejaram atividades pedagógicas considerando que a 

interação simples e de curta duração com objetivo da manutenção do vínculo do 

professor com a criança.  

Estas medidas de atendimento educacional alternativos foram implementados 

até que as autoridades de saúde autorizassem o retorno às aulas presenciais. As 

atividades pedagógicas presenciais foram implementadas nos municípios em 

diferentes períodos do ano letivo. Para o retorno presencial foi considerada a situação 

de transmissibilidade da doença em cada município e a adequação das unidades 

educacionais em condições que permitissem a segurança de estudantes e 

trabalhadores da educação.  

No Brasil, durante a pandemia devido à COVID-19, nos anos letivos de 2020 e 

2021 os sistemas de ensino implementaram atendimento alternativo educacional 
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enquanto outros sistemas não ofereceram nenhum tipo de assistência ao estudante, 

seja pedagógico ou de assistência nutricional.  

Essa disparidade na realidade educacional do cenário pandêmico é foco de 

grupos de trabalho e estudo que voltam esforços para a avaliação das políticas 

educacionais implantadas emergencialmente durante os anos letivos de 2020 e 2021 

durante a crise sanitária e a suspenção das atividades presenciais para os estudantes 

da Educação Básica.  

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)45, 

manifesta-se em diversos posicionamentos públicos em defesa do direito à 

Educação46 que, por conta dos regramentos impostos pela pandemia, suspendeu o 

atendimento presencial o que poderia cercear o acesso a atividades pedagógicas, foi 

atuante na discussão de pareceres do CNE.  

A organização da sociedade civil Todos pela Educação que atua diretamente 

com estratégias de monitoramento e iniciativas de formação para gestores e na 

reivindicação de políticas públicas educacionais que garantam aprendizagem, emitiu 

relatórios que apontaram a defasagem e a desigualdade de oportunidades imposta 

aos estudantes durante a pandemia. 

 A nota técnica Taxas de Rendimento Escolar emitida em dezembro de 2021, 

elaborada com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua) relativa ao 2º trimestre de 2021, ressalta que no monitoramento dos 

índices foi possível constatar que: 

 

[...] o fechamento prolongado das escolas fez crescer o percentual de alunos 
desassistidos na Educação Básica: houve aumento de 171,1% no número de 
crianças e jovens de 6 a 14 anos fora da escola no 2º trimestre de 2021 em 
relação ao mesmo período de 2019 (TODOS PELA EDUCAÇÂO, 2021). 

 

Ainda sobre esse impacto das atividades pedagógicas online e presenciais na 

modalidade hibrido, a nota técnica referindo-se ao público da EI alerta que: 

 

 
45 A UNDIME é entidade representativa das secretarias municipais de educação dos 5.568 municípios 

do Brasil. Foi fundada em 1986 enquanto sociedade civil sem fins lucrativos, com a finalidade de 
protagonizar e propor mecanismos para assegurar, prioritariamente, a educação básica numa 
perspectiva municipalista, buscando a universalização do atendimento, o ensino de qualidade e a 
escola pública voltada para os interesses da maioria. Disponível em: https://undime.org.br/estatuto/. 
Acesso em 14 dez  2021. 

46  “Subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas na perspectiva das redes municipais 
de educação". Disponível em:  
https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf. Acesso em 15 dez 2021. 

https://undime.org.br/estatuto/
https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf
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[...] nota-se que houve um aumento de crianças e jovens de 6 a 14 anos 
frequentando a Pré-Escola, etapa que atende crianças de 4 e 5 anos. Eram, 
aproximadamente, 396,8 mil em 2019 (1,5% do total da faixa etária de 6 a 14 
anos), chegando a, aproximadamente 702,7 mil em 2021 (2,8% do total da 
faixa etária de 6 a 14 anos). São os maiores valores absolutos e relativos da 
série histórica, que se inicia em 2012. (TODOS PELA EDUCAÇÂO, 2021). 

 

A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal publicou em 2021, “A Educação em 

tempo de pandemia”, com os apontamentos de Vital Didonet, pesquisador integrante 

da Rede Nacional pela Primeira Infância. Nesse material direcionado aos pais, 

governantes e professores, Didonet alerta para o que chama de “lições” sobre as 

demandas, desafios e importância das escolas na vida e desenvolvimento das 

crianças. O pesquisador considera nessas lições a representação da escola no 

cotidiano das famílias, a relação entre as famílias e a escola impactando no 

aprendizado dos estudantes e formação e acesso dos professores e escolas às 

tecnologias e a rede de computadores.  

Para enfrentamento dos desafios postos pela disseminação da COVID-19 as 

decisões e diretrizes tomadas pelos gestores das redes públicas de educação no 

estado de Santa Catarina e nos municípios teve um importante papel no retorno da 

interação entre estudantes e escolas.  

No último bimestre de 2020, após levantamento de dados, análise da situação 

e discussões promovidas pelas autoridades sanitárias e o governo de Santa Catarina, 

considerando a definição do governo federal pela aquisição e produção de vacinas, 

principalmente cientes que o obrigatório isolamento social imposto aos estudantes 

trazia prejuízos para o processo de aprendizado e desenvolvimento de crianças e 

adolescentes, foram sopesados os riscos do retorno às atividades pedagógicas 

presenciais.  

Em dezembro de 2020 o governo do estado de Santa Catarina emite o decreto 

n.º 1003 que reconheceu a educação como serviço essencial, o que leva a 

mobilização dos sistemas municipais e estadual para que fosse criado regramento 

para o município e para cada unidade educacional, denominados planos de 

contingência da Educação (PLANCON) para o retorno às aulas presenciais.  

Com a homologação do PLANCON-EDU/ESCOLAR municipal cada uma das 

unidades educacionais do município elaborou seu PLANCON, considerando suas 
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especificidades estruturais e necessidades de protocolo, que foi analisado e 

homologado pelos comitês de gerenciamento da Pandemia da COVID-19.   

Os Sistemas de Ensino foram orientados a organizarem comissões que se 

debruçassem na construção de Planos de Contingência Escolares, denominados  

PLANCON-EDU/ESCOLAR, os quais recomendassem as medidas necessárias e as 

estruturas mínimas para garantir a segurança sanitária no funcionamento dos 

estabelecimentos educacionais, que haviam iniciado aulas presencias com modelos 

alternados de atendimento híbrido ou remoto desde o início do ano letivo de 2021. 

Para que os Sistemas de Educação pudessem organizar estruturas adequadas e 

controladas quanto às medidas sanitárias, em garantia às atividades pedagógicas 

seguras, impedindo que as escolas não se tornassem disseminadoras e catalizadoras 

da COVID-19, o MEC investiu recursos financeiros para o retorno às atividades 

presenciais da EI e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

O Portal do MEC informa que foram repassados aos municípios, por meio do 

PDDE, o montante emergencial extra aos recursos ordinários, R$ 525 milhões a 

aproximadamente 116 mil escolas (37 milhões de alunos), conforme a Resolução 

FNDE n.º 16, de 7 de outubro de 2020. 

As orientações do ente federal eram de que o montante recebido fosse utilizado 

na aquisição de itens para higienização do ambiente e das mãos (desinfetantes, sabão 

liquido, álcool em gel); equipamentos de proteção individual (luvas e máscaras); 

serviços especializados de desinfecção de ambientes e móveis; reformas de 

infraestrutura sanitária (instalação de pias) e aprimoramento do acesso à rede de 

computadores para os alunos e professores que não possuíam acesso. 

Em setembro de 2021, com o avanço das pesquisas científicas sobre a 

disseminação da COVID-19, a produção e importação de vacinas, a cobertura vacinal 

e as evidências científicas de que as crianças e adolescentes não eram acometidos 

por formas graves da doença, o governo estadual de Santa Catarina, autoriza o 

retorno às atividades presenciais de Educação, com regras mais brandas em relação 

ao distanciamento e a interação entre a comunidade escolar.  

Segundo Milani, Gumbowsky e Carvalho (2021) a administração pública, mais 

especificamente os gestores e equipes técnicas dos municípios foram responsáveis 

de alguma forma pela: 
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[...] mobilização célere de grupos de estudo para cada frente de trabalho: 
atividades pedagógicas da plataforma virtual de aprendizagem, atividades 
pedagógicas em material impresso, alimentação escolar, saúde mental, 
atendimento socioeducativo, prevenção contra infecção pela COVID–19, 
busca ativa, educação especial e de especialistas da educação, foram ações 
eficazes. (MILANI, GUMBOWSKY e CARVALHO, 2021, p. 18) 

 

No final do ano letivo de 2021, os dados de monitoramento sobre a 

disseminação da COVID-19, entre os estudantes e docentes, confirmam as previsões 

de que o manejo responsável de uma crise sanitária pode permitir a continuidade de 

serviços essenciais mantendo o atendimento na Educação. 

 Em dezembro de 2021, o IBGE apresentou a Síntese de Indicadores Sociais 

(SIS): uma análise das condições de vida da população brasileira, com o resultado da 

pesquisa que apontou a repercussão da COVID-19 na Educação do Brasil.  

 

A situação é ainda mais desafiadora para a rede pública, que concentra a 
oferta na EI, ensino fundamental e médio. As desigualdades educacionais 
históricas do País foram intensificadas tanto por fatores internos ao sistema 
de ensino na sua capacidade de propor atividades alternativas, como 
externos, em função das diferentes realidades de acesso a essas atividades 
por alunos com distintas características socioeconômicas. (IBGE, 2021, p. 73) 

 

Sobre a suspensão das atividades presenciais educacionais, o relatório da SIS 

levantou que o tempo médio foi de 279,4 dias de aulas suspensas, colocando o Brasil, 

de acordo com o monitoramento global da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) entre os países com maior tempo de 

interrupção das aulas.  

Segundo o IBGE, a SIS apresenta que 99,3% das escolas da Educação Básica 

da rede pública e privada no Brasil tiveram as atividades pedagógicas presenciais 

suspensas.  

Quanto as estratégias de atingimento dos estudantes com alguma forma de 

acesso ao aprendizado, a SIS apontou que na Educação Básica, 42,6% das escolas 

utilizaram as aulas via rede mundial de computadores e desses, o percentual 35,5% 

eram estudantes matriculados na rede pública.  

A pesquisa do IBGE apontou que em novembro de 2020, na Região Norte havia 

25,4% dos estudantes, de 6 a 17 anos de idade, matriculados em escolas sem 

atividades presenciais e sem oferta de atividades escolares, enquanto haviam 2,3% 

de estudantes na Região Sul nesta condição.  
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Ao final do ano letivo 2021 o levantamento sobre a incidência da COVID-19 nas 

redes estadual e municipais de educação em Santa Catarina, apresenta níveis abaixo 

dos níveis de contaminação registrados em 2020 e no primeiro semestre de 2021.  

Para a divulgação de dados relacionados a disseminação da doença COVID - 

19 em Santa Catarina (SC), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) publica uma 

representação gráfica do mapa de SC, dividido em 16 macrorregiões, classificando-

os pela a Matriz de Risco Potencial Regionalizado.  A divulgação deste mapa ocorre 

semanalmente e representa a sistematização do levantamento de dados sobre as 

dimensões da cobertura vacinal, taxa de transmissibilidade, capacidade de atenção 

dos serviços de saúde e por fim dimensão gravidade, que mede a taxa de óbitos por 

COVID-19 e internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).  

 Na Figura 1, apresenta-se uma representação gráfica com os dados da 

disseminação da COVID-19 a partir da matriz de risco em todas as 16 regiões de 

Santa Catarina. Esses mapas e a figura com o comparativo foram divulgados pelas 

autoridades sanitárias da SES de SC em dezembro de 2021.  

 

Figura 1 - Representação gráfica para comparativo na evolução dos mapas de matriz de risco na 
disseminação da infecção por COVID-19 em Santa Catarina publicados no 2º semestre do ano 2021. 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde Santa Catarina (SES), 2021. 

 

Essa figura com o comparativo dos mapas de avaliação de risco permite 

estabelecer a relação entre a vacinação dos profissionais da educação, que subsidia 
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a decisão para o retorno as aulas com atividades pedagógicas presenciais, a queda 

do número de infectados, casos graves e internamentos.  

No mês de agosto de 2021, a vacinação se estende para a aplicação da 2ª 

dose aos trabalhadores da Educação, como estratégia de prevenção à infecção 

causada pela COVID-19 e a partir de 30 dias a SES considera esse público imunizado.  

A preocupação das autoridades sanitárias e de educação, até metade do ano 

letivo 2021, era com a saúde dos professores de creche e pré-escola, que atendiam 

estudantes que não utilizavam máscaras pois não havia a recomendação para 

crianças até 4 anos e que quando infectados pela COVID-19  mas se tornavam um 

meio de contaminação para os adultos.   

Os dados apresentavam que os níveis de disseminação da COVID-19 não se 

elevaram após o retorno das atividades presenciais na Educação o que aponta que o 

retorno ocorreu de forma segura, sem que ocorresse aumento dos índices de 

transmissibilidade, situação temida. Houve queda no número de infectados e no 

número de mortos, assim a necessidade de vagas em leitos para tratamento intensivo 

foi reduzindo gradativamente. 

Em Santa Catarina a implementação continuada de ações de prevenção à 

disseminação da COVID-19 e o estado de calamidade pública se estenderá até 31 de 

março de 2022, pelo Decreto Estadual n.º 1.578. Foram mantidos os regramentos 

restritivos quanto ao convívio social e uso de máscaras como estratégias de mitigação 

da COVID-19.  

Desde o mês de dezembro de 2021 os hospitais têm leitos disponíveis para 

internamento e tratamento em unidades de terapia intensiva. Nesse mesmo mês, 

apresenta-se o menor registro diário de mortes se comparado com as 20 semanas 

anteriores. A cobertura vacinal já se apresenta próximo dos abranger 70% da 

população apta à vacinação conforme os critérios da saúde pública (todas pessoas 

com idade superior a 12 anos) e o avanço na aplicação da dose de reforço (a 3.ª dose) 

se encontrava em curso.  

Em 15/12/2021 a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC) informou o 

registro de 1.238.056 casos confirmados de COVID-19 em Santa Catarina. Desse 

total, 1.215.508 são considerados recuperados e 2.447 continuam em 

acompanhamento e 20.101 mortes registradas o que significa 1,62% a taxa de 

letalidade pela COVID-19 no estado.   
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A gestão das políticas públicas apresenta desafios devido a repercussão da 

crise sanitária que reverbera nas áreas econômica, política e educacional do Brasil. 

Dentre estes desafios estão as estratégias implantadas para manter a segurança das 

crianças com o retorno às aulas presenciais na EI pois é um público que não foi 

contemplado com esquema vacinal de prevenção à COVID-19. Há preocupação das 

autoridades sanitárias com as crianças de 0 a 4 anos pois não há vacinas aprovadas 

para esta faixa etária.   

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Para subsidiar o entendimento acerca da relação entre o desenvolvimento 

humano e social e o recorte territorial regional e nesse a dimensão Educação, apoia 

as bases teóricas de desenvolvimento o autor Sen (1993).  

Histórica e teoricamente as teorias econômicas explicavam o desenvolvimento, 

mas a partir da década de 1990, quando se apresentava uma realidade de elevada 

vulnerabilidade social devido ao aumento da pobreza, desemprego, favelização e a 

precarização das condições de vida, que os debates acerca da desigualdade na 

distribuição da renda aguçaram o interesse de pesquisadores em relação ao 

desenvolvimento. 

Pesquisas e estudos realizaram análises sob a perspectiva da vulnerabilidade, 

do risco social e da sustentabilidade do meio ambiente e, a partir de novas 

abordagens, ampliaram-se os conceitos de desenvolvimento para além dos 

fundamentados nos critérios econômicos para compreender as transformações 

sociais e econômicas.  

Com a necessidade de se entender como os sujeitos se relacionam com as 

transformações sociais, as abordagens do desenvolvimento procuraram focalizar nos 

atores sociais, no modo como as pessoas enxergam e compreendem o seu lugar no 

mundo e como buscam alternativas para viabilizar suas vidas. As abordagens sobre o 

desenvolvimento se preocuparam subsidiar o entendimento de como se pode julgar a 

vida adequada considerando aspectos relacionados em si e o modo de viver: o bem-

estar, a qualidade de vida e as capacidades para entender esta realidade.  

A Educação torna-se um pilar de sustentação de melhoria da qualidade de vida 

e promoção do desenvolvimento humano. Logo, pode ser em uma região, em que a 
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Educação poderá catalisar o aumento da inovação e a produtividade do trabalho, 

fatores decisivos para o crescimento econômico, além de facilitar a elevação dos 

salários e a queda da pobreza. Por outro lado, a Educação é o fator básico se não 

essencial para todo e qualquer processo de construção de uma sociedade, da qual o 

crescimento econômico faz parte juntamente com as demais dimensões. 

Quando se reflete acerca do desenvolvimento,  o entorno do contexto sobre o  

qual as políticas públicas são operacionalizadas, é um dos fatores para sua 

acompanhar em que medida a repercussão de cada aporte se efetivamente na 

perspectiva desse processo, uma relação dialética e dialógica entre desenvolvimento, 

política pública e intervenções humanas sobre a realidade social.  

Ao se dimensionar o desenvolvimento humano de uma região, considera-se 

que: 

 

O desenvolvimento resultará apenas de uma interação densa e 
inteligentemente articulada, mediante um projeto coletivo ou um projeto 
político regional. Do contrário, não se terá senão uma caixa preta, cujo 
conteúdo e funcionamento se desconhece. Todos esses elementos devem 
ser estudados em campo, ou seja, devem ser avaliados e analisados caso a 
caso. (BOISIER, 1996, p. 137) 

Além das características do entorno, outro fator importante para o 

desenvolvimento de uma região e dos indivíduos, refere-se as instituições, tanto 

públicas quanto as privadas: 

 
[...] o desenvolvimento de um território organizado, depende da existência, da 
articulação e das condições de manejo de seis elementos, que normalmente 
estão presentes em qualquer território organizado. Esses elementos são: a) 
atores, b) instituições, c) cultura, d) procedimentos, e) recursos, e f) entorno. 
Esses elementos interagem de um modo denso ou difuso, de forma aleatória 
ou então de uma forma inteligente e estruturada. O desenvolvimento resultará 
apenas de uma interação densa e inteligentemente articulada, mediante um 
projeto coletivo ou um projeto político regional.” (BOISIER, 1996, p.137) 

 

Boisier destaca a abordagem de Douglass North quando este reconhece a 

relevância das instituições que desempenham atribuições fundamentais no projeto de 

desenvolvimento. Dizem esses autores que são as instituições que definem as 

diretrizes de uma sociedade que se constituem de restrições as quais podem ser 

formais (regulamentos ou leis) ou informais, como convenções e códigos de conduta. 

