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1  INTRODUÇÃO 

 

Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal, e, de 
árvore em árvore, como um pintassilgo, desce ao rio e depois por ele 
abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e 
profundo da infância a todos nós permitiu...  

José Saramago 

 

Descoincidentemente ao menino criado por José Saramago no livro “A Maior 

Flor do Mundo” muitas crianças brasileiras não tiveram a oportunidade de viver a 

infância de modo a terem respeitados seus direitos e de ingressar na escola ou de 

permanecer nela, desde a mais tenra idade, comprometendo a democratização do 

acesso ao conhecimento produzido e sistematizado historicamente pela humanidade 

e às múltiplas linguagens e experiências vividas por elas nesse ambiente.   

  Partindo desse pressuposto, o presente trabalho de pesquisa científica 

surgiu da motivação de ampliar os estudos e pesquisas realizados no Curso de 

Mestrado em Educação, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

nos anos de 2006 a 2009. Desde este período o enfoque dado à educação das 

crianças pequenas já vinha sendo a área sobre a qual temos envidado esforços e 

sobre o qual pretendemos dar continuidade na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), nosso local de atuação profissional.   

Como professora da referida instituição estivemos em municípios do interior 

do Maranhão para ministrar aulas em cursos de formação inicial oferecidos a 

professores em exercício por meio do Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica (PARFOR) e em uma dessas ocasiões, no município de Vargem 

Grande – MA, no ano de 2012, os professores comentaram sobre o ineditismo da 

escola pública mais bonita da cidade que acabava de ser construída para atender 

crianças pequenas.  

Visitando o local constatamos a veracidade da indicação e descobrimos que 

se tratava de uma unidade escolar construída com recursos do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil (PROINFÂNCIA) e que a gestão da unidade estava a cargo das 

freiras do Instituto Farina, ou seja, terceirizada.  
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A nossa aproximação dos estudos, pesquisas e da realidade educacional das 

crianças pequenas se deu bem antes, quando trabalhamos em um Projeto intitulado 

“Autoestima das Crianças Negras” em comunidades remanescentes de quilombo 

localizadas no interior do Maranhão, de 1997 a 1999. Essa experiência foi o marco 

inicial da nossa trajetória profissional e das escolhas que fizemos posteriormente, 

tendo em vista que a partir desse período nosso olhar foi direcionado para a educação 

das crianças de 0 a 6 anos.   

Durante cinco anos, 2001-2005, trabalhamos na equipe de acompanhamento 

das creches e pré-escolas conveniadas com o poder público municipal vinculadas a 

Secretaria Municipal de Assistência Social de São Luís – MA. No referido município a 

transição das instituições de educação infantil do âmbito da Assistência Social para a 

Educação, conforme dispunha o Artigo 89 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n. 9394/1996, só aconteceu no ano de 2007. Trabalhamos também na 

equipe de acompanhamento das creches e pré-escolas públicas vinculadas a 

Secretaria Municipal de Educação de São Luís – MA, nos anos de 2002 a 2008.  

Foi quando conhecemos a realidade educacional na qual as crianças estavam 

inseridas naquele momento, na capital do estado brasileiro mais pobre considerada a 

renda per capita domiciliar igual ou inferior a 255,00 mensais e com 63,5% de sua 

população vivendo na pobreza (Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013). Poucas 

dessas instituições educacionais tinham uma estrutura física adequada ao 

atendimento de crianças de 0 a 6 anos, a maior parte subsistia em locais que não 

haviam sido construídos para funcionar como creches e pré-escolas. 

Ao chegar na universidade, na condição de professora substituta de 2007 a 

2009 e efetiva desde 2009, trabalhamos principalmente com disciplinas no Curso de 

Pedagogia relativas a educação infantil. No currículo do curso havia um Núcleo 

Temático de Educação Infantil optativo composto por três disciplinas: “História e 

Política da Educação Infantil”, “Fundamentos da Educação Infantil” e “Procedimentos 

Metodológicos de Educação Infantil”, todas com a carga horária de 60 horas, sendo 

que as duas primeiras ficaram sob a nossa supervisão. Esse currículo foi reformulado 

e o Núcleo de Educação Infantil foi extinto, as disciplinas “História e Política da 