Agregue-se a isso a distinção que North faz entre instituições (regras do jogo) e 

organizações e as primeiras são as que têm capacidade real para influência no 

resultado econômico de uma sociedade.  
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 Boisier (1996) indica a necessidade de se conhecer as instituições e as suas 

características reconhecendo a: 

 

[...] institucionalidade regional, nesse caso, não se restringe a uma pura e 
simples listagem das instituições públicas e privadas; trata-se, antes, de 
avaliar em que medida as instituições existentes são flexíveis, velozes, 
inteligentes e virtuais. (BOISIER, 1996, p.141) 

 

Entre as instituições deve se estabelecer consenso sobre a abordagem de 

desenvolvimento que os sujeitos envolvidos nos processos decisórios utilizarão como 

um projeto de sociedade:    

 

[...] o desenvolvimento de uma região depende de um conjunto de elementos 
políticos, institucionais e sociais que podem ser agrupados genericamente 
sob o título de capacidade de organização social da região possibilitando o 
crescimento para o desenvolvimento inclusive reaplicando uma significativa 
parte do excedente de gerado pelo crescimento econômico na própria região. 
(BOISIER, 1996, p.141) 

 

Continuando com esse autor (Boisier, 1996), os fatores que determinam a 

capacidade da sociedade de se organizar estão relacionados a quatro pontos 

principais. Primeiramente a capacidade e qualidade da classe política, dos 

representantes dos interesses regionais organizarem e conduzirem os processos de 

negociação e assim aumentar o controle sobre as variáveis exógenas do 

desenvolvimento. O segundo ponto, diz respeito a interferência na qualidade da 

capacidade das assessorias técnicas aos dirigentes regionais. O terceiro, trata da 

capacidade e dinamismo do empresariado da região para assumir riscos de 

investimentos associados a novas atividades produtivas, estabelecendo o 

crescimento como etapa do desenvolvimento. Por fim, o quarto ponto, refere-se à 

existência de redes associativas ou estruturas sociais regionais, que permitam canais 

de participação à população. (BOISIER, 1996, p.141)  

Essas considerações de Boisier autor apresentam uma perspectiva mais 

aprofundada que supera a visão simplista do desenvolvimento relacionado à geração 

de riqueza. Aponta aspectos da gestão da política pública que podem impactar no 

desenvolvimento regional.   

Além da relação de condições regionalizadas postas à gestão das políticas 

públicas há que se ter um olhar para a relação entre a educação para o 

desenvolvimento humano e social.  
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Para Vasconcellos (2016) o desenvolvimento humano pleno se dá por meio da 

Educação:  

 

a educação imprime o desenvolvimento humano pleno, a alegria crítica de 
cada um e de todos, através da apropriação criativa, significativa e duradoura 
dos conhecimentos historicamente relevantes para a formação da 
consciência, do caráter, da cidadania, da preparação para o trabalho, é mais 
complexo. Uma coisa é ensinar algo a alguém, o que qualquer um faz; outra 
é ensinar os saberes necessários a todos. (VASCONCELLOS,2016, s. p.). 

  

Essa referência de Vasconcellos supera visões reducionistas sobre a Educação 

com propósito do repasse de informações ou da Educação como um grande conjunto 

de informações decoradas, e apresenta à Educação um processo construído 

historicamente pelo próprio sujeito que interage com outros e desenvolve criticidade.  

Além do desenvolvimento humano, busca-se referência sobre a Educação e o 

desenvolvimento social que, para Oliveira e Sforni (2013), referenciando Leontiev 

(1978), a Educação é um processo construído historicamente e que perpassa as 

interações sociais:   

 

[...] o homem se desenvolveu ao produzir cultura, deixando sua produção 
materializada nos instrumentos físicos e na linguagem, nos quais está 
objetivado o desenvolvimento já alcançado pelo gênero humano. Para que 
cada novo membro da espécie desenvolva-se é necessário que se aproprie 
dessas objetivações, e isso é possível por meio das interações sociais, da 
interação/comunicação com outros homens que já dominam esses bens 
culturais. (OLIVEIRA E SFORNI, 2013, p.09) 

 

A Educação tem um papel importante na constituição do desenvolvimento dos 

sujeitos, enquanto relações e interações sociais como na construção histórica do seu 

Eu, que apreende o que já foi objetivado por outros sujeitos e desenvolve criticidade 

sobre a sua realidade.  

Outra importante referência nos estudos relacionados à educação sob uma 

perspectiva histórica, são os argumentos apresentados por Kuhlmann Jr e Leonardi 

na defesa da educação entrelaçada às relações sociais: 

  

A educação está situada no interior da sociedade e não de forma restrita no 
interior de uma delimitação escolar, referida a instituições, legislação ou 
concepções pedagógicas vistas de forma isolada. O Estado e as políticas 
públicas, as formações sociais - envolvendo relações internacionais, 
congressos, grupos religiosos, ligas e associações, a organização e a 
administração dos sistemas educacionais, a formação docente, as divisões 
etárias, as concepções educacionais, as propostas de atividade, os diferentes 
conteúdos de ensino, assim como as fontes que nos informam sobre essas 
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questões expressam relações sociais que constituem o processo histórico. 
(KUHLMANN JR e LEONARDI, 2017, p.) 

 

O caráter constitutivo da história da Educação em um processo que transcende 

os muros da escola é colocado como Educação além da Educação formal e 

estabelecida nas relações sociais. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta seção apresenta os métodos e procedimentos da pesquisa que foram 

utilizados para o desenvolvimento dessa dissertação. Os procedimentos da 

operacionalização da pesquisa foram definidos estudos que envolveram 

procedimentos de aproximação do conhecimento com o desenvolvimento de um 

processo de pesquisa social, considerando que cabe à ciência “entender e explicar os 

fenômenos sociais, focalizar a atenção em questões particulares e desafiar crenças 

convencionais sobre o mundo social e natural”. (MAY, 2004, p.22). 

O estudo acerca da política da EI ocorreu pelo desenvolvimento dos 

procedimentos que contribuíram para que se atingisse o objetivo de sua 

caracterização implantada nos municípios da AMPLANORTE e do seu contributo para 

o desenvolvimento humano e social da região.    

O desenvolvimento da pesquisa suscitou conhecimentos acerca da 

implantação da política pública de EI passíveis de aplicação imediata. Foram 

apontadas inferências sobre a realidade dessa política pública nos limites dos 10 

municípios associados à AMPLANORTE, procedimento que de acordo com Gil (2008), 

trata-se de uma consequência prática dos conhecimentos apreendidos, característica 

da pesquisa de natureza aplicada.   

O primeiro procedimento de pesquisa foi utilizado para uma aproximação do 

cenário em que a política pública de EI estava inserida em relação à região da 

Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). 

Foram realizados levantamentos sobre publicações que apontassem para uma 

visão regionalizada sobre as políticas públicas de educação nos municípios da 

AMPLANORTE, no seu sítio eletrônico, em especial foi localizado e utilizado o 

documento Plano de Desenvolvimento Regional da Associação dos Municípios do 

Planalto Norte Catarinense (PDR AMPLANORTE, 2016).  

O PDR AMPLANORTE (2016) foi construído sobre o âmbito regional de sua 

abrangência e contou com a participação de instituições e entidades representativas 

dos vários segmentos do setor público, do setor privado e da sociedade civil 

organizada. Desse documento se sistematizou dados sobre fatores sociais e 

econômicos com a finalidade de contextualizar a região em relação às políticas 

públicas de Educação.  
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Para subsidiar esta pesquisa foram extraídos do PDR AMPLANORTE dados 

específicos a cada município, dados gerais da AMPLANORTE e do estado de Santa 

Catarina relacionados à estimativa da população 2016, estimativa da população por 

faixa etária (2016), Índices do Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 2010, 

Índices de Vulnerabilidade Social (IVS), Mortalidade do nascimento até os 5 anos de 

idade (por mil nascidos vivos).  

Concomitante ao procedimento de coleta dados no PDR AMPLANORTE foi 

realizado levantamento em sítios de busca por imagens, de acesso público, que 

representassem graficamente a região pesquisada e que permitissem apresentar a 

dimensão territorial da região dos municípios da AMPLANORTE, em relação ao 

estado de Santa Catarina e as outras associações de municípios. 

Os dados sistematizados a partir do PDR AMPLANORTE e as figuras que 

representam a região em relação ao estado e às associações de municípios do estado 

de Santa Catarina, foram apresentados no Capítulo 4 Cenário da infância e da EI na 

região da AMPLANORTE dessa dissertação.    

No desenvolvimento da dissertação, o procedimento seguinte envolveu a 

pesquisa exploratória em bibliografias sobre a história do atendimento à criança no 

Brasil desde o período imperial até a contemporaneidade.  

Foram levantados estudos dos temas relacionados à EI não formal e formal que 

pudessem contribuir com subsídios teóricos para a abordagem histórica da política 

pública de EI. O procedimento realizado nesta etapa da pesquisa iniciou com a 

escolha de palavras-chaves: Educação Infantil, legislação Educação Infantil, política 

pública de Educação Infantil.  Essas palavras-chaves foram lançadas em sítios 

eletrônicos da rede mundial de computadores, caracterizados como mecanismos 

virtuais de pesquisa de literatura acadêmica, nos sítios Google Acadêmico (Google 

Scholar) e Scielo (Scientific Electronic Library Online).  

Conforme os sítios localizados apresentaram listas com publicações de acesso 

público e livre, a seleção foi refinada delimitando os textos no formato de artigo, 

publicados no Brasil, posteriores a 2015, excluídas as teses, dissertações e trabalhos 

de conclusão de curso.   

Essa etapa da coleta de dados consistiu em selecionar o material publicado a 

partir de critérios que auxiliaram na aproximação do universo de estudo com a 

definição dos temas correlacionados, indexadores, descritores, das fontes 
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propriamente ditas, aquelas já citadas: livros, periódicos, coletâneas de textos, bem 

como o período da publicação ou da pesquisa relatada. (MIOTTO, 2007, p. 41) 

 A exploração dos textos proporcionou a aproximação com os conceitos 

relacionados ao objeto de pesquisa que ao final gerou esclarecimento e alinhamento 

para a resposta ao problema.   

Dos materiais selecionados pela pesquisa bibliográfica, foram realizadas 

leituras do material selecionado visando a relação entre as informações do material 

com os objetivos da pesquisa, estudo crítico e ordenamento das informações, 

interpretação das ideias do material e relação com o problema proposto. (MIOTTO, 

2007, p. 42) 

Essa pesquisa contribuiu no sentido de reconhecimento dos direitos da criança 

de 0 a 5 anos de idade à educação, o reconhecimento da criança enquanto sujeito de 

direitos previsto em lei e as diretrizes das políticas públicas de Educação. Foram 

considerados os estudos de Ramos (2010), Chambouleyron (2010), Priore (2010), 

Scarano (2010), Passetti (2010), Filipim; Rossi e Rodrigues (2017), Cunha (1991), 

Kuhlmann Júnior ( 2000), Kuhlmann Júnior e Ribeiro (1992), Ribeiro (1992),   Gohn 

(2009), Silva, Piloto e Cara (2016), Flores (2016), Rosemberg (2013), Nascimento 

(2021), Sena (2008), Guedes (2020), Andreucci e Junqueira (2017).  

A  concepção de criança e os marcos legais acerca da proteção a esse 

segmento foram elaborados pela pesquisa bibliográfica na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, (ONU,1948), Declaração Universal dos Direitos da Criança  (ONU, 

1959), Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 

1988), Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990), Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL,1996), Referenciais Curriculares Nacionais (RCNEI) 

(BRASIL, 1998), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI)(BRASIL,1999).  

A segunda fase da pesquisa envolveu os procedimentos de pesquisa 

documental, com levantamento de dados nos portais eletrônicos de acesso público e 

nas plataformas de dados disponibilizados pelo governo federal sobre os programas 

destinados ao atendimento das demandas da política pública de EI.  

Foram realizados levantamentos considerando a organização hierárquica do 

Ministério da Educação (MEC), os  informes e relatórios sobre os programas 

operacionalizados no ano de 2020 pelo MEC, o trâmite operacional de repasse de 

recursos para financiamento dos programas federais, a base legal que constituiu estes 
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programas e o dispositivo que estabeleceu metas para a política de Educação 

nacional, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024.  

Foram levantados dados que apontassem o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), a organização do MEC, o Programa de Apoio 

à Manutenção da Educação Infantil (PROINFÂNCIA), o Programa Brasil Carinhoso, 

as instâncias de controle e monitoramento dos investimentos em educação Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) e do Ministério Público de Contas 

(MPC-SC), Política Nacional de Alfabetização, Programa Tempo de Aprender, 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD 2022 – EI), Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional 

Comum Curricular (ProBNCC), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),  

Programa de Inovação Educação Conectada, Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), Política Nacional de Alfabetização (PNA), Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Programa Nacional de Educação do 

Campo (PRONACAMPO), Política de Inovação Educação Conectada, Programa Novo 

Mais. 

 A fase seguinte da pesquisa continuou sob os procedimentos da pesquisa 

bibliográfica quando se desenvolveu estudos referentes a composição da política 

pública de EI, e para a abordagem deste assunto foram consultados Beasley (2021), 

Peixoto, Schuchter e Araújo (2015). Em seguida foram estudos referenciais que 

abordassem o monitoramento das políticas públicas de Educação organizados por 

entidades representativas de educação como a UNESCO e o movimento Todos pela 

Educação, a partir de relatórios sistematizados de acompanhamento.   

Considerando que a pesquisa decorreu sob decretação de estado de 

emergência relacionada a pandemia devido à COVID-19, foi finalizada esta fase de 

pesquisa com levantamento de dados sobre o sobre a organização dos sistemas de 

ensino para o enfrentamento das restrições impostos pela crise sanitária. Nesse 

estudo foram sistematizados dados sobre os índices de infecção e o processo de 

cobertura vacinal dos profissionais da educação no portal eletrônico da Secretaria de 

Estado de Santa Catarina (SES), os encaminhamentos efetivados pelos sistemas 

municipais de ensino no portal eletrônico da União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME), e dados relacionados à exclusão escolar no portal eletrônico 

da UNICEF.   
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Desenvolvendo os estudos e pesquisa sob as bases da abordagem quantitativa 

foram realizados levantamentos em bases oficiais, disponibilizadas nas plataformas e 

portais pela rede mundial de computadores das instâncias de monitoramento e 

controle dos investimentos na política pública de Educação e EI. Nesta etapa e para 

o desenvolvimento da coleta de dados quantitativos acerca do tema da dissertação, 

ocorreu sobre o universo dos 10 municípios associados à AMPLANORTE (Bela Vista 

do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, 

Papanduva, Porto União e Três Barras).  

O estudo quantitativo acerca do tema da dissertação e sobre o recorte regional, 

ocorreu com pelos estudos bibliográficos e documentais com os levantamentos 

censitários gerais; censos educacionais (matrículas de estudantes na EI, profissionais 

habilitados efetivos e contratados atuando na EI). 

Com a constatação de que não haviam dados oficiais censitários atualizados 

na base de dados do IBGE, que suspendeu o Censo Demográfico previsto para o ano 

de 2020, devido à pandemia47, foram realizados levantamentos sobre as estimativas 

da população emitidas pelo IBGE referentes aos 10 municípios pesquisados.  

Devido à necessidade de dimensionar a população de crianças na faixa etária 

de 0 a 6 anos, idade prevista para atendimento na EI foram utilizadas na estimação 

da população as bases de dados do IBGE como fonte das informações: (I) os dados 

censitários de 2010 quanto a população municipal por ano de idade; (II) os dados do 

sistema Sydra; (IV) e as estimativas populacionais anuais dos municípios.  

A estimativa da população foi apurada por ano de idade Censo no Demográfico 

2010 e, em seguida, sobreposta na estimativa de população anual emitida pelo IBGE, 

o que permitiu que o levantamento aproximado da população por idade a partir do uso 

de uma equação, sem a necessidade de tratamento estatístico dos dados. Esses 

dados foram sistematizados e apresentados em tabelas que constam no capítulo 4.1 

dessa dissertação. 

Para o levantamento dos dados relacionados às matrículas de estudantes nas 

etapas de ensino: EI e Ensino Fundamental e o levantamento de matrículas de 

estudantes na faixa etária de 0 a 17 anos, dos docentes atuando em creche e em 

unidades educacionais com creches nos  municípios associados à AMPLANORTE, 

 

 
47 Em atenção às medidas de restrição da interação social como estratégia de mitigação da infecção 

pela COVID-19, 
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foram utilizados os bancos e relatórios denominados Sinopses Estatísticas da 

Educação Básica, do período 2015 a 2020 emitidas pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Para a apresentação do quantitativo de estudantes inseridos na EI na região 

estudada, foram consideradas as matrículas conforme a dependência administrativa 

da unidade escolar (pública ou privada) e foram organizadas tabelas com o total de 

matrículas em creche e em pré-escola de cada um dos municípios circunscritos na 

AMPLANORTE e no período delimitado entre 2015 e 2020.  

Para a sistematização de dados referentes às  matrículas de estudantes na EI, 

foi definido  como parâmetro a faixa etária estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) , Lei n.º 9.394, de 26 de dezembro de 1996, a qual 

estabelece no seu Artigo 30 que esta etapa de ensino será oferecida em creches, ou 

entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade e nas pré-escolas, para 

as crianças de 4  a 5 anos de idade, e na Resolução CNE/MEC que estabelece o corte 

etário o dia 31 de março como data de corte para matrícula no 1.º ano e na pré-escola.  

Para os levantamentos de dados foram consideradas os estudantes e a 

população em geral com 4 anos de idade, conforme o critério do corte etário as 

crianças que nasceram após a data corte, 31 de março, completam 4 anos durante o 

ano letivo e serão matriculadas na creche. Serão consideradas crianças em idade 

para matrícula em creche as crianças com idade entre 0 e 4 anos. 

Para a sistematização dos dados acerca da população de estudantes 

matriculados no ensino básico, desconsiderou-se a dependência administrativa 

(pública ou privada) das unidades educacionais destinadas a atender a população da 

criança e adolescente na faixa etária de 0 a 17 anos, como também foram 

direcionados os dados ao contexto populacional de cada um dos  municípios 

associados à AMPLANORTE, relativo ao período de 2015 a 2020.  

Com relação aos dados relativos aos investimentos e às despesas liquidadas 

com a manutenção das políticas públicas de educação nos municípios da região da 

AMPLANORTE, entre 2015 e 2020 foram adotados procedimentos de observação, 

com a coletas de dados quantitativos na plataforma do sítio institucional do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), que publicou dados consolidados 
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sobre a execução financeira48. Com essa fase da pesquisa foi possível extrair dados 

referentes aos  investimentos realizados pelos 10 municípios associados à 

AMPLANORTE, com a manutenção e estruturação da política pública de educação no 

âmbito municipal (cofinanciamento federal e investimento municipal); percentuais 

relativos ao investimento mínimo constitucional de 25% da arrecadação de tributos da 

competência do município; recursos financeiros investidos na manutenção e 

estruturação da política pública de EI; recursos financeiros investidos na manutenção 

e estruturação da política pública de educação no ensino fundamental. 

Esse levantamento de dados, sobre os investimentos na política de educação 

foi realizado em abril de 2021. Quando se constatou que haviam dados insuficientes, 

uma nova coleta foi realizada no sítio institucional do TCE-SC, no mês de janeiro de 

2022 quando as tabelas foram complementadas. Os dados sobre os investimentos 

acima indicados foram organizados em tabelas, por município e referentes ao período 

de 2015 a 2020.  

Para subsidiar a análise comparativa entre os valores absolutos de 

investimentos em relação ao percentual da receita proveniente da arrecadação com 

impostos municipais foram organizados nas tabelas: o total das despesas para efeito 

de cálculo, o valor mínimo de 25% das receitas com impostos, o valor absoluto 

acima/abaixo do limite, o percentual da receita com impostos e o percentual acima 

/abaixo do mínimo constitucional. 

Os dados acima mencionados, organizados em tabelas foram apresentados no 

item 4.1 Investimentos totais na política educacional pelos municípios da 

AMPLANORTE conforme preconiza a CRFRB de 1988 e no item Investimentos em EI 

pelos municípios da região da AMPLANORTE – período 2015-2020. 

A apresentação e análise dos dados ocorreu em três diferentes momentos: a 

fase do levantamento de destaques ocorridos em cada município, as inferências 

parciais logo a seguir aos dados apresentados e, por fim, a análise por município, 

finaliza esse item uma fase de análise regional.  

 

 
48Segundo o TCE, os dados consolidados de execução financeira são enviados ao Sistema de 

Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) é um conjunto de aplicativos integrados relacionados à 
atividade-fim do TCE/SC de fiscalização da prestação de contas dos prefeitos. O e-Sfinge recebe as 
informações sobre as contas públicas enviadas pelos agentes públicos e consolida os dados de 
gestão em remessas unificadas. Com a análise destes dados o TCE-SC emite relatórios de avaliação 
e analisa a gestão de cada município e do estado, ampliando a transparência das informações sobre 
despesas públicas.  
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O procedimento de finalização dos estudos para a dissertação, após a coleta e 

organização dos dados, ocorreu pela análise com a  operacionalização do método de 

Bardin (1977), análise de conteúdo, em suas três etapas  1) pré-análise, 2) exploração 

do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação tendo como 

orientação para a apresentação dos dados empíricos as categorias: investimento 

constitucional, investimento em educação, matrículas no ensino fundamental, 

docentes e matrículas na creche e pré-escola. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 CENÁRIO DA INFÂNCIA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REGIÃO DA 

AMPLANORTE 

 

 A pesquisa foi desenvolvida considerando os 10 municípios situados no 

Planalto Norte do estado de Santa Catarina que estão organizados em associação, a 

AMPLANORTE, sendo estes: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, 

Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras.  

Na Figura 2, logo abaixo, é possível observar a localização dos municípios em 

relação ao estado de Santa Catarina e a outras associações de municípios. E em 

seguida, na Figura 3, o detalhe destacado permite dimensionar a extensão territorial 

de cada município da associação e a distância entre os pontos delimitadores. 

 

Figura 2 - Localização das associações de município de Santa Catarina  

Fonte: Figura disponível na internet.49 

 

 
49 MAIA, Claudio; RANDOLPH, Rainer, BIGATON, Indianara. As múltiplas divisões territoriais da    
   região do Alto Uruguai Catarinense e sua (des) articulação. Revista Brasileira de Gestão e   
   Desenvolvimento Regional.2018.Disponível em https://www.researchgate.net/publication/3261484 
   02_AS_MULTIPLAS_DIVISOES_TERRITORIAIS_DA_REGIAO_DO_ALTO_URUGUAI_ 
   CATARINENSE_E_SUA_DES_ARTICULACAO. Acesso em  02 de junho de 2020. 
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Figura 3 - Localização da associação dos municípios da AMPLANORTE. 

Fonte: FECAM, 2016. 50 

 

Esses municípios mantem iniciativas de organização regional e na elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), no ano de 2016, quando foram 

levantados dados que, de alguma forma, sustentaram os parâmetros e critérios para 

a identificação das suas prioridades a serem enfocadas nas intervenções na região.  

 O processo de elaboração do PDR se deu com a participação de entes 

representativos dos municípios associados: universidades, instituições de ensino, 

sindicatos, categorias profissionais, gestores públicos, empresas públicas de 

assistência técnica, técnicos da Secretaria Estadual de Planejamento de Santa 

Catarina e técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da 

Integração Nacional. 

Para a execução dessa dissertação, tornou-se importante conhecer os dados 

que foram identificados no PDR (2016), a última iniciativa de planejamento 

regionalizado com finalidade de desenvolvimento.  

O levantamento de dados condensados no PDR, considerou os fatores sociais, 

econômicos, estruturais e geográficos que caracterizavam essa região e foram 

transcritos a seguir neste projeto, como fonte de dados para o reconhecimento inicial.  

 Para o dimensionamento da população residente na AMPLANORTE, o PDR 

considerou as estimativas oficiais do IBGE do ano de 2015, que apontou 

 

 
50Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável - IDMS. Disponível em: 

https://indicadores.fecam.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/82698/ano/ 
  2021. Acesso em 01 de maio de 2021 
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aproximadamente 236.995 habitantes, o que representava 3,5% da população total 

de Santa Catarina, sendo que 60% do total populacional referia-se aos residentes, 3 

municípios da região da AMPLANORTE: Canoinhas, Mafra e Porto União. 

A população estimada da AMPLANORTE correspondia a 3% da população 

estimada para Santa Catarina em 2015.  

 

Tabela 1 - Estimativa da população da AMPLANORTE - 2016. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional AMPLANORTE, 2016. 

 

A distribuição da população no Planalto Norte conforme a faixa etária, 

apresentava uma característica similar à de Santa Catarina. Também foi possível 

verificar que há uma relativa proporcionalidade na densidade de cada faixa etária.  

Nota-se que o maior percentual de habitantes está concentrado na faixa etária 

dos 25 a 59 anos, que corresponde à população economicamente ativa.  

O destaque é a estimativa populacional para a faixa etária que compreende as 

crianças pequenas, de 0 a 4 anos, que apresentou o menor percentual, e assim 

seguiria a tendência brasileira de diminuição gradativa do número de filhos.  

Ressalta-se a importância deste dado para respaldar a política municipal de 

educação, que deve prever, como meta de atendimento, a ampliação do atendimento 

na EI com investimentos de recursos públicos na ampliação e construção de creches.  

A tabela 2 apresenta o comparativo da população de cada município, integrante 

da AMPLANORTE em relação à população de Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

Municípios  População 

Bela Vista do Toldo 6.248 
Canoinhas 54.188 
Irineópolis 10.989 
Itaiópolis 21.263 
Mafra 55.313 
Major Vieira 7.899 
Monte Castelo 8.475 
Papanduva 18.793 
Porto União 34.882 
Três Barras 18.945 
AMPLANORTE 236.995 

Santa Catarina 6.727.148 
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Tabela 2 - Estimativa da  População na AMPLANORTE por faixa etária – 2016 

  Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), 2016. 

 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), essa região apresentou 

uma significativa variação entre os índices dos municípios. Os municípios com 

características mais urbanizadas foram Porto União, Mafra e Canoinhas (Tabela 2).   

A análise das três vertentes: Renda, Longevidade e Educação, demonstrou que 

o fator Longevidade eleva o índice geral em todos os municípios e o fator Educação 

reduz o IDH nos municípios que apresentam os menores índices. 

É importante notar que no índice relativo à Educação, lideram os municípios de 

Porto União e Mafra. No caso de Bela Vista do Toldo e Monte Castelo, que são 

municípios onde a maioria da população morava no campo, percebe-se os números 

do IDH Educação são baixos, o que aponta uma possível relação entre município com 

preponderante atividade agrícola e a baixa escolaridade. 

 Seguem os dados para visualização da Tabela 3 sobre os dados que compõe 

o IDH dos municípios da AMPLANORTE. 

 

Tabela 3 - IDH-M dos Municípios da AMPLANORTE -2010. 

Município IDHM 
 2010 

IDHM  
Renda 

IDHM 
Longevidade 

IDHM 
Educação 

Bela Vista do Toldo 0,675 0,624 0,826 0,598 
Canoinhas 0,757 0,717 0,874 0,692 
Irineópolis 0,699 0,72 0,836 0,567 
Itaiópolis 0,708 0,7 0,836 0,606 
Mafra 0,777 0,738 0,88 0,723 
Major Vieira 0,69 0,653 0,817 0,617 
Monte Castelo 0,675 0,641 0,826 0,581 
Papanduva 0,704 0,691 0,836 0,603 
Porto União 0,786 0,752 0,891 0,724 
Três Barras 0,706 0,677 0,814 0,639 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), 2016 

Municípios  0 – 4  

Anos 

5 – 14  

Anos 

15 - 24 

anos 

25 – 59 

anos 

Mais de 60 

anos 

Bela Vista do Toldo 6,80% 18,20% 16,77% 45,87% 9,1% 

Canoinhas 6,72% 16,60% 17,07% 46,85% 10,45% 

Irineópolis 7,43% 17,69% 16,60% 43,88% 10,46% 

Itaiópolis 7,65% 17,57% 16,79% 43,89% 10,45% 

Mafra 6,35% 15,99% 16,20% 47,21% 10,72% 

Major Vieira 7,01% 16,91% 16,46% 45,11% 10,29% 

Monte Castelo 7,00% 19,53% 16,78% 44,48% 10,69% 

Papanduva 6,81% 17,79% 17,61% 44,40% 9,68% 

Porto União 6,71% 16,13% 16,42% 45,52% 11,96% 

Três Barras 8,12% 18,97% 17,27% 43,48% 8,65% 

AMPLANORTE 7,06% 17,54% 16,8% 45,07% 10,25% 

Santa Catarina 6,50% 15,30% 17,80% 50,20% 10,20% 
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O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é composto por três vertentes, 

semelhantes ao IDH, e representam as dimensões de insuficiência de infraestrutura 

urbana, capital humano, renda e trabalho, constituídos a partir da consolidação de 16 

indicadores.51  

No caso dos municípios da AMPLANORTE, houve paridade dos índices entre 

Porto União, Mafra e Canoinhas nas melhores colocações. Na Tabela 4 é possível 

visualizar a posição de cada um dos municípios e os dados relacionados ao estado 

de Santa Catarina e ao país.  

 

Tabela 4 - Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) nos municípios da AMPLANORTE – 2010. 

Municípios  IVS* Infraestrutura 
Urbana * 

Capital 
Humano* 

Renda e 
Trabalho* 

Bela Vista do Toldo 0,266 0,224 0,268 0,307 
Canoinhas 0,212 0,085 0,288 0,263 
Irineópolis 0,290 0,153 0,412 0,305 
Itaiópolis 0,235 0,066 0,325 0,313 
Mafra 0,195 0,103 0,249 0,232 
Major Vieira 0,260 0,103 0,352 0,326 
Monte Castelo 0,350 0,303 0,447 0,300 
Papanduva 0,263 0,120 0,342 0,327 
Porto União 0,191 0,080 0,262 0,231 
Três Barras 0,300 0,182 0,398 0,319 
Santa Catarina 0,192 0,128 0,253 0,194 
Brasil 0,326 0,295 0,362 0,320 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional (PDR),2016. 

 

Quanto à população vulnerável à pobreza, o índice de desigualdade na 

distribuição de renda, foi destacado o município de Bela Vista do Toldo que apresentou 

 

 
51 Segundo informações do IPEA, segue a lista com os 16 indicadores que compõe e permitem o 

cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) agrupados conforme as em 03 dimensões: “A 
dimensão Infraestrutura Urbana é composta três indicadores: % de pessoas em domicílios com 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados; % da população que vive em 
domicílios urbanos sem o serviço de coleta de lixo; % de pessoas que vivem em domicílios com 
renda per capita inferior a meio salário mínimo (de 2010) e que gastam mais de uma hora até o 
trabalho. Por sua vez, a dimensão Capital Humano é composto por oito indicadores, a saber: 
Mortalidade até 1 ano de idade; % de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a escola; % de 
pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam a escola; % de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram 
filhos; % de mães chefes de família, sem fundamental completo e com filho menor de 15 anos de 
idade; Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade; % de crianças que vivem 
em domicílios em que nenhum dos moradores tem o ensino fundamental completo; % de pessoas 
de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou 
inferior a meio salário mínimo (de 2010). E por fim, a dimensão Renda e Trabalho é composta por 
cinco indicadores: Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio 
salário mínimo (de 2010); Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade; % de 
pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal; % de pessoas em 
domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo (de 2010) e dependentes de idosos; 
Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade”. (MARGUTI et al., 2017, p.03)  
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o índice mais alto, com praticamente metade da população em situação vulnerável. 

Já os municípios de Mafra e Porto União possuem os menores índices quando 

comparado aos outros municípios da região, porém constata-se que todos mantem 

índices acima da média estadual que é de 12,36%. O Gráfico 4 expressa os índices 

comentados. 

 
Gráfico 4 - Percentual de vulneráveis à pobreza dos municípios da AMPLANORTE. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), 2016.                                                           

 

A mortalidade infantil é outro dado importante para se relacionar com a 

população de crianças e a priorização de cuidados com a saúde infantil. Foi possível 

constatar que no Planalto Norte Catarinense, o município de Porto União teve o menor 

índice de mortes entre as crianças de até 5 anos de idade, os maiores índices de 

mortes ocorreram nos municípios de Três Barras e Major Vieira. Os municípios da 

AMPLANORTE, em 2016, possuíam a maior taxa de mortalidade infantil do estado.  
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Tabela 5 - Mortalidade do nascimento até os 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) na 
AMPLANORTE. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional - 2016 

 

O PDR também apresentou os dados relativos à instrução: o percentual de 

analfabetos e sem instrução representavam mais de 6% da população, um índice 

preocupante visto que, em Santa Catarina, este índice não atingia 5% da população. 

O diagnóstico realizado para o PDR abordou outros aspectos relevantes para 

a Educação compilando dados relativos ao grau de instrução da população por 

gênero, as instituições de ensino e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), porém, não houve referência alguma à EI.  

Portanto, não foram dimensionadas matrículas, estruturas, instituições e 

profissionais envolvidos na execução da política de EI assim como não foi 

dimensionado o acesso, a gestão ou especificidades do atendimento executado.   

Foi possível constatar, com a análise dos dados mencionados, perceber a 

necessidade de aprofundamento do conhecimento sobre este cenário, na perspectiva 

do desenvolvimento social e econômico, para fundamentar as possibilidades de 

contribuição da EI para o desenvolvimento regional.   

O levantamento de dados sobre a política de EI nos municípios da 

AMPLANORTE foi realizado sobre o período 2015-2020. Os dados foram coletados 

em diferentes bases: os índices estatísticos dos relatórios sistematizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as sinopses sobre os censos escolares 

sistematizados pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP) e os dados sobre 

a execução financeira das prefeituras da base de dados do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina (TCE-SC). 

Os dados coletados foram dispostos em tabelas e em seguida foram relatados 

os destaques, seguidos de análises inferências parciais e análise regional.  

Município Mortos até 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos 

Bela Vista do Toldo 16,6 
Canoinhas 12,2 
Irineópolis 15,6 
Itaiópolis 15,6 
Mafra 11,7 
Major Vieira 10,8 
Monte Castelo 16,6 
Papanduva 15,6 
Porto União 10,8 
Três Barras 17,9 
AMPLANORTE 17,9 
Santa Catarina 13,4 

Brasil 19,42 
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4.2 INVESTIMENTOS TOTAIS NA POLÍTICA EDUCACIONAL PELOS MUNICÍPIOS 

DA AMPLANORTE CONFORME PRECONIZA A CRFB DE 1988 

 

Para essa pesquisa, o levantamento de dados sobre os investimentos foi 

realizado considerando os recursos financeiros de despesas liquidadas (em valores 

absolutos) efetivamente investidos na manutenção e na estruturação 

(cofinanciamento federal e investimento municipal) da política pública educacional sob 

responsabilidade dos municípios associados na AMPLANORTE.  

O levantamento de dados considerou os valores absolutos (em reais) em 

relação ao percentual mínimo de investimentos em Educação considerando os 

tributos arrecadados pelo município. O percentual mínimo de investimento em política 

pública de educação é uma determinação da CRFB de 1988, nos termos do Artigo 

212 que responsabiliza os municípios a aplicação mínima anual de 25% da receita 

resultante de impostos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino.  

Para a política pública de EI a garantia de segurança financeira em 

investimentos é importante no sentido de sua consolidação, visto que é uma política 

pública com previsão de expansão conforme as metas estabelecidas no Plano 

Nacional de Educação (vigência 2014-2024) e nos planos subnacionais.   

A coleta de dados ocorreu nas bases de dados do Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina (TCE-SC) que dispõe de sítio institucional, com publicações de 

acesso público, às informações financeiras dos municípios e do Estado de Santa 

Catarina e a processos de prestações de contas do governador e dos prefeitos. 