Educação Infantil” (60h) e “Fundamentos da Educação Infantil” (60h) deram lugar a 

disciplina obrigatória “Fundamentos da Educação Infantil: história, política e cultura da 

infância” (60h), com a qual temos nos ocupado, além das demais atividades docentes.   
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Naquele período não existia um Grupo de Pesquisa institucional na área de 

Educação Infantil na UFMA como identificava-se em outras universidades, o que 

aconteceu subsequentemente ao ingresso de professores que tinham como objeto de 

estudo a temática e ao envolvimento de alguns desses docentes com o Programa de 

Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL), com o Curso de Especialização em Educação Infantil e com o Curso 

de Especialização em Docência na Educação Infantil.   

Como haviam professores em exercício na educação infantil pública e 

conveniada sem a habilitação mínima exigida pelo Artigo 62 da LDB n. 9394/1996, o 

PROINFANTIL foi um curso criado pelo MEC em parceria com Universidades e 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação para formar professores em nível 

médio, na modalidade Normal, realizado à distância, com algumas atividades coletivas 

presenciais e com uma carga horária de 3.392h, totalizando 2 anos de curso, 

distribuídas em 4 módulos com duração de 6 meses cada (CORSINO, GUIMARÃES 

e SOUZA, 2010).  

Concebido durante o ano de 2004 e implementado a partir de 2005, o 

PROINFANTIL foi estruturado com base no PROFORMAÇÃO, curso existente desde 

1999, instituído pelo MEC para formar professores das primeiras séries do ensino 

fundamental que também não possuíam a habilitação mínima exigida pela legislação 

vigente. 

Criamos então em 2011 o Núcleo de Educação e Infância da Universidade 

Federal do Maranhão (NEIUFMA) pouco antes de parte do grupo afastar-se para 

integrar Programas de Pós-Graduação em nível de Doutorado em instituições de 

ensino superior localizadas fora do estado devido, tanto a possibilidade de formação 

e diálogo com outros interlocutores, como ao fato de ainda não termos Doutorado em 

Educação no estado do Maranhão.       

Sob essa ótica, constatando as dificuldades existentes também em outras 

localidades brasileiras relacionadas ao espaço físico em que se encontravam 

matriculadas as crianças na educação infantil, a nossa curiosidade sobre as creches 

e pré-escolas construídas com recursos do PROINFÂNCIA aumentou, o que nos 

levou a buscar mais informações sobre o tema com o objetivo de construir um projeto 

de pesquisa. 

Concernente ao encargo proposto pudemos compreender que no início do 

segundo mandato do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva o programa foi instituído 
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como parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) por meio do 

Decreto n° 6.094 em 2007 com a função de prestar assistência técnica e financeira ao 

Distrito Federal e aos municípios para a construção, reforma e aquisição de 

equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas. O objetivo do 

programa é garantir o acesso de crianças a instituições escolares de educação infantil 

públicas, especialmente em regiões metropolitanas, onde são registrados os maiores 

índices de população nessa faixa etária e a melhoria da infraestrutura física da rede 

de educação infantil.     

Uma vez que o programa foi criado como assistência financeira voluntária os 

municípios poderiam ou não aderir de acordo com as suas necessidades de 

construção, reforma ou ampliação, desde que indicassem essas necessidades no 

diagnóstico de sua situação educacional presente no Plano de Ações Articuladas 

(PAR) e estivessem aptos a cumprir os requisitos necessários como: demanda mínima 

conforme o projeto escolhido, com base em dados do Censo Escolar; dominialidade 

do terreno por parte do órgão interessado e terreno que possuísse viabilidade técnica 

e legal para implantação da escola.    

Traçado como um plano de caráter plurianual e multidimensional, o PAR teria 

a função de um instrumento de diagnóstico e de planejamento de política educacional 

para que os entes federados pudessem realizar ações que tivessem como finalidade 

a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares. 

Após a inclusão do PROINFÂNCIA na segunda etapa do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC2)  no ano de 2011 os municípios passaram a ser 

pré-selecionados pelo Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento 

(CGPAC), de acordo com déficit comprovado de atendimento na educação infantil. 