Nas tabelas apresentadas a seguir estão organizados os dados levantados 

inicialmente em abril de 2021 e a partir da constatação que haviam dados 

insuficientes, uma nova coleta foi realizada no sítio institucional do TCE-SC, no mês 

de janeiro de 2022 quando as tabelas foram complementadas.  

 Para a compreensão dos dados optou-se por organizá-los em tabelas isoladas 

para cada um dos 10 municípios associados à AMPLANORTE, por ordem alfabética, 

seguidos de comentários que destacam as principais constatações sobre o 

comportamento dos investimentos.  

Ao final da apresentação consta o Item Inferências parciais com análise e 

constatações sobre os dados de uma forma geral, ou seja, pontuações sobre a 

repercussão dos investimentos de recursos financeiros em Educação no conjunto de 

municípios da AMPLANORTE.  
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Tabela 6 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Bela Vista do Toldo 2015 – 2020 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas 

com impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual 
da receita 

arrecadada 
com 

impostos 
municipais 

destinados à 
educação 

(%) 

Diferença em 
relação ao 
percentual 

mínimo 
constitucional 
em educação 

(%) 

2020 4.855.878,97 4.174.032,10 681.846,87 29,08 4,08 
2019 4.932.446,81 4.034.780,34 897.666,47 30,56 5,56 
2018 4.567.864,85 3.559.640,57 1.008.224,28 32,08 7,08 
2017 3.715.343,01 3.299.906,02 415.436,99 28,15 3,15 
2016 3.563.351,21 3.275.744,65 287.606,56 27,19 2,19 
2015 3.924.696,08 2.930.515,02 994.181,06 33,48 8,48 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Em relação aos dados sobre os percentuais investidos em Educação o maior 

aporte foi realizado pelo município de Bela Vista do Toldo ocorre em 2015, ano em 

que foram investidos 33,48% que é equivalente a mais de 1/3 (um terço) do montante 

arrecadado com a tributação fiscal pelo município no exercício.  

A análise dos dados sobre investimentos financeiros realizados no intervalo de 

6 anos, entre 2015 e 2020 em Educação, período de tempo que coincide com o 

primeiro período do Plano Nacional de Educação (PNE) previsto para 10 anos, aponta 

que a gestão municipal cumpre com suas obrigações relacionadas ao mínimo 

constitucional com média de 30,09% de gastos em políticas educacionais sobre a 

arrecadação de recursos municipais. 

  

Tabela 7 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Canoinhas 2015 – 2020 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual da 
receita 

arrecadada 
com 

impostos 
municipais 

destinados à 
educação 

(%) 

Diferença em 
relação ao 
percentual 

mínimo 
constitucional 
em educação 

(%) 

2020 24.911.524,40 23.147.403,05 1.764.121,35 26,91 1,91 
2019 25.660.817,88 22.512.896,78 3.147.921,11 28,50 3,50 
2018 20.552.799,08 20.404.193,59 0148.605,49 25,18 0,18 
2017 20.663.985,65 19.011.397,41 1.652.588,25 27,17 2,17 
2016 19.380.288,33 18.073.715,84 1.306.572,49 26,81 1,81 
2015 17.565.850,92 14.995.951,27 2.569.899,65 29,28 4,28 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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      A Tabela 7 apresenta os dados relativos a investimentos na política pública de 

Educação no município de Canoinhas, que os percentuais investidos relativos ao 

mínimo preconizado pela CRFB de 1988, e, no período de 6 anos, de 2015 a 2020, é 

possível constatar que no ano de 2015 foi realizado o maior percentual investido, com  

29,28% do total arrecado direcionado para às responsabilidades da gestão municipal 

com Educação.  

 

Tabela 8 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Irineópolis 2015 - 2020 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual 
da receita 

arrecadada 
com 

impostos 
municipais 
destinados 
à educação 

(%) 

Diferença 
em relação 

ao 
percentual 

mínimo 
constitucion

al em 
educação 

(%) 

2020 6.066.264,65 6.219.697,55 -153.432,90 24,38 -0,62 
2019 6.049.178,49 5.947.288,69 101.889,81 25,43 0,43 
2018 5.618.875,97 5.399.321,99 219.553,98 26,02 1,02 
2017 5.136.579,66 4.957.592,73 178.986,93 25,90 0,90 
2016 4.800.541,38 4.744.480,62 56.060,76 25,30 0,30 
2015 4.381.963,18 4.302.418,57 79.544,62 25,46 0,46 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

     Sobre os investimentos municipais em Educação ocorridos no município de 

Irineópolis, a Tabela 8 considera os exercícios de 2015 a 2020, e aponta que o maior 

investimento em educação gerido pela municipalidade foi de R$ 6.066.264,65 e 

ocorreu em 2020.  

      Esse valor foi insuficiente para o atingimento do percentual mínimo constitucional 

de investimento pela gestão municipal, com diferença de 0,62 p.p. a menor. Mesmo 

com este resultado abaixo do preconizado pela CRFB de 1988 para investimentos em 

educação, o município de Irineópolis mantém a média 25,41% dos tributos 

arrecadados investidos em Educação.  
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Tabela 9 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Itaiópolis 2015 -2020 

Ano Total das 
despesas 

municipais para 
efeito de cálculo 

(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual 
da receita 

arrecadada 
com 

impostos 
municipais 
destinados 
à educação 

(%) 

Diferença 
em relação 

ao 
percentual  

mínimo 
constitucion

al em 
educação 

(%) 

2020 12.321.810,77  11.688.147,07 633.663,70 26,36 1,36 
2019 12.694.720,59 11.259.931,71 1.434.788,88 28,19 3,19 
2018 12.071.215,91 10.016.795,58 2.054.420,33 30,13 5,13 
2017 10.994.033,59 9.417.783,85 1.576.249,74 29,18 4,18 
2016 10.651.077,77 8.840.453,01 1.810.624,76 30,12 5,12 
2015 10.511.434,61 7.874.647,31 2.636.787,31 33,37 8,37 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
 

    A Tabela 9 apresenta os investimentos realizados pela gestão pública do município 

de Itaiópolis, sendo que entre os anos 2015 e 2020 o maior investimento realizado foi 

de R$ 12.694.720,59 no ano de 2019. Em relação ao mínimo constitucional, o maior 

percentual investido na política de educação foi de 33,37% do total arrecado pelo 

município em 2015. A média anual dos percentuais investidos neste período, foi de 

praticamente 30% de investimentos em Educação.   

 

Tabela 10 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Mafra 2015 -2020. 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas 

com impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual 
da receita 

arrecadada 
com 

impostos 
municipais 

destinados à 
educação 

(%) 

Diferença em 
relação ao 
percentual  

mínimo 
constitucional 
em educação 

(%) 

2020 28.995.662,29 26.429.815,18 2.565.847,11 27,43 2,43 
2019 28.680.145,43 25.361.517,01 3.318.628,42 28,27 3,27 
2018 27.332.687,92 22.883.091,24 4.449.596,69 29,86 4,86 
2017 25.578.022,28 20.685.738,26 4.892.284,02 30,91 5,91 
2016 23.623.046,66 19.100.446,82 4.522.599,84 30,92 5,92 
2015 21.031.854,96 16.851.283,28 4.180.571,68 31,20 6,20 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

A Tabela 10 apresenta a organização dos dados sobre os investimentos em 

Educação realizados pelo município de Mafra, na qual é possível apurar que o maior 

investimento foi de R$ 28.995.662,29 e ocorreu em 2020. O percentual mínimo 

constitucional de investimento em Educação pública foi respeitado em todo o período, 

destaca-se o ano de 2015, em que o percentual de 31,20 p.p. foi realizado.  Para 
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Mafra a média de percentuais investidos no período descrito é de 29,76 % ao ano, 

que corresponde a 1/3 do total arrecadado revertido em investimentos na educação 

pública.  

 

Tabela 11 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Major Vieira 2015 -2020. 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual da 
receita 

arrecadada 
com 

impostos 
municipais 

destinados à 
educação 

(%) 

Diferença em 
relação ao 
percentual 

mínimo 
constitucional 
em educação 

(%) 

2020 4.182.086,78   4.747.149,86  -565.063,08 22,02 -2,98 
2019   4.744.517,41  4.525.108,45 219.408,96 26,21 1,21 
2018 4.293.582,71   4.165.817,65  127.765,07 25,77 0,77 
2017   4.439.225,55  3.663.198,06 776.027,49 30,30 5,30 
2016   4.385.649,79    3.590.852,52  794.797,27 30,53 5,53 
2015 3.644.280,90 3.215.310,22 428.970,68 28,34 3,34 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

Em relação a Major Vieira, seus investimentos em Educação estão 

demonstrados na Tabela 11 onde é possível apurar que o ano de 2019 houve a maior 

despesa na política municipal de educação, investimento corresponde a R$ 

4.744.517,41 em valores absolutos. Sobre o percentual da receita arrecadada pelo 

município o município mantém a média de 27,20% mesmo com a insuficiência de 

investimentos ocorrida no ano de 2020, com investimentos de praticamente 22% da 

arrecadação, 3 p.p. abaixo do mínimo constitucional.  

 

Tabela 12 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Monte Castelo 2015 - 2020. 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual 
da receita 

arrecadada 
com 

impostos 
municipais 
destinados 
à educação 

(%) 

Diferença em 
relação ao 
percentual 

mínimo 
constitucional 
em educação 

(%) 

2020 4.695.344,07  4.283.664,99 411.679,08 27,40 2,40 
2019 4.450.080,06  4.392.977,34 57.102,72 25,32 0,32 
2018 4.425.169,15  4.348.236,29 76.932,87 25,44 0,44 
2017 5.482.095,93  4.778.406,35 703.689,59 28,68 3,68 
2016 4.211.181,02  3.546.658,93 664.522,09 29,68 4,68 
2015 3.330.879,94  3.095.087,53 235.792,41 26,90 1,90 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Na tabela 12 estão apontados os dados levantados sobre os investimentos 

municipais relativos à política pública educacional de Monte Castelo em que houve 

indicação do ano de 2020 em que foi realizado o maior investimento em educação, 

com um valor absoluto de R$ 4.695.344,07.  A gestão dos investimentos públicos em 

educação tem mantido a média de 27,23% anual sobre o total arrecadado, acima do 

mínimo constitucional, sendo que foi em 2016 se deu o maior aporte com 29,68% da 

arrecadação.  

 

Tabela 13 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Papanduva 2015 -2020. 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual da 
receita 

arrecadada 
com impostos 

municipais 
destinados à 

educação 
(%) 

Diferença 
em relação 

ao 
percentual 

mínimo 
constitucion

al em 
educação 

(%) 

2020 9.410.394,72 9.286.948,30 123.446,42 25,33 0,33 
2019 9.299.901,71 9.123.109,71 176.792,00 25,48 0,48 
2018 8.805.694,92 8.479.053,38 326.641,55 25,96 0,96 
2017 7.382.217,78 8.027.881,26 -645.663,48 22,99 -2,01 
2016 7.305.404,51 7.459.442,87 -154.038,36 24,48 -0,52 
2015 6.776.256,90 6.552.577,86 223.679,04 25,85 0,85 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Em Papanduva, segundo os dados apontados na Tabela 13, foram realizados 

investimentos em educação pública no valor de R$ 9.410.394,72 em 2020, ou seja, 

esse foi o maior investimento em 6 exercícios. Quanto aos percentuais destinados à 

política pública de Educação foi apurado que no ano de 2018 houve o maior aporte, 

com 25,96% do total arrecadado em tributos investido na Educação de município. 

Pode-se constatar que o percentual médio investido de receita entre 2015 e 2020 foi 

de 25%, o percentual mínimo constitucional contudo, nos exercícios 2016 e 2017 se 

destacam os registros sobre os percentuais referentes ao investimento mínimo 

constitucional de 25% que não foi atingido. 
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Tabela 14 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Porto União 2015 - 2020. 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual  
da receita 

arrecadada 
com impostos 

municipais 
destinados à 

educação 
(%) 

Diferença em 
relação ao 
percentual 

mínimo 
constitucional 
em educação 

(%) 

2020 14.141.793,63 13.930.479,02 211.314,61 25,38 0,38 
2019 13.271.693,82 13.271.693,82 00,00 25,00 0 
2018 12.573.617,50 12.427.041,03 146.576,47 25,29 0,29 
2017 12.458.284,74 11.656.821,57 801.463,17 26,72 1,72 
2016 10.931.851,14 10.897.002,16 34.848,98 25,00 0,08 
2015 10.507.764,31 9.771.496,28 736.268,03 26,88 1,88 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

 Para o município de Porto União, a Tabela 14 aponta que no ano de 2020 houve 

R$ 14.141.793,63 em despesas com a política pública municipal de Educação sendo 

que em valores absolutos este foi o ano com maior aporte. Quanto aos percentuais 

da receita com impostos destinados à educação, a média anual é de 25,71% do total 

arrecado pelo município.  

 

Tabela 15 - Despesas com educação e investimento municipal para atingimento do percentual mínimo 
constitucional no município de Três Barras 2015 -2020. 

Ano Total das 
despesas 

municipais 
para efeito de 

cálculo 
(R$) 

Valor de 
investimento 

mínimo de 25% 
das receitas com 

impostos 
(R$) 

Valor acima/ 
abaixo do 
mínimo 

constitucional 
(R$) 

Percentual 
 da receita 
arrecadada 

com 
impostos 

municipais 
destinados à 

educação 
(%) 

Diferença em 
relação ao 
percentual 

mínimo 
constitucional 
em educação 

(%) 

2020 18.838.448,38 18.147.332,21 691.116,17 25,95 0,95 
2019 16.495.020,02 15.625.902,80 869.117,22 26,39 1,39 
2018 13.567.759,57 12.831.804,48 735.955,09 26,43 1,43 
2017 14.403.339,33 11.625.408,71 2.777.930,62 30,97 5,97 
2016 10.815.795,78 9.938.942,41 876.853,37 27,21 2,21 
2015 9.279.515,79 8.714.707,28 564.808,52 26,62 1,62 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Na Tabela 15 estão apresentados os dados relativos à destinação de recursos 

para a política de Educação, pela gestão do município de Três Barras, que tem o maior 

registro com R$18.838.448,38 em 2020. O montante destinado à Educação pública 

em Três Barras corresponde a 27,26% de média anual de 2015 a 2020. E foi registrado 

em 2017 o maior percentual destinado à Educação com 27,21% do montante 

arrecadado com tributos municipais.  
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4.2.1 REFLEXÕES ACERCA DOS SIGNIFICADOS DOS DADOS REFERENTES À 

CATEGORIA INVESTIMENTO CONSTITUCIONAL 

 

A análise dos dados sobre o investimento de 25% da receita arrecada com 

tributos da competência dos municípios foi possível constatar que 7 municípios, entre 

os 10 associados à AMPLANORTE, respeitaram o referido percentual. As exceções 

foram os municípios de Papanduva em 2016 e 2017, Major Vieira e Irineópolis em 

2020 que não atingiram o percentual mínimo.  

Essa insuficiência de investimentos pode ter ocorrido devido ao cenário 

pandêmico, que em 2020 levou à suspensão das aulas e atividades pedagógicas 

presenciais e os municípios implementaram estratégias de enfrentamento da crise 

sanitária com realocação do orçamento para investir no incremento do sistema público 

de saúde com equipamentos e contratações visto que esteve sobrecarregado com a 

demanda de infectados pela COVID-19.  

Em uma perspectiva geral os municípios cumpriram o mínimo estabelecido pela 

CRFB de 1988, com poucas exceções no período de 2015 a 2020. O comportamento 

dos valores absolutos investidos em Educação demonstra que há um acréscimo 

gradual em todos os municípios ano a ano.  

Essa é uma preocupação do TCE-SC, que juntamente com o Ministério Público 

de Contas52 mantém um programa de saúde fiscal para orientar e acompanhar a 

administração municipal na implantação de ferramentas de gestão que contribuam 

para a arrecadação tributária mais eficiente.  

Os gestores municipais devem estabelecer ações de aprimoramento da 

administração pública para o combate à evasão fiscal. A elevação da arrecadação de 

 

 
52Entre as instâncias de acompanhamento e controle da gestão dos recursos financeiros municipais o 

Ministério Público de Contas (MPC) analisa os relatórios anuais de execução financeira e emite 
pareceres que respaldam as decisões dos vereadores sobre a prestação de contas dos prefeitos a 
cada exercício. Além da análise dos lançamentos contábeis elaborados com recursos públicos o MPC, 
por meio do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária mantém o Programa Saúde Fiscal dos 
Municípios com a finalidade de efetivamente contribuir no aprimoramento da gestão do recurso 
público.  combate à evasão tributária municipal, a auxiliar os Municípios Catarinenses a corrigir as 
distorções do sistema tributário municipal, notadamente quanto à instituição, cobrança e fiscalização 
dos tributos próprios, zelar pelo patrimônio público e indiretamente garantir que o resultado da 
arrecadação de impostos esteja proporcionalmente investida na garantia dos direitos mínimos de 
responsabilidade do Estado, respeitando o investimento mínimo de 25% da arrecadação municipal na 
política municipal de educação.   
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tributos municipais tem impacto sobre os valores distribuídos às políticas públicas 

principalmente sobre os investimentos no desenvolvimento da Educação.  

 

4.3 INVESTIMENTOS EM EI PELOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMPLANORTE 

– PERÍODO 2015-2020 

 

Os dados apresentados pelas tabelas a seguir em valores absolutos, expõe a 

distribuição dos recursos originários do financiamento da Educação pelo governo 

federal e pelo governo municipal, efetivamente executados em educação por etapa 

de ensino (EI e o Ensino Fundamental), nos municípios pesquisados.  

Os recursos investidos em educação são originados das arrecadações de 

competência53 do município com tributação própria54 que são somados aos recursos 

financeiros das transferências obrigatórias do governo federal.55 

 

Tabela 16 - Despesas com educação por etapa de ensino em Bela Vista do Toldo 2015 – 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino Fundamental 
(R$) 

Total geral 
(R$) 

2020 2.223.217,75 6.171.437,05 8.418.156,54 
2019 2.712.743,91 6.590.011,66 9.341.246,23 
2018 2.352.712,49 6.891.174,92 9.289.581,38 
2017 1.749.977,49 6.401.277,64 8.169.255,13 
2016 1.746.656,03 5.642.389,53 7.397.795,56 
2015 1.837.162,54 5.290.528,76 7.127.691,30 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

           

 No município de Bela Vista do Toldo, as despesas com a política educacional 

distribuídas entre a EI e o Ensino Fundamental no ano de 2019, com investimentos 

de R$ 9.341.246,23 foram os maiores investimentos no período pesquisado.  

          Os dados relativos a EI pública apontam que o ano de 2019 registrou o maior 

de valor absoluto liquidado em despesas com R$ 2.712.743,91, e a análise constatou 

 

 
53A CRFB 1988 definiu no Artigo 156 e regulamentou no Código Tributário Nacional (CTN), Artigo 32 

que há competência tributária dos municípios e Distrito Federal.  
54Os tributos que podem ser instituídos pelos municípios são Imposto Predial e Territorial Urbano  

(IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto de Transmissão de Bens Móveis (ITBI). 
55As unidades executoras municipais públicas da educação (escolas, creches, centros de EI) podem 

receber repasse direto de recursos financeiros do governo federal advindos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) e Escola Conectada, valores que não foram contemplados na pesquisa 
desta dissertação.  
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que a média anual de investimento chega ao montante de R$ 2.103.744,00 para a 

educação com o segmento pesquisado. 

  

 Tabela 17 - Despesas com educação por etapa de ensino em Canoinhas 2015 – 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino Fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 19.540.827,82 27.010.925,29 50.462.848,31 
2019 17.967.323,66 33.569.641,17 53.127.245,21 
2018 15.317.373,94 31.208.921,53 48.045.398,71 
2017 14.831.144,88 31.738.035,19 47.987.511,51 
2016 12.039.343,38 30.401.301,83 43.672.705,90 
2015 10.719.706,40 26.065.240,83 37.923.924,43 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Com relação as despesas com Educação no município de Canoinhas 

apresentadas na tabela 17, observou-se que o montante investido aumentou 

gradualmente no período de 6 anos, com destaque ao ano de 2019 quando foi 

realizado o maior investimento de R$ 53.127.245,21.   

Quando aos investimentos na política pública de EI por esse município, o maior 

valor liquidado ocorreu em 2020 com despesas totais de R$ 19.540.827,82, enquanto 

que o maior investimento no Ensino Fundamental, ocorreu no ano de 2019, com o 

valor de R$ 33.569.641,17, o que conota a alteração de foco nos investimentos em 

Educação municipal. 

 

Tabela 18 - Despesas com educação por etapa de ensino em Irineópolis 2015 – 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 3.189.946,25 8.860.668,11 12.418.552,02 
2019 3.269.455,42 8.942.442,18 13.262.079,76 
2018 1.455.543,99 10.457.977,03 12.614.308,50 
2017 916.310,01 9.462.128,68 10.894.294,53 
2016 1.756.866,53 9.208.314,42 11.440.542,88 
2015 884.002,24 8.668.628,31 10.058.618,43 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

       Pela tabela 18 visualizou-se que os investimentos em educação pública no 

município de Irineópolis foram maiores em 2019 na EI com R$ 3.269.455,42. No 

Ensino Fundamental o maior investimento no período de 6 anos foi em 2018 com R$ 

10.457.977,03.  

      Houve uma elevação do aporte de recursos financeiros da EI, porém não há uma 

linearidade de crescimento, o montante total de recursos apresenta uma variação a 

cada ano. As despesas com a EI e o ensino fundamental no município de Irineópolis 
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foram distribuídas no período de 6 anos com investimentos maiores nos anos de 2018 

e 2019 com uma retração de mais de 6% no exercício 2020. 

 

Tabela 19 - Despesas com Educação por etapa de ensino em Itaiópolis 2015 - 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 5.181.634,47 8.519.755,25 13.721.886,16 
2019 7.356.514,54 14.131.666,65 21.967.580,67 
2018 6.350.919,11 13.322.296,67 19.862.375,32 
2017 6.185.981,77 11.709.179,25 18.157.643,45 
2016 6.067.560,77 10.774.255,65 17.326.830,56 
2015 6.022.185,04 9.991.319,99 16.513.430,91 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os dados levantados sobre o município de Itaiópolis no TCE-SC, 

demonstraram que as despesas liquidadas com a Educação foram maiores no ano de 

2019, R$ 21.967.580,67, no período de 6 anos (2015 a 2020). Observou-se que nesse 

mesmo ano (2019), a distribuição dos recursos considerou um maior incremento nas 

despesas das etapas de EI e Ensino Fundamental. 

 

Tabela 20 - Despesas com educação por etapa de ensino em Mafra 2015 - 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 26.089.808,21 19.548.593,86 45.638.402,07 
2019 30.128.393,86 22.077.052,85 52.205.446,71 
2018 29.965.424,09 20.182.148,98 50.147.573,07 
2017 23.160.349,72 23.184.853,73 46.345.203,45 
2016 23.304.963,21 18.432.376,99 41.737.340,20 
2015 19.975.690,14 17.222.909,24 37.198.599,38 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

                

 Nos dados relativos às despesas com a política educacional do município de 

Mafra, no ano de 2019 ocorreu o maior investimento, com aplicação de R$ 

52.205.446,71 do total das despesas liquidadas. Pela Tabela 20, visualizou-se que o 

maior aporte de recursos financeiros na EI também foi nesse ano, quando foram 

investidos R$ 30.128.393,86.  

No Ensino Fundamental nesse ano foram investidos R$ 22.077.052,85. Na 

comparação dos investimentos entre as etapas de ensino (infantil e fundamental), 

constatou-se que a aplicação de recursos na EI no município de Mafra foi maior que 

a no Ensino Fundamental.  
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Tabela 21 - Despesas com educação por etapa de ensino em Major Vieira 2015 - 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 675.473,78 4.902.205,35 5.577.679,13 
2019 828.582,41 6.277.268,76 7.105.851,17 
2018 938.193,46 5.747.092,20 6.685.285,66 
2017 974.185,76 5.742.760,89 6.716.946,65 
2016 843.673,46 5.172.822,05 6.016.495,51 
2015 521.788,00 4.741.267,45 5.263.055,45 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

              

 Os investimentos no município de Major Vieira com a política pública de 

Educação apresentados pela tabela 21, mostraram que sobre o total geral, o maior 

valor foi de R$ 6.716.946,65 e ocorreu no exercício 2017. Quanto aos maiores aportes 

na etapa da EI, os recursos destinados em 2017 foram um total de R$ 974.185,76. Na 

etapa do Ensino Fundamental o maior investimento ocorreu em 2019 com destinação 

de R$ 7.105.851,1.  

       Os dados demonstraram que desde o ano de 2017, ocorreu declínio dos 

investimentos em EI pelo município, com maior queda no ano de 2020, ano letivo em 

que ocorreu a suspensão das atividades pedagógicas presenciais devido a pandemia 

pela COVID-19 diminuindo a necessidade de manutenção das unidades educacionais, 

justificativa para o decréscimo de investimento.  

 

Tabela 22 - Despesas com educação por etapa de ensino em Monte Castelo 2015 - 2020 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 1.762.091,57 4.838.311,25 6.747.266,82 

2019 2.243.799,94 4.218.788,59 6.498.177,05 

2018 1.095.129,47 5.283.047,63 6.436.227,10 

2017 573.586,43 6.335.429,65 7.177.763,39 

2016 444.887,50 5.570.470,53 6.038.858,03 

2015 508.879,99 4.376.718,61 4.895.551,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

         Os dados relativos às despesas com a Educação pública de Monte Castelo, 

observados na Tabela 22, no período de 2015 à 2020 tiveram um acréscimo em todos 

os exercícios. No ano de 2017 foi realizado o maior aporte no total geral de despesas 

e no Ensino Fundamental.  

      Quanto a EI, notou-se um crescimento nos investimentos entre 2015 e 2019 ano 

em que ocorreu um aporte substancial se comparado ao investimento realizado no 
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ano anterior, 2018, com uma diferença a maior de 65%, seguido de um decréscimo 

em 2020.   

 

Tabela 23 - Despesas com educação por etapa de ensino Papanduva 2015 - 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral 
(R$) 

2020 4.678.511,87 7.405.419,87 12.344.115,13 
2019 4.929.188,79 9.599.425,93 15.263.791,92 
2018 3.830.308,63 9.144.519,32 13.824.801,91 
2017 3.463.311,10 8.231.554,20 12.246.719,74 
2016 2.760.099,09 8.122.008,32 11.358.805,27 
2015 2.290.349,92 7.143.276,25 10.037.917,66 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Sobre as despesas realizadas no município de Papanduva, os dados 

organizados na tabela 23, demonstraram que houve um crescimento gradual nos 

investimentos realizados no período de 2015 a 2020, sendo que o maior aporte 

ocorreu em 2019 com R$ 15.263.791,92. Esse montante investido em 2019 repercutiu 

no investimento da EI e do Ensino Fundamental com R$ 4.929.188,79 e R$ 

9.599.425,93 respectivamente. O decréscimo registrado nas etapas pesquisadas 

pode ser justificado com a suspensão de aulas e atividades pedagógicas que ocorreu 

devido à pandemia de COVID-19. 

 

Tabela 24 - Despesas com educação por etapa de ensino Porto União 2015 - 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 6.624.426,42 11.950.957,72 18.655.387,22 
2019 7.232.096,29 13.163.813,86 20.701.529,07 
2018 7.310.862,31 12.716.952,78 20.174.582,50 
2017 6.786.857,39 12.218.192,65 19.069.354,49 
2016 5.513.839,41 11.342.384,95 16.960.582,67 
2015 5.111.429,88 10.545.622,75 16.978.799,14 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

           

Em Porto União o levantamento de dados apresentou o maior o investimento 

na política educacional municipal no ano de 2019 quando comparado ao período 2015 

- 2020. Para a etapa da EI a maior despesa liquidada ocorreu em 2018 com 

investimento de R$ 7.310.862,31 de recursos públicos. E nesse mesmo ano ocorreu 

o maior investimento no Ensino Fundamental com R$ 13.163.813,86.  
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Tabela 25 - Despesas com educação por etapa de ensino Três Barras 2015 - 2020. 

Ano EI 
(R$) 

Ensino fundamental 
(R$) 

Total geral  
(R$) 

2020 10.086.001,81 14.848.382,52 28.527.727,05 
2019 9.660.153,68 12.217.999,69 25.662.161,46 
2018 9.736.960,44 8.930.844,43 19.631.110,90 
2017 5.939.458,51 12.807.870,58 18.905.396,90 
2016 6.176.468,33 12.445.472,94 18.912.824,10 
2015 5.760.861,16 10.456.796,72 16.501.244,30 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

      Considerando os dados da tabela 25, foi possível constatar que o município de 

Três Barras realizou o maior valor investido despesas liquidadas da Educação pública 

no ano de 2020. Na análise dos dados do período de 2015 a 2020, sobre as despesas 

realizadas nas etapas da EI e Ensino Fundamental, o maior investimento ocorreu em 

2020, que repercutiu positivamente nas etapas de ensino pesquisadas.   

 

4.3.1 REFLEXÕES ACERCA DOS SIGNIFICADOS DOS DADOS REFERENTES AO 

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO 

 

Conforme os dados relativos aos investimentos em EI pelos 10 municípios da 

região da AMPLANORTE, foi possível constatar que Mafra e Canoinhas realizaram os 

maiores investimentos com recursos financeiros, acima de 50 milhões de reais cada 

um, nos anos 2018, 2019 e 2020. Por tratar-se de um montante significativo em 

valores absolutos, pode-se concluir que o investimento público em educação tem 

ocorrido no sentido de consolidar a implementação da Educação pública.  

Um ponto em comum verificado nos dados relacionados ao ano de 2020 foi o 

decréscimo nos investimentos em Educação em 8 municípios integrantes da 

AMPLANORTE, com exceção de Três Barras e Monte Castelo. É importante destacar 

que esse decréscimo nos investimentos tem relação provável com o estado de 

emergência pela pandemia mundial decorrente da COVID-19. Nesse cenário 

pandêmico em que foi determinado pelas autoridades sanitárias medidas de 

isolamento das interações sociais, os Sistemas Municipais de Ensino foram obrigados 

a suspender as aulas presenciais e demais atividades pedagógicas como medida para 

a mitigação da infecção pela COVID-19 durante todo o ano letivo de 2020.  

A pandemia pela COVID-19 repercutiu nas decisões da gestão pública que 

reorganizou seu orçamento para priorização de investimentos na política pública de 

saúde com objetivo de minimizar a crise sanitária, pois não havia tratamento com 
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respaldo científico para essa infecção. A COVID-19 acometeu um número significativo 

de pessoas, o que exigiu a ampliação das unidades de tratamento de alta 

complexidade e de cuidado intensivo pela saúde pública.   

As estratégias emergenciais para o desenvolvimento de  atividades 

pedagógicas passou a contar com a estrutura particular de cada profissional da 

Educação seguindo as orientações de mínima interação social. Com os profissionais 

da Educação e estudantes em casa, as unidades educacionais foram abertas apenas 

para a distribuição da alimentação escolar e a entrega de atividades pedagógicas 

(impressas em papel e adaptadas) para estudantes sem acesso à rede de 

computadores ou com necessidades especiais.  

Com a ausência dos estudantes e das equipes pedagógicas nas unidades 

educacionais, as despesas com a sua manutenção foram atenuadas, o que justificaria 

o decréscimo dos investimentos em Educação pelos municípios da AMPLANORTE no 

ano de 2020.   

Os registros de dados sobre os investimentos realizados na política de EI 

apresentaram um acréscimo anual no período 2015-2020 que coincide com os dados 

sobre matrículas efetivadas. Essa constatação sugere que a administração pública 

tem investido na expansão da capacidade de atendimento compatível com a sua 

obrigação de cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, que 

estabeleceu que as matrículas em creche devem atingir 50% da população na faixa 

etária de 0 a 3 anos.  

A Meta 1 estabelece que todas as crianças com 4 e 5 anos de idade devem 

estar matriculadas e frequentado a pré-escola.  Com o incremento anual dos 

investimentos na EI, constatado nessa pesquisa, encontrou-se um apontamento de 

que este investimento foi realizado para o atendimento da necessidade de construção 

de novas estruturas e reforma das unidades educacionais existentes. A estrutura 

necessária para a implementação das atividades pedagógicas dos estudantes na faixa 

etária de 0 a 6 anos devem atender suas especificidades com a priorização para a 

acessibilidade.  

Foi possível concluir com a análise dos dados relativos aos investimentos 

realizados em EI pública nos municípios da AMPLANORTE, que a administração 

pública teve preocupação em assegurar recursos financeiros para a implantação e o 

atendimento da criança na faixa etária de 0 a 6 anos.  
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 4.4 MATRICULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
Esse tópico apresenta o levantamento de dados referente às matrículas de 

creche e pré-escola da rede pública de ensino, matrículas de EI da rede pública e rede 

privada de ensino e as matrículas registradas na rede pública e privada de estudantes 

na faixa etária de 0 a 17 anos dos municípios da AMPLANORTE.  

 

Tabela 26 - Matrículas no município de Bela Vista do Toldo 2015 - 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total  

 

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 199 169 368 368 1.384 
2019 162 170 332 332 1.368 
2018 195 124 319 319 1.368 
2017 092 150 242 242 1.304 

2016 075 181 256 256 1.323 
2015 084 158 242 242 1.362 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

           

 O levantamento sobre os dados das matrículas na rede pública do município 

de Bela Vista do Toldo, apresentados na tabela 26, apontaram que na creche houve 

acréscimo de 237% no período de 6 anos. A análise dos registros de matrículas na 

pré-escola apresentou um decréscimo em 2017 e 2018 acréscimo de 7% em 2019.  

          Com a análise comparativa da relação entre as matrículas de estudantes de até 

17 anos e as matrículas registradas na EI em 2020, foi possível afirmar que a EI 

representa 26,60% do total de matrículas no município de Bela Vista do Toldo. 

Também foi constatado que houve um aumento nas matrículas da população de 0 a 

17 anos em 1,6% durante o período pesquisado. 

  

Tabela 27 - Matrículas no município de Canoinhas 2015 - 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total  

 

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 1.275 1.683 2.545 2.958 12.964 
2019 1.368 1.567 2.484 2.935 12.716 
2018 1.368 1.517 2.399 2.855 12.763 
2017 1.223 1.518 2.288 2.741 12.563 
2016 1.197 1.407 2.131 2.604 12.691 
2015 1.122 1.271 1.959 2.393 12.529 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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          Na tabela 27, os registros de matrículas na creche verificados no município de 

Canoinhas, apontaram que houve aumento no atendimento em 13,6% no período de 

2015 a 2020. E nesse mesmo período as matrículas na pré-escola foram acrescidas 

em 32,41% em 6 anos. Ao considerar o total de matrículas de estudantes na faixa 

etária de 0 a 17 anos, a EI representou 22,81% das matrículas em 2020 sendo que 

no período de 6 anos houve um aumento gradual das matrículas atingindo o 

crescimento de 3,5%. A rede pública municipal de EI representa 86% das matrículas 

registradas no Censo Escolar 2020, publicado pelo INEP. 

 

Tabela 28 - Matrículas no município de Irineópolis 2015 - 2020 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

Matrículas 
EI Total  

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 199 284 483 483 2.241 
2019 230 300 530 530 2.296 
2018 216 279 495 495 2.296 
2017 208 306 514 514 2.267 
2016 227 279 506 506 2.328 
2015 226 263 489 489 2.329 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

      Em Irineópolis, foi possível observar nos dados da tabela 28, sobre o registro de 

matrículas, no período compreendido entre o ano de 2015 a 2020, que as matrículas 

na creche foram oscilantes intercalando decréscimo e acréscimo a cada ano letivo. 

Esse movimento oscilante também ocorreu com as matrículas anuais na pré-escola e 

com as matrículas de estudantes de 0 a 17 anos. Com relação a dimensão das 

matrículas de EI em Irineópolis, representavam 21,5% das matrículas em 2020 e foi 

implementada exclusivamente pelo município.  

 

Tabela 29 - Matrículas no município de Itaiópolis 2015 – 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total  

 

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 318 656 1.074 1.074 4.609 
2019 327 619 946 946 4.676 
2018 484 619 1.103 1.103 4.904 
2017 484 650 1.127 1.127 4.879 
2016 226 647 1.090 1.090 4.927 
2015 293 542 835 835 4.756 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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         As matrículas de creche no município de Itaiópolis apresentaram um 

crescimento em 2015, 2016 e 2017, estabilidade em 2018 e voltaram a apresentar 

decréscimo em 2019 e 2020. Quanto as matrículas na pré-escola, verificou-se que 

houve um aumento de 21% nas matrículas da rede pública.  