Quando o PAC foi criado pelo Decreto n. 6025 de 22 de janeiro de 2007 como 

um plano estratégico de resgate do planejamento e da retomada dos investimentos 

em setores estruturantes tinha o objetivo de viabilizar a execução de grandes obras 

de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, sendo que a primeira 

etapa do Plano ocorreu de 2007 a 2010, a segunda etapa de 2011 a 2014 e a terceira 

etapa está em vigência desde 2015 a 2018.   

Para as construções, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) disponibilizou plantas padrão, solicitadas ao Laboratório de Projetos do 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília (UnB), 

conforme a demanda a ser atendida. Somente um grupo de municípios, os que 
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compunham o Grupo 1 do PAC, poderiam apresentar projetos próprios para serem 

avaliados pelo FNDE.  

A imprensa passou a noticiar com frequência as inaugurações de unidades 

escolares construídas com recursos do programa como ações importantes do 

Governo Federal junto aos municípios, assim como irregularidades em relação ao 

abandono, paralização e atraso das obras, o que permitiu maior visibilidade das ações 

do PROINFÂNCIA junto à população.   

Parte significativa das pesquisas encontradas visaram a análise do programa 

em estados e municípios brasileiros, o que contribuiu substancialmente para a 

captação de aspectos políticos e pedagógicos de sua execução e  por esse motivo, 

decidimos dar a essa pesquisa um caráter abrangente que tivesse como foco o 

desenvolvimento das ações do programa em nível nacional, incluindo a situação das 

obras das unidades de educação infantil e a aplicação dos recursos financeiros 

destinados a essa finalidade.   

Algumas questões sobre o PROINFÂNCIA mereceram atenção especial: 

Quanto o PROINFÂNCIA contribuiu para a expansão de vagas na educação infantil? 

Os recursos financeiros disponibilizados para a execução do programa durante esses 

10 anos de existência foram suficientes para custear a expansão necessária? Por que 

a utilização de projetos padronizados de instituições de educação infantil para todos 

os municípios? Esses projetos contemplavam o atendimento das necessidades 

educacionais das crianças brasileiras? Quantas unidades educacionais construídas 

com recursos financeiros do Programa estavam em funcionamento? Quais os 

mecanismos de monitoramento e controle da aplicação dos recursos financeiros do 

programa?   

O objetivo geral deste trabalho é analisar a execução do Programa Nacional 

de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(PROINFÂNCIA) em municípios brasileiros.  

Os objetivos específicos são: analisar os dados estatísticos do atendimento 

educacional à criança de zero a cinco anos, visando a caracterizar a oferta, para 

identificar em que medida está ocorrendo à materialização do acesso à educação 

infantil por meio do PROINFÂNCIA; fazer um levantamento bibliográfico das 

produções existentes na academia, dos trabalhos apresentados em eventos 

científicos e dos artigos publicados em revistas sobre o PROINFÂNCIA; identificar 

como está ocorrendo o processo de articulação e colaboração entre os entes 
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federados, no âmbito do programa; apontar quais os mecanismos de monitoramento 

e controle dos órgãos públicos e de controle social do cidadão na aplicação dos 

recursos do programa.  

 Considerando a produção sobre o referido programa, esse trabalho de 

investigação foi realizado com a intenção de trazer contribuições ao estado da arte do 

tema tratado, na medida em que o abordou de maneira integral, englobando o local e 

visando captar o que acontecia em nível nacional, após dez anos de existência do 

PROINFÂNCIA.    

É necessário reconhecer que o programa tendo sido criado em 2007 e a 

primeira produção acadêmica sobre o tema datada de 2011, as ações do 

PROINFÂNCIA são muito recentes e algumas destas ainda estão em curso, portanto, 

esse é um objeto de pesquisa que demandará novas averiguações para avaliar a 

continuidade ou a descontinuidade do mesmo. Os principais documentos que deram 

o tom desse trabalho foram produzidos em 2017 e alguns chegaram a ser divulgados 

publicamente no ano de 2018, como o Relatório da CGU que será comentado 

posteriormente.      

Apreender o que acontece na política educacional brasileira voltada para a 

educação infantil exigiu senso crítico e contextualização histórica e política do objeto 

estudado, para não perder de vista uma visão de conjunto, da inserção do 

PROINFÂNCIA como intervenção estatal de expansão da educação infantil.   