          Foi possível constatar que o atendimento na EI é exclusivo nas unidades 

educacionais públicas. Quanto às matrículas de estudantes de 0 a 17 anos 

apresentaram oscilação alternando anos letivos com um maior quantitativo e outros 

com decréscimo, na comparação entre o ano letivo 2015 e 2020, Itaiópolis apresentou 

uma retração no atendimento educacional municipal de 3,10%.  

          Em 2020 haviam 23,30% dos estudantes na faixa etária obrigatória 

frequentando a EI. 

 

Tabela 30 - Matrículas no município de Mafra 2015 - 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

Matrículas 
EI Total  

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 1.415 1.424 2.652 2.839 11.371 
2019 1.301 1.405 2.650 3.530 11.616 
2018 1.348 1.407 2.565 2.755 11.731 
2017 1.298 1.378 2.575 2.676 11.805 
2016 1.125 1.389 2.424 2.514 11.863 
2015 1.149 1.301 2.362 2.450 12.131 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

       As matrículas das creches do município de Mafra, com registros dispostos na 

tabela 30, apontaram que houve um aumento de 23,1% nas matrículas do período de 

2015 a 2020.  

      Os dados relacionados às matrículas na EI e às matriculas na rede pública 

apontaram que ocorreu atendimento por outras instituições de ensino, além das 

unidades educacionais públicas de EI. 

         Os registros de matrículas na pré-escola apresentam a expansão do 

atendimento com o aumento de 9,50%. As matrículas de estudantes de 0 a 17 anos 

apresentou um decréscimo que significou um atendimento menor em 6,30% em Mafra 

no período pesquisado sendo que 25% dos estudantes frequentaram a EI em 2020.  
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Tabela 31 - Matrículas no município de Major Vieira 2015 - 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total  

 

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 122 174 296 296 1.446 
2019 115 164 279 279 1.489 
2018 098 189 287 287 1.507 
2017 090 192 282 282 1.542 
2016 078 174 252 252 1.563 
2015 068 183 251 251 1.563 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Com relação às matriculas nas creches de Major Vieira, dispostos na tabela 31, 

constatou-se que houve expansão do atendimento, com o registro de 79,4% de 

aumento nas matrículas rede pública. As matrículas na pré-escola oscilaram com 

alternância do registro de matrículas em decréscimo e acréscimo a cada ano letivo. 

No período de 2015 a 2020 houve queda de 7,5% no quantitativo de matrículas de 

estudantes de 0 a 17 anos.  Em 2020, havia 20,5% dos estudantes de 0 a 17 anos 

matriculados na EI no município de Major Vieira. 

  

Tabela 32 - Matrículas no município de Monte Castelo 2015 - 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total  

 

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 146 240 386 386 1.929 
2019 140 245 385 385 1.939 
2018 130 226 356 356 1.928 
2017 129 240 362 369 1.917 
2016 109 221 327 330 1.917 
2015 106 222 324 328 2.016 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

           

Nos dados referentes ao município de Monte Castelo disponíveis na tabela 31 

foi observado no período de 6 anos, 2015 a 2020, que as matrículas na creche foram 

acrescidas em 37,73% e as matrículas na pré-escola foram acrescidas em 8,11%, a 

oferta desta etapa foi implementada exclusivamente pela rede pública municipal de 

ensino.  

        Com relação entre as matrículas da EI e de estudantes de 0 a 17 anos, 

confirmou-se que a EI representou 20% das matrículas em 2020. O quantitativo de 

estudantes de 0 a 17 anos matriculado apresentou oscilação: até o ano de 2017 houve 

decréscimo, em 2018 e 2019 houveram acréscimos e em 2020 essa população 
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diminuiu novamente, considerados apenas as matrículas registradas em 2015 em 

relação à 2020, foi menor em 4,31%.   

 

Tabela 33 - Matrículas no município de Papanduva 2015 - 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total  

 

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 364 511 803 875 3.837 
2019 342 458 738 800 3.837 
2018 332 419 695 751 3.865 
2017 317 460 699 777 3.856 
2016 275 453 651 728 3.992 
2015 262 405 608 667 4.003 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

      Sobre os dados levantados referentes ao município de Papanduva, organizados 

na tabela 32, constatou-se que as matrículas tiveram acréscimo de 38,9% na creche 

e 26,2% no pré-escolar. Em 2020, a EI representou o percentual de 22,80% entre os 

estudantes de 0 a 17 anos. Houve decréscimo de 4,1% das matrículas dos estudantes 

de 0 a 17 anos no período pesquisado. 

 

Tabela 34 - Matrículas no município de Porto União 2015 - 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total  

 

Matrículas 
estudantes  
0 a 17 anos 

Total 

2020 725 752 1.057 1.477 6.882 
2019 828 752 1.114 1.580 7.069 
2018 862 803 1.117 1.665 7.296 
2017 818 844 1.103 1.662 7.373 
2016 728 864 1.021 1.592 7.489 
2015 774 705 0948 1.479 7.598 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

      Em Porto União, no período de 2015 a 2019, as matrículas de creche tiveram 

acréscimo de 7%, sendo que em 2020 ocorreu o seu menor registro. Quanto às 

matrículas no pré-escolar o maior registro de matrículas, ocorreu em 2016 e 

apresentou decréscimo gradual a cada ano no período pesquisado. Em 2020, as 

matrículas da EI representaram 21,5% dos estudantes de 0 a 17 anos.  E para essa 

idade as matrículas diminuíram em 9,42%. 
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Tabela 35 - Matrículas no município de Três Barras 2015 – 2020. 

Ano Matrículas 
Creche 
Total 

Matrículas 
Pré–escola 

Total 

Matrículas 
EI Rede Pública 

 

Matrículas 
EI Total 

 

Matrículas 
estudantes 
0 a 17 anos 

Total 

2020 509 646 1.118 1.155 4.243 
2019 514 582 1.051 1.096 4.278 
2018 484 574 1.015 1.058 4.368 
2017 434 557 948 991 4.236 
2016 441 542 936 983 4.395 
2015 447 494 895 941 4.489 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

      No município de Três Barras foi possível constatar que entre 2015 e 2020 ocorreu 

o aumento de 13,9% das matrículas, registradas na creche e na pré-escola as 

matrículas expandiram o atendimento em 30%. As matrículas na EI representavam 

27,2% dos estudantes entre 0 e 17 anos em 2020. Esses estudantes, com idade entre 

0 e 17 anos vem diminuindo gradualmente em Três Barras com um registro de -5,5% 

em 6 anos.   

 

4.4.1 REFLEXÕES ACERCA DOS SIGNIFICADOS DOS DADOS REFERENTES À 

CATEGORIA MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

      Ao proceder a análise dos dados referentes as matrículas dos estudantes na faixa 

etária dos 0 a 17 anos, nos municípios associados à AMPLANORTE, foi possível 

verificar que o ponto comum aos 10 municípios56 foi o decréscimo de matrículas 

desses estudantes considerando o período 2015 a 2020.  

      O maior decréscimo registrado ocorreu em Porto União com -9,42% enquanto nos 

municípios de Canoinhas e Bela Vista do Toldo a situação inverteu-se com o registro 

de aumento das matrículas para esta idade, no período compreendido entre 2015 e 

2020. 

      Com relação a análise geral das matrículas na creche, deve-se considerar que 

houve um evento que impactou o atendimento das crianças de 0 a 4 anos no ano de 

2020: a suspensão das atividades pedagógicas presenciais prejudicou o atendimento 

dos estudantes. Sabe-se que as atividades pedagógicas não presenciais não 

 

 
56 Três Barras -5,5%; Porto União -9,42%; Papanduva -4,1; Monte Castelo -4,31%; Major Vieira -

7,5%; Mafra -6,3%; Itaiópolis -3,10%; -Irineópolis -3,77; Canoinhas +3,5% e Bela Vista do Toldo 
+1,6%. 
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atendiam a necessidade da maioria das famílias que busca a matrícula dos filhos na 

creche para que possam se dedicar ao trabalho. A suspensão do atendimento 

presencial nas creches provavelmente fez com que muitos pais cancelassem a 

matrícula ou até mesmo abandonassem a vaga.   

      É possível afirmar que o decréscimo das matrículas na creche registrado no ano 

de 2020 nos municípios de Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Porto União e Três 

Barras não encontra justificativa na capacidade de atendimento da rede pública de EI 

mas nas restrições impostas pela pandemia devido à COVID-19.  

      Para a análise se fez necessário estabelecer como parâmetro um recorte temporal 

diferente das outras categorias, excetuando-se o ano de 2020 devido ao impacto que 

gerou nas matrículas de creche e considera-se o período compreendido entre 2015 e 

2019, quando foi possível a constatação de que todos os municípios registraram  

ampliação do número de matrículas representando a efetiva expansão do atendimento 

em creches.   

      Destacou-se o município de Bela Vista do Toldo, com a variação de 193% de 

aumento no registro das matrículas na creche em 5 anos (2015 a 2019). Foi esse o 

município que realizou a maior expansão de matrículas no contexto pesquisado.   

      Sobre as matrículas de estudantes, na faixa etária de 0 a 4 anos na creche, foi 

constatado que nos municípios de Itaiópolis e Irineópolis ocorreu uma instabilidade, 

alternando anos letivos com acréscimo nas matrículas e no seguinte decréscimo. É 

possível afirmar que estes municípios não atingiram um patamar de matrículas de 

atendimento na creche que pudesse ser considerado uma expansão consolidada, a 

exemplo do que ocorreu nos outros 8 municípios pesquisados.  

      Quando considerados os levantamentos sobre matrículas na rede pública de EI 

foi possível constatar que em Itaiópolis, Irineópolis, Major Vieira e Monte Castelo, o 

atendimento em creche é implementado exclusivamente sob responsabilidade do 

município. Não há registro de atendimento em creche realizado por instituições de 

ensino privada ou federal nesses 4 municípios.  

    Em Canoinhas aumentaram as matrículas em creches em 32% no atendimento, 

percentual mais próximo do alcance da Meta 1 do PNE. Sobre as matrículas de creche 

em Porto União, Major Vieira e Irineópolis, de 2015 a 2020, apresentaram-se instáveis 

na média, alternando acréscimos e decréscimos a cada ano letivo.   

    Os dados da pesquisa de campo mostraram a dimensão da EI nos municípios da 

AMPLANORTE. Para se apresentar esse cenário considerou-se os registros de 
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matrículas na EI extraídos dos dados gerais na comparação com os dados das 

matrículas da faixa etária obrigatória, 4 a 17 anos mais a faixa etária de crianças de 0 

a 4 anos. Foi possível constatar que havia 22,45% dos estudantes matriculados na EI 

em 2020 nessa região.  

      Foi possível constatar, com base na apresentação dos dados, que houve redução 

das matrículas da população da faixa etária de 0 a 17 anos, ponto comum em 8 

municípios, exceto em Canoinhas (+3,1%) e em Bela Vista do Toldo (+1,6%) que 

apresentaram índices de aumento do atendimento educacional para essa faixa etária.   

      Sobre a universalização das matrículas no pré-escolar constatou-se que a 

estimativa da população da faixa etária de 5 e 6 anos foi maior que as matrículas 

registradas no censo escolar do ano de 2020, exceto no município de Canoinhas que 

registrou quantitativo maior de matrículas que a estimativa de crianças.  

      Esse evento, ocorrido no município de Canoinhas, seria indicação de erro na 

estimativa da população de 5 e 6 anos. O erro foi previsto pela equipe de técnicos do 

IBGE que orientou o procedimento, pois esse procedimento de sobreposição do 

percentual apurado pelo IBGE no Censo Demográfico 2010, sobre a estimativa da 

população 2020 não considerou outras variáveis que poderiam alterar as estimativas.  

      A razoabilidade na análise, considerando os dados estimados e o registro de 

matrículas no ano de 2020, apontou que o acesso à pré-escola não foi universalizado 

nos municípios da AMPLANORTE com exceção do município de Canoinhas.  

 

4.5 DOCENTES E MATRÍCULAS NA CRECHE E NA PRÉ-ESCOLA 

 

Considerando o componente docentes vinculados à rede pública municipal de 

ensino com atuação nas turmas regulares de creche e pré-escola, as tabelas 

mostraram que os estabelecimentos de ensino da rede pública de cada município 

integrante da AMPLANORTE.  

Por esses dados coletados nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica, 

publicados pelo INEP, com as informações do Censo Escolar anual no período de 

2015 a 2020.  
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Tabela 36 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Bela Vista do Toldo 
2015 – 2020. 

Ano Creche 
Docentes 

Creche 
Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 20 199 20 169 
2019 22 162 20 170 
2018 20 195 22 124 
2017 13 092 20 150 
2016 13 075 22 181 
2015 14 084 44 158 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Conforme os dados da tabela 36 em Bela Vista do Toldo, constatou-se que 

houve um decréscimo na relação estudantes por docentes: no ano de 2015, eram 6 

estudantes para cada docente e em 2020 eram 9,9 estudantes para cada docente 

atuante na creche. Nesse mesmo município os registros referentes à pré-escola 

apontaram que em 2015 haviam 3,6 estudantes para cada docente e em 2020 haviam 

8,45 estudantes para cada docente.  

 

Tabela 37 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Canoinhas 2015 – 2020 

Ano Creche 
Docentes 

Creche 
Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 99 1.275 108 1.683 
2019 100 1.368 107 1.567 
2018 99 1.368 108 1.517 
2017 87 1.223 105 1.518 
2016 86 1.197 95 1.407 
2015 76 1.122 86 1.271 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Na tabela 37 foi constatado que no município de Canoinhas, no decorrer do 

período 2015 a 2020, permaneceu inalterada a relação entre estudantes por docentes 

na creche com uma média de 14,8 estudantes para cada docente. Na pré-escola 

desse município houve um acréscimo na relação estudante por docente que em 2015 

era de 14,8 e em 2020 passou a 15,6 estudantes para cada docente. 

 

Tabela 38 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Irineópolis 2015 – 
2020. 

Ano Creche 
Docentes 

Creche  
Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 16 199 22 284 
2019 15 230 21 300 
2018 16 216 23 279 
2017 16 208 28 306 
2016 18 227 27 279 
2015 23 226 26 263 

Fonte: Dados da pesquisa (2022).       
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Na tabela 38 verificou-se que em Irineópolis a relação entre estudantes por 

docentes passou de 9,8 estudantes em 2015 para 12,4 estudantes para cada 

professor atuando em unidade de creche em 2020. Nas pré-escolas de Irineópolis 

foram registrados 2,66 docentes. Quanto aos registros de docentes que atuavam no 

pré-escolar, o município de Irineópolis manteve 10 estudantes para cada docente e 

em 2020 esta relação subiu para 12,9 estudantes/docente.  

 

Tabela 39 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Itaiópolis 2015 - 2020 . 

Ano Creche 
Docentes 

Creche 
Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré–escola 
Matrículas 

2020 27 318 51 656 
2019 25 327 42 619 
2018 24 484 44 619 
2017 22 484 52 650 
2016 20 226 47 647 
2015 21 293 45 542 

 Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Na tabela 39, foram levantados dados sobre o município de Itaiópolis que 

registrou entre 2015 e 2020, uma contratação maior de docentes assim, a relação de 

14 estudantes por docente constatada em 2015 passou a 11,77 estudantes para cada 

docente em 2020. Na pré-escola de 12,04 estudantes/docente em 2015, passou para 

12,8 estudantes por docente.  

 

Tabela 40 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Mafra 2015 – 2020. 

Ano Creche 
Docentes 

Creche  
Matrículas 

Pré escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 118 1.415 101 1.424 
2019 110 1.301 103 1.405 
2018 85 1.348 77 1.407 
2017 75 1.298 82 1.378 
2016 58 1.125 83 1.389 
2015 63 1.149 78 1.301 

 Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

  

No município de Mafra, as creches apresentaram um quantitativo maior de 

docentes e a relação que era de 18,2 estudantes por docente em 2015, foi 

incrementada e passou a acolher 12 estudantes para cada docente em 2020.  Nas 

pré-escolas o movimento foi o mesmo, com o maior número de contratações. A relação 

estudante /docente que era de 16,7 em 2015 passou a 14,10 estudantes para cada 

docente em 2020.  
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Tabela 41 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Major Vieira 2015 – 
2020. 

Ano Creche 
Docentes 

Creche 
 Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 16 122 23 174 

2019 08 115 16 164 

2018 07 098 16 189 

2017 07 090 16 192 

2016 08 078 15 174 

2015 08 068 18 183 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Para o município de Major Vieira os registros de creche apontaram que em 

2015 haviam 8,5 estudantes/docente e que houveram contratações de docentes já 

que em 2020 a relação era de 7,62 estudantes para cada docente. Na pré-escola entre 

2015 e 2020, houveram mais contratações pois haviam 10,16 estudantes para cada 

docente em 2015 e de 7,56 estudantes para cada docente em 2020.  

 

Tabela 42 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública Monte Castelo 2015 – 2020 

Ano Creche 
Docentes 

Creche  
Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 18 146 27 240 
2019 16 140 24 245 
2018 15 130 21 226 
2017 11 129 18 240 
2016 09 109 17 221 
2015 06 106 16 222 

 Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

No município de Monte Castelo, houve acréscimo na contratação de docentes 

no período 2015 - 2020, mesmo com o aumento de estudantes, a relação de 

estudantes por docente passou de 17,6 em 2015 para 8,11 em 2020. E o mesmo 

movimento registrado na pré-escola que em 2015 registrou uma relação de 13,87, em 

2020 passou a 8,88 estudantes/docente.   

 

Tabela 43 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Papanduva 2015 – 
2020. 

Ano Creche 
Docentes 

Creche 
Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola  
Matrículas 

2020 51 364 35 511 
2019 38 342 22 458 
2018 43 332 18 419 
2017 33 317 20 460 
2016 26 275 20 453 
2015 27 262 24 405 

 Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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O levantamento de dados de Papanduva demonstrou que em 2015 haviam 9,70 

estudantes de creche para cada docente e em 2020 houve aumento de docentes 

contratados com 7,13 estudantes para cada docente. Quanto à creche foi possível 

constatar o mesmo movimento de aumento de contratação de docentes passando de 

uma relação de 16,87 para 14,6 estudantes para cada docente.   