A presente pesquisa teve como base uma abordagem quali-quantitativa, na 

qual mensurações quantitativas e categorizações qualitativas são necessárias para a 

investigação do objeto de estudo, tendo em vista que os conceitos de quantidade e 

qualidade conjugados implicam em um olhar mais amplo, a partir da relação dialógica 

de fontes variadas de informação (GATTI, 2012).     

A revisão da literatura partiu da seleção das fontes primárias e secundárias 

que, sob a forma de livros, artigos, dissertações e teses, assim como de meios 

eletrônicos, bancos de dados, revistas eletrônicas, sites de legislação e outros, 

constituem-se no corpus analítico deste trabalho.  

Especialmente foi investigada a produção acadêmica nacional sobre o 

PROINFÂNCIA na área de educação e em outras áreas nas quais foram publicados 

trabalhos acerca do tema com o objetivo de mapear as pesquisas existentes e os 

principais aspectos privilegiados considerados como elementos chave para a 

compreensão do programa.      
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Os dados estatísticos coletados para o desenvolvimento desse trabalho de 

investigação foram igualmente levantados junto ao Ministério da Educação (MEC), 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação Anísio Teixeira (INEP) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estrutura e o desenvolvimento 

do PROINFÂNCIA incluindo relatórios e dados estatísticos também foram alvo de 

exame e análise junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Relatórios de Auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de 

Contas da União (TCU) foram consultados e tiveram lugar apropriado devido ao mérito 

e pertinência das informações encontradas.   

Foram realizadas entrevistas com profissionais que estiveram envolvidos com 

o PROINFÂNCIA com o propósito de compreender o desenvolvimento do programa 

de forma mais consistente e de preencher algumas lacunas de informações que não 

foram localizadas em documentos e trabalhos acadêmicos.  

Entrevistamos a coordenadora da educação infantil do MEC que esteve no 

cargo de 2007 a 2016, Rita Coelho, que tratou de temas relevantes como o surgimento 

do programa, o assessoramento pedagógico aos municípios e a importância do 

PROINFÂNCIA como iniciativa governamental para o cumprimento do direito à 

educação das crianças pequenas. 

Consideramos relevante entrevistar a professora Maria da Graça Souza Horn, 

que foi consultora dos estudos propositivos da organização dos espaços do 

PROINFÂNCIA encomendados pelo MEC para contribuir com os municípios e é uma 

pesquisadora e estudiosa do eminente lugar que o espaço físico ocupa na proposta 

pedagógica da educação infantil.  

Outra entrevista realizada foi com o coordenador de infraestrutura do FNDE, 

Rudybert Barros Von Eye, que está nessa função desde 2012 até os dias atuais. Essa 

entrevista foi importante para a compreensão das mudanças ocorridas ao longo do 

desenvolvimento do programa.  

Com o propósito de conhecer mais acerca da pesquisa realizada sobre o 

PROINFÂNCIA em municípios do Estado Rio de Janeiro de 2010 a 2014, 

entrevistamos a professora Maria Fernanda Rezende Nunes da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Nessa conversa pudemos obter mais 

informações relativas a pesquisa e aos pontos de vista da autora sobre o programa, o 

que foi bastante proveitoso para as nossas reflexões.    
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E, por fim, entrevistamos a profissional responsável pelo acompanhamento da 

utilização do aplicativo “Tá de Pé?” criado pela Organização Não Governamental 

Transparência Brasil em 2017 para o monitoramento e controle social das obras do 

PROINFÂNCIA em nível nacional. Foi muito interessante a descoberta e o 

entendimento desse investimento da Transparência Brasil relacionado a execução do 

programa e o intuito de promoção do controle social da aplicação dos recursos 

públicos por meio do uso do aplicativo.   

A agregação das análises, fundamentadas em dados estatísticos da 

implementação do PROINFÂNCIA, possibilitou ainda uma avaliação do processo de 

articulação e colaboração entre os entes federados, tendo em vista que ao estudar e 

pesquisar o programa a partir da compreensão da implementação de suas ações nos 

municípios, pretendeu-se acrescentar novas perspectivas aos estudos já realizados 

sobre o tema. 

É necessário esclarecer que as entrevistas ocorreram por telefone, via Skype 

ou pessoalmente, a partir de um roteiro de questões semiestruturado, mas todas 

tiveram um caráter mais de conversa, com a possibilidade de incluir questões que 

surgissem no diálogo estabelecido entre os interlocutores, do que um momento que 

se restringisse apenas a utilização de perguntas para obtenção de respostas. Esse foi 

um recurso muito importante para a compreensão do objeto da pesquisa, tendo em 

vista a dispersão e a dificuldade de aquisição de determinadas informações nas fontes 

existentes, além da possibilidade de dialogar com sujeitos que vivenciaram os 

processos, seja de participação na condução do programa, de pesquisa ou de criação 

de mecanismo de controle social.    

Como problema de pesquisa, pretendemos responder a seguinte questão: O 

PROINFÂNCIA propiciou a expansão da educação infantil com qualidade?  

Considerando o estabelecido na Emenda Constitucional 59/2009, em 2016 as 

crianças de 4 e 5 anos deveriam estar obrigatoriamente matriculadas na educação 

infantil, fazendo desse programa um dos prioritários, para viabilizar a universalização 

do atendimento, em se tratando de assistência financeira aos municípios na área de 

educação para crianças pequenas.  Além do cumprimento do prescrito na EC 59/2009, 

o programa poderia contribuir com o atendimento à Meta 1 do Plano Nacional de 

Educação, Lei n. 13.005/2014, que determinou prazos e quantitativos de ampliação 

de vagas na educação infantil.   
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Daí a necessidade de maior controle e acompanhamento dos recursos 

públicos destinados à educação infantil e da participação mais ampla e qualitativa da 

sociedade na definição das políticas educacionais para essa etapa de ensino, decisiva 

para proporcionar as crianças o desenvolvimento de suas capacidades e 

potencialidades, respeitando as diferenças inerentes a todos os seres humanos.  

Para responder a essas questões, este trabalho trouxe em um primeiro 

momento a apresentação da pesquisa nessa introdução. Em seguida, foram 

apresentadas a sistematização de conhecimentos e reflexões acerca do direito à uma 

educação de qualidade para as crianças pequenas, a reconstrução das políticas 

educacionais para a educação infantil no Brasil e a atuação do movimento social mais 

expressivo na atualidade em defesa do direito à educação infantil que subsidiou a 

compreensão da necessidade de criação do PROINFÂNCIA.  

O programa foi detalhado na terceira parte deste trabalho, momento em que 

foram apresentadas as concepções, o formato e os condicionantes da implementação 

do programa. Os recursos financeiros disponibilizados para a execução do programa 

foram analisados nesse contexto, mediante os dados coletados. A criação e a 

utilização do aplicativo produzido pela Transparência Brasil para monitorar as obras 

do programa foi examinada no final da terceira parte e na quarta parte foram escritas 

as considerações finais. 
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2 O DIREITO DAS CRIANÇAS BRASILEIRAS A UMA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

QUALIDADE 

 

Enquanto não têm foguetes para ir à Lua, 
os meninos deslizam de patinetes pelas calçadas da rua. 

Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz, 
que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz! 

 
Cecília Meireles 

 

Nessa parte do trabalho foram apresentados elementos centrais sobre a 

evolução do direito da criança a uma educação infantil de qualidade, assim como as 

expressões da legislação em questão na realidade circunscrita. Direito esse 

conquistado pela participação e pressão popular, pela atuação dos movimentos 

sociais, pelos avanços das leis em assegurar competências e alocação de recursos 

para essa etapa da educação básica, pelo desempenho de instituições que cobram 

do poder público o cumprimento do dever para com a educação das crianças de 0 a 

5 anos, como o Ministério Público, e pelos estudos e pesquisas desenvolvidos com o 

objetivo de analisar quais seriam as boas condições políticas e pedagógicas para um 

atendimento educacional adequado. 

Emanam dessa construção histórica as lutas por uma educação infantil de 

qualidade que proporcionaram maior visibilidade ao tema e que culminaram com a 

elaboração e execução de programas como o PROINFÂNCIA, instaurado em um 

tempo no qual 19 anos haviam se passado após a instituição da Constituição Federal 

de 1988, marco do reconhecimento da criança como sujeito de direito e 11 anos após 

o estabelecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.9394/1996, 

quando a educação infantil passou a fazer parte dos sistemas educacionais como 

primeira etapa da educação básica. 