 
 

Tabela 44 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Porto União 2015 – 
2020. 

Ano Creche 
Docentes 

Creche 
 Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 46 725 39 752 
2019 51 828 35 752 
2018 54 862 35 803 
2017 49 818 37 844 
2016 41 728 35 864 
2015 45 774 24 705 

 Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Em Porto União foi verificado que a contratação de docentes no período 2015 

a 2020, impactou a relação estudante/docente que passou de 17,2 para 15,76 

estudantes para cada docente atuante na creche. Esse movimento de contratações 

de docentes ocorreu também nas pré-escolas de Porto União onde a relação de 

estudantes para cada docente era de 29,37 estudantes e passou para 19,28 

estudantes por docente em 2020.  

 

Tabela 45 - Docentes e matrículas na creche e pré-escola da rede pública em Três Barras 2015 - 
2020. 

Ano Creche 
Docentes 

Creche 
Matrículas 

Pré–escola 
Docentes 

Pré-escola 
Matrículas 

2020 68 509 44 646 
2019 72 514 43 582 
2018 69 484 47 574 
2017 62 434 46 557 
2016 50 441 38 542 
2015 27 447 24 494 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Sobre os dados do município de Três Barras constatou-se que houve 

contratações de professores impactando a relação estudantes/professor. No período 

de 2015 a 2020 a relação de estudantes/docentes na creche era de 16,55 e passou 

para 7,48 estudantes para cada docente. Esse mesmo movimento de contratações 

ocorreu nos registros de pré-escolas no período pesquisado que registrou 20,58 

estudantes por docentes e em 2020 apresentou 14,65 estudantes por docente.  
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4.5.1 REFLEXÕES ACERCA DOS SIGNIFICADOS DOS DADOS REFERENTES À 

CATEGORIA DOCENTES E MATRÍCULAS NA CRECHE E PRÉ-ESCOLA  

 

Um dos componentes necessários para que uma política pública seja 

operacionalizada, refere-se aos recursos humanos. Tomando-se por base que a 

Educação é fundamentalmente constituída de seres humanos em uma relação 

dialética entre saberes e formação continuada de conhecimento, na EI o componente 

recurso humano é um fator primordial para que o processo educacional ocorra, por 

duas ordens: trata-se da fase inicial da educação para a formação das pessoas e a 

tenra idade que demanda cuidado redobrado dada a dependência das crianças da 

população adulta.  

Sob essa direção, na implementação da EI nos municípios a administração 

pública municipal deve assegurar uma estrutura mínima, contendo estabelecimentos 

de ensino condizentes com as especificidades que a criança da faixa etária de 0 a 5 

anos apresenta para um atendimento que respeite as suas necessidades em espaços 

que contemplem o seu desenvolvimento integral.  

Além dos espaços há necessidade da mediação de profissionais habilitados, do 

magistério, conforme preconiza a LDBEN, Lei Federal n.º 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, que no Artigo 13 atribui ao professor a missão de:  

 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

 

Os docentes são essenciais para os estudantes da faixa etária de 0 a 6 anos, 

pois a sua atuação na EI proporciona condições para que a criança, enquanto sujeito 

de direitos construa relações, vivencie experiências, brinque, observe e construa sua 

identidade.  

O papel do professor assegura que o processo de desenvolvimento integral do 

estudante possa ocorrer de forma estruturada nas primeiras experiências sociais 
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longe da família. Conforme preconizam as Diretrizes Nacionais de EI, a atuação do 

professor toma sentido na efetivação de proposta pedagógica nas instituições de EI 

para garantir que se cumpra com sua função sociopolítica e pedagógica.  

Dada a importância do papel do professor na EI foram levantados dados sobre 

o registro de docentes atuantes em creches e pré-escolas. Esse dado permitiu a 

aproximação sobre a organização dessa política pública quanto à presença do 

profissional que está intimamente envolvido com o processo pedagógico e na 

operacionalização da EI. 

Nos 10 municípios associados à AMPLANORTE, os dados registrados 

referentes ao ano de 2020 indicaram que haviam 479 docentes de creche e 470 

docentes atuando na pré-escola. Na comparação com os registros do ano letivo de 

2015 (eram 310 docentes na creche e 385 no pré-escolar), ou seja, ocorreu acréscimo 

nas contratações de mais de 35% no período de 6 anos.  

Quanto à relação de docentes atuando nos 10 municípios da AMPLANORTE 

foi possível perceber que em termos gerais ocorreu aumento na contratação, 

proporcional às matrículas se comparado os dados do período 2015 a 2020. Estas 

contratações tiveram maior incidência nos municípios que expandiram a capacidade 

de atendimento com novas estruturas: Mafra (5 novas unidades educacionais), Bela 

Vista do Toldo (3 novas creches) e Major Vieira (uma nova creche).  

Entre os municípios pesquisados destacou-se o município de Porto União, que 

registrou 15,76 estudantes de creche para cada docente, em 2020, o maior índice de 

atendimento de estudantes por docente. Em Papanduva foi registrado 7 estudantes 

de creche para cada docente, o menor índice entre todos os municípios da 

AMPLANORTE, em 2020. Na pré-escola, o município de Porto União apresentou o 

maior registro com 19 estudantes por docente, e o município de Major Vieira com a 

menor taxa, em 2020. Eram 7,56 estudantes para cada docente.  

A relação entre o número de estudantes por docente pode ser um indicativo 

das condições de trabalho oferecidas ao docente, que como trabalhador da política 

pública de Educação deve dispor para atuação, enquanto mediador de um processo 

pedagógico que demanda o desenvolvimento de suas atividades e impacta na 

qualidade do atendimento na creche e na EI.  
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4.6 POPULAÇÃO DEMANDANTE DA EI NA AMPLANORTE NO PERIODO 2015-

2020 

 

Os dados sobre a população na faixa etária de 0 a 6 anos tem importância para 

que se estabeleça a dimensão da política pública de EI nos municípios associados à 

AMPLANORTE.  

Esses dados compõe a necessidade de ampliação da capacidade de 

atendimento por creches e por pré-escolas com relação ao alcance da Meta 1 do PNE 

que estabelece o alcance de 50% da população de 0 a 3 anos em creches até 2024.  

Na fase de coleta de dados sobre essa categoria, verificou-se que não havia 

dados atualizados disponíveis sobre o cômputo populacional pois houve a suspensão 

temporária do censo demográfico, previsto para 2020, devido à pandemia da COVID-

19.  Para delimitar a população da AMPLANORTE, utilizou-se a base Sydra, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) da qual se extraiu o percentual 

da população para cada faixa etária em relação a população total apurada no Censo 

Demográfico 2010. 

 Esse percentual foi aplicado para a população estimada pelo IBGE para o ano 

de 2020. Os dados estão apresentados na tabela de acordo com a população total de 

cada município.  Sobre a população estimada, Mafra foi o município que apresentou 

a maior população e Bela Vista do Toldo com a menor população estimada em 2020.   

 

Tabela 46 - Estimativa da população de 0 a 6 anos dos municípios da AMPLANORTE 2020. 

Município  População 
Estimada  

2020 

0 a 4 anos 
2010 
(%) 

População 
estimada  
0 a 4 anos 

2020 

0 a 6 anos 
2010  
(%) 

População 
Estimada 0 

a 6 anos 
2020 

Mafra 56.561 6,58 3.721 9,74 5.509 
Canoinhas 54.480 6,88 3.748 9,94 5.415 
Porto União 35.543 6,93 2.463 10 3.554 
Itaiópolis 21.780 7,93 1.727 11,33 2.467 
Papanduva 19.422 7,07 1.373 10,45 2.029 
Três Barras 19.366 8,41 1.628 11,87 2.299 
Irineópolis 11.289 7,72 871 11,33 1.279 
Monte Castelo 8.346 7,17 598 10,70 893 
Major Vieira 8.156 7,34 598 10,29 839 
Bela Vista do Toldo 6.362 7,00 445 10,57 672 
AMPLANORTE 241.305  17.172  24.956 

  Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Pelos dados apresentados na tabela 46 foi possível visualizar que a população 

estimada para as crianças da faixa etária de 0 a 6 anos representa 10% da população 
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total nos 10 municípios da AMPLANORTE. Esse percentual indicou que estavam 

aptas à matrícula 24.956 crianças na EI (creche e pré-escolar) sendo que 7.784 

crianças deveriam obrigatoriamente frequentar o pré-escolar pois essas crianças 

estariam na faixa etária de frequência escolar obrigatória.  

Quanto à população estimada de 0 a 4 anos, público de atendimento pela 

creche, foi apontado que 7,30% da população pertenceriam a essa faixa etária. 

Considerando que o Plano Nacional de Educação, decênio 2014-2024, Lei n.º 13.005, 

de 25 de junho de 2014, estabelece na Meta 1 que o atendimento das crianças por 

creches deve ser de 50%, os municípios devem dispor de 8.586 vagas em creches 

até o final do prazo (2024). 

      Na tabela 47,  a População de 0 a 4 anos dos municípios da AMPLANORTE 2020, 

apresentada a seguir, com os dados sobre os 10 municípios da AMPLANORTE levou-

se em consideração como critério de organização da tabela a população total do 

município, informação que constou nas tabelas 1 e 2 do item 4.1 Cenário da  infância 

e da EI na região da AMPLANORTE os dados sobre as matrículas na EI foram 

levantados considerando a etapa de ensino, creche ou pré-escolar, em que o 

estudante estava matriculado e frequentado no ano de 2020.  

 

Tabela 47 - População de 0 a 4 anos dos municípios da AMPLANORTE 2020. 

Município  Estimativa 
População 
0 a 4 anos 

2020 

Matrículas 
creche 
2020 

% atendimento  
em relação à meta 1 

PNE  

Alcance Meta 
1 PNE(50%da 
população) 

 (%) 
Mafra 3.721 1.415 38,02 -11,97 

Canoinhas 3.748 1.275 34,01 -15,98 

Porto União 2.463 725 29,43 -20,56 

Itaiópolis 1.727 318 18,41 -31,58 

Papanduva 1.373 364 26,51 -23,48 

Três Barras 1.628 509 31,26 -18,73 

Irineópolis 871 199 22,84 -27,15 

Monte Castelo 598 146 24,41 -25,58 

Major Vieira 598 122 20,40 -29,59 

 
Bela Vista do Toldo 528 199 44,71 -  5,28 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022 

     

 Com a análise dos dados foi possível afirmar que no ano de 2020 os municípios 

apresentaram, em comum, índices de matrículas em creches abaixo da Meta 1 do 
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PNE, que estabeleceu o alcance obrigatório de 50%, no mínimo, para o atendimento 

da população de 0 a 4 anos em creches até o ano de 202457.  

       O município de Itaiópolis foi destaque em comparação aos outros municípios 

da região com 18,41% de atendimento, o menor índice de matrículas em creches, 

considerando a estimativa do IBGE para a população em 2020. O maior percentual 

de matrículas em creche foi realizado pelo município de Bela Vista do Toldo com 

44,10% da população de 0 a 4 anos de idade.   

       Em síntese, a média de atendimento dos estudantes pelos 10 municípios, foi 

de 24,52% da população das crianças com 0 a 4 anos no ano de 2020. Esse é um 

dado que representa como se deu o impacto das políticas públicas na garantia de 

acesso das crianças à EI, em especial com a ocorrência da pandemia.  

      Considerando que ocorreu aumento de 10 unidades educacionais novas para 

atendimento em creche no período de 6 anos, entre 2015 e 2020, nos municípios da 

AMPLANORTE, concluiu-se que as iniciativas de financiamento com recursos para a 

expansão da rede de EI não foram suficientes para que efetivamente a oferta de vagas 

ampliasse a capacidade de atendimento e alcance da Meta 1 do PNE (2014-2024).  

 

4.7 INVESTIMENTO NA EI DA AMPLANORTE NO PERÍODO 2015-2020 

      

 Na Tabela 48 foram apresentados os dados em ordem decrescente, 

considerando a população total de cada município como critério de organização. 

Foram dispostos os dados referentes ao percentual de investimentos referentes a 

manutenção da rede pública de EI, o quantitativo de matrículas na rede pública de EI 

e os investimentos per capita em valores absolutos, considerando as despesas 

liquidadas em valores absolutos.  

 

 

 

 

 

 

 
57 A grosso modo, na análise sobre a capacidade de atendimento instalada em 2020 caberia a 

afirmação de que deveriam haver 8.586 estudantes matriculados em creche no ano de 2020. se 
hipoteticamente considerássemos que 5.272 matrículas representam a capacidade total de 
atendimento, haveria necessidade de 3.314 vagas na AMPLANORTE para o alcance da meta 1 do 
PNE (atendimento de 50% da população de 0 a 4 anos na creche). 
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Tabela 48 - Investimento na EI dos municípios da AMPLANORTE 2020. 

Município  Investimento  
rede pública EI 

% 

Matrículas  
rede pública 

EI 

Investimento  
per capita/ano 

R$ 

Mafra 57,10 2.652 9.837,78 

Canoinhas 38,72 2.545 7.678,12 

Porto União 35,50 1.057 6.267,19 

Itaiópolis 37,76 1.074 4.824,61 

Papanduva 37,90 803 5.826,29 

Três Barras 35,35 1.118 5.152,82 

Irineópolis 25,68 483 6.604,44 

Monte Castelo 26,11 386 4.565,00 

Major Vieira 12,11 296 2.282,00 

Bela Vista do Toldo 26,40 368 6.041,35 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

 

 Pela análise desses dados relativos aos municípios da AMPLANORTE, se 

pode afirmar que no município de Mafra no ano de 2020, ocorreu o maior investimento, 

com 57,10% da destinação de recursos financeiros investidos na manutenção da rede 

pública de EI. Nesse município foram investidos R$ 9.837,78 per capita. No 

contraponto, o município de Major Vieira destinou o menor investimento por estudante 

da EI, foram registrados 2.282,00 por estudante/ano com 12,11% dos investimentos 

em educação.  

Em atendimento ao Artigo 11, V, da LDBEN, a Lei Federal n.º 9.394/1996 atribui 

aos municípios a responsabilidade de ofertar "a EI em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o Ensino Fundamental" é possível concluir que os gestores municipais têm 

direcionado maiores investimentos no ensino fundamental. Esse é um preceito da 

LDBEN. Os municípios devem respeitar a prioridade do Ensino Fundamental até que 

estejam plenamente atendidas as necessidades de sua área de competência. Esse é 

o ponto em que se faz necessário abordar a avaliação da política pública de EI das 

redes municipais de ensino. 

Se não há elementos suficientes no balancete sobre a execução financeira do 

município que justifique o que está efetivamente concretizado, quais seriam as 

ferramentas de gestão disponíveis que permitam ao gestor realizar um diagnóstico 

apurado para identificar as necessidades, as prioridades a curto, médio e logo prazo? 

Além disso, quais são os instrumentos disponíveis para mensurar o impacto que o 

investimento trouxe para a manutenção e desenvolvimento do ensino na EI? 

Outra problemática está relacionada a organização dos lançamentos contábeis 

sobre as despesas na Educação. Uma despesa é justificada como manutenção do 
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Ensino Fundamental. Existem Sistemas de Ensino que oferecem o Ensino 

Fundamental e EI em conjunto, no mesmo prédio.   

Há unidades educacionais que ofertam o ensino fundamental e o pré-escolar: 

o investimento realizado para a manutenção desta escola será lançado no balancete, 

para fins de prestação de contas, na relação de despesas com o Ensino Fundamental, 

mas o impacto desta manutenção atinge a qualidade do atendimento das turmas de 

pré-escolar: a limpeza da caixa da água, a cobertura do pátio, a adequação da 

cozinha, a formação dos professores, a capacitação dos demais profissionais da 

Educação,  

As decisões do gestor sobre as prioridades de investimento por vezes podem 

não estar diretamente justificada como investimento na EI, mas tem impacto sobre 

sua implementação.    

Deve-se ter responsabilidade nas conclusões relacionadas ao investimento 

público no Ensino Fundamental e na EI. Uma análise isolada dos lançamentos 

contábeis sobre a execução financeira não expressa a realidade da implantação da 

política pública de EI nos municípios. Por isso, apresenta-se a necessidade de 

levantar dados qualitativos para entender qual forma o impacto abordar o 

financiamento das políticas públicas e o reconhecimento do seu papel estruturante, e 

basilar, na implantação da política pública de EI nos municípios. 

 No que tange o financiamento das políticas púbicas de Educação há um 

imbricamento com o Plano Nacional de Educação que estabeleceu na meta 20, 

estratégias 20.6 e 20.8, o financiamento da Educação e o regime de colaboração entre 

os entes federados.   

E para Nascimento (2021) o financiamento da Educação é imperativo no 

fortalecimento do papel das políticas públicas na garantia do seu direito. Portanto 

abordar as suas implicações e desdobramentos na implantação das políticas públicas 

é importante não só pelo seu papel estruturante, mas pela perspectiva do 

financiamento, como viabilização de um atendimento de qualidade políticas públicas 

de EI.  

Conforme explicitado na definição do PNE nesse artigo, parte dos dispositivos 

do plano são estruturantes e, portanto, basilares para o cumprimento dos demais. 

Desses, os principais dizem respeito a financiamento (estratégias 20.6 e 20.8) e ao 

regime de colaboração entre os entes federados e ao Sistema Nacional de Educação 

(Art. 13 e estratégia 20.9 – também previsto no Art. 214 da Constituição Federal). 
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Esses dispositivos já estão com os prazos vencidos e não foram cumpridos. Assim, já 

prejudicam fortemente o cumprimento dos demais. 

Quanto aos investimentos na política pública de EI, ressalta-se que esse é um 

público com especificidades e que demanda uma estrutura adaptada, com espaços 

adequados para o atendimento das suas necessidades de desenvolvimento. 

 Os investimentos devem considerar todas as especificidades para o 

desenvolvimento integral da criança matriculada na rede pública de EI e devem 

priorizar a acessibilidade, a mobília adequada, espaços amplos para brincadeiras e 

atividades pedagógicas, banheiros, trocadores, refeitórios e cozinhas adequadas para 

a alimentação escolar.  