Portanto, em face do objeto de estudo em tela contribuir para o cumprimento 

dos dispositivos legais que regem o direito à educação infantil no Brasil mereceu 

destaque a sintetização de aspectos gerais que assentaram os alicerces para a 

existência do programa, tendo em vista que, quanto mais prosseguiram os avanços 

legais, políticos e pedagógicos, mais foram enunciadas propostas de espaços 

apropriados para a educação das crianças. 

É certo que em virtude da complexidade do cenário político, econômico e 

social brasileiro no qual o modo de produção é regido pela dinâmica do sistema 
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capitalista e decorrente dessa condição, a desigualdade e os interesses de classe 

estão presentes nas instituições sociais, qualquer política pública será implementada 

em meio aos conflitos e disputas existentes pela materialização dos direitos sociais, o 

que torna mais indispensáveis as lutas para que toda criança tenha assegurado o 

direito à uma educação de qualidade em instituições escolares públicas. 

Isso fez com que o Brasil, o quinto maior país do mundo e o maior país da 

América do Sul em extensão territorial com uma área de 8.511.965 km, ocupando 47% 

do território sul-americano, a sexta nação mais populosa do mundo com uma 

população de 207.660.929 habitantes, considerado uma das maiores economias 

mundiais chegando a ocupar a 7ª posição em 2012, fosse um dos mais desiguais em 

termos de distribuição de renda (IBGE, 2017). Medeiros, Souza e Castro (2014) 

analisaram a desigualdade de renda no Brasil e apresentaram as seguintes 

informações:  

  

Quando se combina a PNAD à DIRPF, quase metade de toda a renda 
no país está concentrada nos 5% mais ricos e um quarto no 1% mais 
rico. O milésimo mais rico acumula mais renda que toda a metade mais 
pobre da população. Isso reflete um perfil que já é bem conhecido: o 
Brasil é marcado por uma grande massa de população de baixa renda 
que se distingue de uma pequena, porém muito rica elite (p.982). 

 

Essa situação social ensejou na educação brasileira a manutenção da 

coexistência de escolas públicas e privadas, bem como o incremento dos mecanismos 

de privatização compatíveis com o atendimento à lógica do mercado, nos quais 

diferentes contornos envolveram a destinação de recursos públicos para subsidiar 

instituições educacionais comunitárias, confessionais e filantrópicas e empresas que 

prestam serviços na área de educação com o objetivo de obtenção de lucro. Ou ainda, 

para quem pode arcar com os custos referentes a educação escolar das crianças em 

instituições educacionais privadas, a concretização do direito à educação se faz de 

forma mais imediata, para os que não podem despender desses recursos, não é 

verdade que as questões de acesso e qualidade estejam resolvidas, na educação 

infantil há muitas filas de espera por uma vaga e a luta por uma educação infantil de 

qualidade está em permanente disputa.   

Mesmo com as contradições existentes em toda a organização da sociedade, 

não se pode deixar de reconhecer as conquistas no âmbito da educação infantil 
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pública, o que permite evidenciar a importância e a necessidade de uma educação de 

qualidade para esse período da vida humana.   

Anísio Teixeira já lembrava que “Com efeito, todas as demais funções do 

Estado democrático pressupõem a educação, que não é consequência da 

democracia, mas a sua base, o seu fundamento, a condição mesma de sua existência” 

(2009, p.107), portanto, a tarefa de formar cidadãos críticos, conscientes e 

participativos deve ser iniciada desde cedo com as crianças, especialmente em 

tempos de ameaças ao regime democrático brasileiro de modo geral e mais 

especificamente na área de educação, tais como a criação do Movimento Escola sem 

Partido.  

Esse Movimento surgiu em 2004 coordenado pelo advogado Miguel Nagib, 

apoiado por membros do Movimento Brasil Livre (MBL) com o propósito de cercear a 

liberdade de ensino dos professores das escolas públicas por meio da apresentação 

de anteprojetos de leis estaduais e municipais que visassem a implementação das 

propostas conservadoras do Escola sem Partido, como a proibição do uso de 

determinadas expressões em sala de aula e uma suposta neutralidade política, 

ideológica, religiosa e moral do ensino, contrariando o princípio constitucional do 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, o que representaria um retrocesso 

na educação brasileira.  