A destinação de investimentos deve efetivar a remuneração e aperfeiçoamento de 

docentes e demais profissionais da Educação, aquisição de material didático-escolar 

e manutenção de programas de transporte escolar. 

Além dessas despesas, que se considera prioridade para que seja concretizada a 

implementação da política de EI, são justificadas como manutenção do ensino as 

despesas com levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas que tenham como 

objetivo o aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino.  

 

4.8 AVANÇOS E DESAFIOS REGIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

POLÍTICA PÚBLICA DE EI 

 

      A expansão da capacidade de atendimento em creches é uma das problemáticas 

enfrentadas pelos gestores da política pública de EI dos municípios da 

AMPLANORTE.  

      Com a análise dos dados levantados por esse estudo, conclui-se que as 

estratégias e iniciativas implementadas, até o ano de 2020, foram insuficientes para o 

alcance da Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) que estabeleceu aos 

municípios a responsabilidade de disposição de vagas suficientes para o atendimento 

de 50% da população de crianças na faixa etária de 0 aos 3 anos de idade.  

      Entre as estratégias e iniciativas que os municípios desenvolveram nessa direção 

do alcance da Meta 1, a ampliação da capacidade de atendimento a partir da 

construção de novas unidades educacionais e novas salas das unidades educacionais 

em funcionamento. Com o levantamento sobre o quantitativo de unidades de EI 

(creches e pré-escolas) registradas pelo censo escolar do período compreendido 
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entre 2015 a 2020, constatou-se a construção de 10 novas unidades educacionais. 

Mas metade dessas unidades foram concentradas em um único município (5 unidades 

em Mafra) o que não contribuiu para que a capacidade de atendimento fosse ampliada 

significativamente em todos os municípios.  Para Mafra, ao se analisar a população 

demandante dessa etapa de ensino, conforme dados da população, explica-se, e 

confirma-se, que o município está ampliando sua capacidade de atendimento à 

população com EI.  

      As iniciativas e ações no sentido do cumprimento da Meta 1 e efetiva ampliação 

da capacidade de atendimento devem considerar o investimento em construções de 

novas unidades educacionais, de novas salas de aula e na adaptação dos espaços.  

      A ampliação das redes municipais de ensino para atendimento em creche é uma 

corresponsabilidade dos entes federados, ao governo federal compete a 

reponsabilidade pelo Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de EI, o Programa PROINFANCIA.  

      O PROINFANCIA foi instituído pela Resolução 6, de 24 de abril de 2007 e está 

vinculado ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da 

Educação. O PROINFANCIA com a finalidade de garantir o acesso de crianças a 

creches e escolas e a melhoria da infraestrutura física da rede de EI.  

      Para que o município seja contemplado com recursos federais do PROINFANCIA, 

a gestão municipal deve acessar o portal de gestão (online) disponibilizado pelo MEC 

e manter atualizadas as suas informações relativas às metas de atendimento e a 

necessidade de estruturação das condições das unidades educacionais existentes. 

      Para as Secretarias Municipais de Educação, esse é um desafio, devido à 

complexidade de informações que a atualização e monitoramento constante dos 

sistemas disponibilizados pelo MEC exige, são razoavelmente atendidos caso a 

secretaria disponibilize técnicos devidamente capacitados e com dedicação exclusiva.  

      As secretarias de municípios de pequeno porte organizam os trabalhos 

administrativos com equipes reduzidas, que enfrentam as demandas da rotina da 

gestão da rede municipal de ensino e a demanda por informações para um sistema 

ser atualizado. Essa é uma das variáveis que impacta na eficácia e eficiência da 

gestão pública, pois as condições disponíveis do gestor de políticas públicas na esfera 

municipal não são organizadas de modo a atender a complexidade dos sistemas do 

MEC. 
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      Conclui-se que essa variável deve ser considerada na análise sobre o repasse de 

investimentos: os recursos humanos disponíveis na gestão das políticas públicas 

educacionais e as capacitações para os gestores e técnicos teriam implicação nos 

investimentos públicos.  

      Para entendimento dessa problemática deve-se entender que o repasse de 

recursos do FNDE para os municípios depende de informações atualizadas do Plano 

de Ações Articuladas (PAR), um plano que abrange os planos plurianuais dos 

municípios e que é disponibilizado pelo governo federal em um sistema informatizado 

em rede, o qual oferece recursos para o monitoramento das metas dos Planos de 

Educação.  

      O portal operacional58 de gestão do MEC deve ser continuamente atualizado com 

informações do orçamento e monitoramento das propostas online do governo federal 

na área de Educação, pelos técnicos da gestão das políticas educacionais municipais 

e supervisionado pelo gestor e pelo prefeito.  

      Para os municípios de pequeno e médio porte existem dificuldades em manter o 

PAR atualizado pois tem reduzido número de técnicos com vínculo efetivo e 

devidamente capacitado para o manuseio do sistema que é detalhado e complexo.  

      A falta de informações atualizadas no portal do PAR inviabiliza o recebimento de 

recursos financeiros destinados pelo governo federal e de recursos destinados pelas 

emendas parlamentares.  

          As emendas parlamentares são verbas de transferência voluntária, não 

obrigatórias, que podem ser destinadas às ações de construção e reformas de 

estruturas dos municípios, conforme a articulação com os legisladores federais e 

estaduais.  Essa é uma iniciativa que pode contribuir para que os municípios alcancem 

melhores índices de expansão do atendimento nas creches das redes públicas de 

Educação. 

Apresenta-se a necessidade de aprofundar essa discussão, sobre os desafios 

e possibilidades de financiamento, a implementação de medidas que tornem efetivo o 

atendimento convergente aos parâmetros de qualidade para a EI, a necessidade de 

mediação dos interesses e as necessidades dos gestores das redes municipais de 

ensino de todos os municípios envolvidos.  

 

 
58 O sistema disponível aos à gestão dos municípios denomina-se como Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) 



160 
 

Essas discussões deveriam ocorrer com assessoramento técnico que viabilize 

uma pauta factível, tanto para os municípios de pequeno porte como para os 

municípios maiores, uma visão regional qualificada. Esse papel hoje é atribuição da 

associação dos municípios, a AMPLANORTE enquanto representação instituída da 

capacidade de organização dos municípios. 

Esse encaminhamento tem fundamento em Boisier (1996) que defende a 

qualidade da capacidade das assessorias técnicas aos dirigentes regionais para que 

a condução dos processos leve ao desenvolvimento.  

Por fim, foram abordados nesta análise alguns desafios da gestão da política 

de EI e se conclui que há defasagem na expansão da rede pública de EI e que esta 

situação depõe contra a administração pública.  

Se o Estado tem o dever constitucional de implementar a política nacional de 

EI, assim como cumprir com o pacto federativo, fica evidente que o investimento é 

insuficiente e, por conseguinte, mantém as crianças submetidas às situações de risco 

devido as condições sociais e familiares decorrentes da desigualdade.  

Para Rosemberg (1999), o cenário que apresenta uma política pública de EI 

deficitária pode estar relacionado ao lugar que a criança ocupa na sociedade, que é 

considerada como posição inferior na hierarquia social, visão que vem se 

reproduzindo na sociedade contemporânea de que a Educação da criança pequena é 

exclusivamente um problema da esfera privada.  

      A ausência do Estado no cumprimento do seu dever de implementar uma política 

pública de Educação, que dê importância e prioridade às crianças, pode ser 

considerada uma constatação de que o desenvolvimento humano não é prioridade 

entre os objetivos do Estado. 

Mas essa não é uma dívida exclusiva do Estado. Segundo Rosemberg (2006), 

a sociedade não atribui à criança a cidadania que lhe é de direito e considera que a 

EI tem por finalidade o atendimento fugaz, atendimento preparatório para a próxima 

etapa escolar, quando, na verdade a criança pequena está vivendo o hoje, construindo 

a sua cidade todos os dias que frequenta a creche.   

Para Rosemberg (2006) enquanto sociedade, se deve abandonar a visão da 

criança como expectativa de mudança, representação de um mundo melhor. Cabe a 

responsabilidade de valorizar sua existência e respeitar o seu direito de receber um 

atendimento equitativo e de qualidade das políticas públicas de EI e de toda a rede de 

defesa e garantia de direitos. 
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No contexto abordado nesta análise tem importância o monitoramento do 

acesso das crianças às redes públicas de EI considerando o impacto da pandemia 

devido à COVID-19. No ano de 2020, a suspensão das aulas e das atividades 

pedagógicas presenciais nas redes públicas de Educação obrigou os pais a buscarem 

alternativas para o atendimento das crianças em idade ou da creche ou da pré-escola.  

A pandemia fez com que as famílias estivessem submetidas às restrições de 

interação social e situações de risco impostas pela crise sanitária que repercutiu na 

economia, impôs demissões e queda da renda familiar como o primeiro entre os 

demais desdobramentos. 

 Muitas famílias enfrentaram situação de vulnerabilidade, devido à falta de 

renda para a subsistência em um contexto de aumento do número de desempregados 

e dificuldades de recolocação no mercado de trabalho. 

 E são as crianças dessas famílias que terão mais dificuldade em retornar ao 

Sistema de Ensino. As famílias que foram privadas do acesso às condições mínimas 

para atendimento de suas necessidades básicas busca na creche o amparo para os 

seus filhos.   

Considerando que a realidade da EI é de escassez de vagas nas creches, e 

que os sistemas de ensino utilizam a situação de trabalho dos pais como critério de 

acesso às matrículas na creche, as crianças que estão submetidas à fome são as que 

tem menos chance de inclusão nesta etapa da Educação.   

Para o enfrentamento dessa problemática de exclusão e fome, deve ocorrer um 

alinhamento no conjunto de políticas públicas, para que sejam implementadas 

iniciativas de busca ativa e de estratégias que viabilizem a permanência destes 

estudantes na creche e no pré-escolar, respeitando as suas especificidades e 

convergentes no sentido de assegurar o direito à Educação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse último capítulo, apresenta-se a finalização dos estudos 

desenvolvidos sobre a problemática, inicialmente formulada acerca da política pública 

de EI no contexto regional da AMPLANORTE, implementada nos 10 municípios que 

integram essa associação: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, 

Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras. 

A problemática quanto à política pública de EI está relacionada à sua 

concretude e consolidação: visto que não foram encontrados registros de documentos 

de planejamento das políticas de desenvolvimento regional que abordassem a 

intenção dos municípios em relação a sua gestão e operacionalização.  

A questão emerge desse contexto a qual subsidia o percurso da identificação 

de indicadores que pudessem demonstrar como a política pública de EI vem sendo 

implementada, na perspectiva da garantia de direitos à Educação e sua participação 

para o desenvolvimento da AMPLANORTE.  

Os resultados da pesquisa mostraram, considerando os aspectos quantitativos, 

que no período entre 2015 a 2020 havia indicadores da efetivação de ações e 

iniciativas da administração pública municipal em relação a política pública de EI nos 

municípios da AMPLANORTE.  

Sobre os fatores envolvidos na operacionalização da EI na perspectiva de uma 

sociedade desenvolvida foram estudados aspectos da gestão do financiamento, em 

especial da corresponsabilidade dos entes federados, para a gestão de recursos 

humanos e estruturas físicas, como fatores primordiais para que seja efetivado o 

atendimento em creches e em pré-escolas.  

 Com a pesquisa exploratória em documentos que definem diretrizes para o 

atendimento ao segmento decorrente da política pública de EI, foi possível encontrar 

referenciais que apontaram para a atribuição EI bem como, as contribuições da 

Educação para o desenvolvimento humano e consequentemente para o 

desenvolvimento na região da AMPLANORTE.  

Com relação aos desafios enfrentados na implementação da EI, pelos 

municípios da AMPLANORTE, com as análises dos dados quantitativos, esses 

demonstraram que é desigual a realidade da política de EI implementada em cada 

município de região da AMPLANORTE. Entre os desafios, pode-se mencionar que se 

encontra a gestão dos investimentos, estruturação física, contratações e matrículas.  
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Foi possível constatar que há dificuldade maior pelos municípios de pequeno 

porte, em relação a ampliação da capacidade de atendimento e na priorização da 

política pública de EI.  

A pesquisa buscou estabelecer indicadores que apontassem como a EI está 

organizada nos municípios da AMPLANORTE, o que foi possível com levantamento 

em bancos de dados e documentos sobre a gestão da execução financeira 

considerando as despesas liquidadas, investimentos de recursos financeiros com 

relação as etapas de Ensino Fundamental e EI e a dimensão da EI em relação ao 

investimento na educação pública de reponsabilidade municipal.  

Cabe apontar uma lacuna da pesquisa proposta para essa dissertação, 

considerando que haviam indicadores sobre o investimento em despesas realizadas 

justificadas como investimento na política pública de EI. Porém cabe levantamento 

sobre o impacto desse investimento nas necessidades dessa etapa de ensino. Assim, 

seria possível aferir se o investimento contribui na efetivação das condições de 

atendimento equânime e de qualidade das crianças na faixa etária de 0 aos 6 anos 

conforme preconizam as diretrizes legais.  

A forma como a EI está incluída entre as dimensões do desenvolvimento 

regional também é uma questão que teve sua abordagem prejudicada com relação ao 

tempo disponível para a execução dos procedimentos da pesquisa, buscou-se 

subsídios para analisar os dados tendo em vista a necessidade de conciliar as 

dimensões da EI com as dimensões do desenvolvimento regional mas não se 

constituíram em resultados nesse sentido.  

Na primeira fase do estudo contextualizou-se o cenário em que as políticas 

educacionais se encontravam inseridas e foi no documento Plano de Desenvolvimento 

Regional, o PDR AMPLANORTE (2016), que se apresentou como o primeiro indicativo 

do lugar e da importância que a criança ocupa na sociedade dessa região. Apesar de 

ser uma iniciativa regionalizada, construída a partir da mobilização de entidades e 

autoridades regionais, não foram abordadas as políticas educacionais para a primeira 

infância.  

O motivo para a proposta da pesquisa descrita nessa dissertação foi o vazio 

dos assuntos relacionados à primeira infância e a ausência de discussão das 

problemáticas que envolvem as políticas de EI na região da AMPLANORTE.  

A intenção principal da pesquisa foi a análise da política pública de EI como um 

contributo para o desenvolvimento regional na abrangência da AMPLANORTE. Esse 
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objetivo foi atingido em parte pois se apresentaram limitações no levantamento de 

dados qualitativos, não foi possível a realização dos procedimentos da pesquisa de 

campo que indicariam aspectos da organização, hierarquização da gestão e 

condições de operacionalização.  

Sobre a finalidade dessa pesquisa em descrever a organização da EI nos 

municípios da AMPLANORTE, acredita-se que considerando as dimensões na 

perspectiva quantitativa foi possível atingir um delineamento, com apontamentos 

sobre o financiamento, a capacidade de atendimento, os docentes envolvidos e a 

dimensão da população de estudantes desta faixa etária em relação à população de 

estudantes na AMPLANORTE. 

 Apresentou-se também uma expectativa geral sobre o financiamento, sob uma 

perspectiva tangencial, que apontou o compromisso assumido pelos municípios na 

implantação e na responsabilidade de ampliação da capacidade de atendimento.  

Uma questão emerge: foram dirigentes, técnicos e representantes de entidades 

e instituições que se envolveram com a construção do PDR, concluído em 2016, 

então, percebeu-se que não houve alusão a primeira etapa da Educação formal, a EI 

nesse documento. Mesmo na fase do diagnóstico a implementação da EI nestes 

municípios foram mencionados.  

Se as legislações vigentes que tratam da criança a apresentam como sujeito 

de prioridade absoluta da atenção e assistência pela sociedade e se as autoridades e 

entidades estão mobilizados em promover o desenvolvimento, a EI é uma discussão 

necessária.   

A pesquisa sobre a operacionalização das políticas públicas de EI se mostrou 

relevante como parte da produção de conhecimento e consolidação da ciência. Por 

isso o segmento da criança, certamente deve ocupar o lugar central nas discussões 

pelos direitos humanos e sociais e no processo da consolidação da proteção social 

integral à criança e ao adolescente.  

Em relação a dimensão da estrutura física disponível para as políticas públicas 

de EI, apresenta-se uma lacuna para futuras pesquisas. As questões concernentes à 

estrutura física e o seu impacto na qualidade do atendimento realizado para os 

estudantes, de creche e pré-escola, é um indicativo do compromisso dos entes 

federados com sua atribuição constitucional, em investimentos na estruturação das 

redes municipais de ensino, para assegurar o direito deste segmento à Educação.  
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Essa foi uma das conclusões apontadas pela pesquisa: os municípios menores 

tem enfrentado mais dificuldades para efetivar a ampliação da capacidade de 

atendimento e no alcance da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, que prevê o 

atendimento de 50% da população desta faixa etária até o ano de 2024.  

Enquanto os municípios associados à AMPLANORTE enfrentam desafios e 

possibilidades diferentes, cabe realizar novas pesquisas para levantamentos acerca 

do processo de gestão do investimento na estruturação física da EI, e assim, delinear 

as políticas regionalizadas pela articulação em torno de objetivos comuns em relação 

ao atendimento de qualidade, universalização da pré-escola e ampliação da 

capacidade de atendimento pelas creches.   

Uma indicação de ações para a resolutividade acerca da temática desse estudo 

de dissertação, refere-se à criação da câmara técnica de EI, vinculada à 

AMPLANORTE, enquanto organização associativa dos municípios a qual teria por 

objeto social:  

 

Art. 6º Com fundamento no Art, 114, § 3º, da Constituição do Estado de Santa 
Catarina, respeitada a autonomia dos municípios, a associação tem os 
seguintes objetivos e finalidades: 
I - Ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos 
Municípios visando: 
a) Fomentar, promover e proporcionar meios que viabilizem a modernização 
das administrações públicas locais, com a capacitação dos servidores 
públicos municipais, a eficiência do controle interno, a organização dos 
serviços e ações junto à comunidade local e regional; (AMPLANORTE, 2007, 
p. 1) 

 

A câmara técnica dos gestores das redes públicas de EI teria como finalidade 

a discussão conjunta sobre as estratégias de enfrentamento dos desafios da 

implementação de uma política de EI de qualidade. Pois essa não pode ser uma 

problemática isolada, deve sim encontrar viabilidade no conjunto de instrumentos de 

gestão considerando as suas especificidades com o assessoramento da 

AMPLANORTE. 
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