Frigotto (2016) alertou que o Movimento vinha desqualificando a escola 

pública e o trabalho docente favorecendo ainda mais as interferências de 

organizações, bancos e empresas privadas na definição “do conteúdo, do método e 

da forma da escola pública” (p.1), que seria o local adequado ao atendimento do direito 

universal à educação básica.    

Como exemplo da repercussão desse movimento observamos a imposição 

anacrônica de que não fosse trabalhada na escola a chamada ideologia de gênero 

com a retirada do tema dos planos estaduais e municipais de educação, destituindo a 

escola de parte de suas atribuições de formação humana, educação para a 

diversidade e guardiã dos direitos humanos.  

O direito das crianças a uma educação infantil de qualidade pressupõe a 

oferta das condições necessárias para a ampliação de suas visões de mundo, 

motivando suas capacidades de reflexão e expressão, formulação de ideias e 

elaboração do legado da humanidade para a conformação ou para a transformação 

da desigualdade social.     
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Em consonância com o objetivo de apreensão das dimensões que compõem 

o direito à educação infantil e sua relação com o PROINFÂNCIA foram analisados 

aspectos concernentes ao direito à educação infantil, a incidência do federalismo na 

organização da educação infantil, as políticas de educação infantil no Brasil, a atuação 

do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) na defesa dos direitos 

da criança à uma educação infantil de qualidade, a configuração do acesso à essa 

etapa da educação básica, os principais desafios para a conquista de uma educação 

infantil de qualidade, dentre os quais o espaço físico tem lugar de destaque e o 

financiamento dessa etapa.         

 

2.1 ASPECTOS RELEVANTES DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL    

 

Tratados internacionais que objetivaram asseverar a dignidade da pessoa e o 

direito humano à educação dos quais o Brasil é signatário indicam que a soberania 

nacional não está acima dos compromissos firmados nessas normas jurídicas, 

devendo o país respeitar, proteger e promover este direito. 

Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 o direito à 

educação está presente e foi avigorado como norma jurídica pelo Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1966, pela Convenção Relativa à 

Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, 1960, pela Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1989, pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, 

1988, e pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2007 

(RIZZI; GONZALEZ; XIMENES, 2011).     

Em âmbito nacional, dentre os Direitos Sociais declarados na Constituição 

Federal de 1988 estão à 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 e a assistência aos desamparados.  Com base nessa declaração, Caggiano 

(2009) afirmou que o direito à educação está incluso no elenco dos direitos humanos 

fundamentais, amparado por um quadro jurídico-constitucional que lhe assegura um 

sistema de garantias desse direito. 

Cury e Ferreira (2009) seguiram nessa direção quando analisaram a 

admissão legal do direito à educação e destacaram a importância do sistema de 

garantia de direitos, “envolvendo o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
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Pública, Segurança Pública, Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente e 

Conselho Tutelar” (p. 34). A criação dessas instâncias, órgãos e conselhos 

significaram um avanço para a luta por garantia de direitos exigindo aprimoramento 

constante de seu funcionamento. 

Ao analisar o estabelecimento do Direito à Educação na Constituição Federal 

de 1988 Oliveira (1995) reiterou que a incorporação desse direito nas Constituições 

de diversos países surgiu com o advento da modernidade em oposição ao ideário 

medieval, quando a laicidade passou a ser um componente importante em tais 

declarações e que o aperfeiçoamento deste direito sob o prisma jurídico tem se dado 

desde a sua primeira declaração na Constituição Federal de 1934.   

A proeminência da obrigatoriedade do ensino fundamental e a gratuidade do 

ensino público aconteceram ao longo da República Velha no Brasil impulsionadas 

pelas transformações do capitalismo, consolidação do imperialismo e pela enlevação 

dos direitos sociais após a Primeira Guerra Mundial, expressos mais notoriamente na 

Constituição Alemã de 1919, também sob a influência da preocupação com o 

desenvolvimento social e construção de uma nacionalidade no país e das reformas 

educacionais em curso desde a década de 1920, a partir da atuação dos educadores 

da Escola Nova (OLIVEIRA, 1995).      

Dentre as inovações constantes na Constituição Federal de 1988 relativas ao 

direito à educação o autor citou a asseveração da igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola e a afirmação da gratuidade para todos os níveis de 

ensino dispostos no Art. 206. O Art. 208 consistia na especificação do dever do Estado 

para com a educação, no qual estava incluso o atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de zero a seis anos de idade.       

Indispensáveis para a concretização deste direito os programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde destinados aos alunos do ensino fundamental foram incorporados aos deveres 

do Estado nesse mesmo artigo, o que possibilitaria a ampliação da reivindicação 

desses serviços no sistema judiciário, contribuindo para a redução da exclusão 

escolar provocada pela condição econômica (OLIVEIRA, 1995).  

A instituição do acesso ao ensino fundamental como direito público subjetivo 

tornou mais eficiente a exigência desse direito, na medida em que o Poder Público 

não poderia negar-se a cumprir os dispositivos legais concernentes a disponibilidade 

da oferta dessa etapa de ensino (OLIVEIRA, 1995).    
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Oliveira (1995) apontou os mecanismos jurídicos criados no texto 

constitucional para assegurar os direitos citados tais como o Mandado de Segurança, 

o Mandado de Injunção e a Ação Civil Pública, a serem utilizados em caso de omissão 

ou violação do Poder Público, para a proteção dos direitos líquidos e certos. Em sua 

pesquisa coletou 22 iniciativas dessa ordem, disposta nos seguintes grupos: 

 

a) Ações visando a conquista de vagas; 
b) Questões relacionadas com o Direito à Educação, tais como 
cobrança de taxas e/ou anuidades em escola pública, matrícula fora 
da idade ideal, retenção de documentação em escola particular por 
falta de pagamento de anuidades; 
c) Iniciativas no âmbito do Sistema de Justiça, que visem garantir 
o Direito à Educação, mas que não gerem necessariamente ações 
judiciais, tais como recomendações oriundas de conclusão de 
inquérito civil, iniciativas junto ao sistema de ensino objetivando 
diminuir a evasão escolar e iniciativas que propiciem a ampliação dos 
grupos e/ou instituições às quais se deve dirigir a preocupação com a 
garantia do Direito à Educação (p.121).        

 

      

Para o autor as ações direcionadas a oferta de vagas eram as mais 

amparadas na legislação, o que favoreceu o acato a essas demandas, entretanto, as 

ações individuais em que os demandantes eram identificados obtiveram maior êxito 

do que as ações coletivas, nas quais as reinvindicações eram para grupos maiores. 

Também foi constatado que nas ações em que houve organização e mobilização da 

sociedade civil as chances de alcance do objetivo foram maiores, o que mostrou a 

importância da luta em torno dessa temática (OLIVEIRA, 1995).      

Inserida no projeto “Brasil: 25 anos de democracia” (1988-2013), que consistia 

na realização de pesquisas sobre os 25 anos da democracia brasileira com o objetivo 

de avaliar a qualidade da democracia brasileira por meio da análise das relações entre 

princípios democráticos, procedimentos institucionais, participação política e 

resultados do funcionamento das instituições democráticas, liderado pelo Núcleo de 

Pesquisa em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo (NUPPS), com 

participação de docentes e alunos da Universidade de São Paulo (USP), da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV/SP) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), a pesquisa 

desenvolvida pelos pesquisadores da Cátedra UNESCO de Direito à Educação da 

Faculdade de Direito da USP tinha por objetivo a sistematização e análise das 

decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 
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sobre educação e a sistematização e análise dos projetos de lei apresentados no 

Congresso Nacional no período de 2000 a 2012, como forma de apreender o ativismo 

judicial e a produção legislativa em matéria de direito à educação (RANIERI, 2013).  

De acordo com Ranieri (2013) a partir de 1988 o direito à educação passou a 

ser uma temática relevante na jurisprudência do STF, tendo sido julgado 4.410 

processos de 1988 a 2013, o que não significou uma quantidade expressiva no 

conjunto dos processos levados ao STF, mas sinalizou uma mudança em benefício 

da efetividade do direito à educação.  

As ações no STJ foram interpostas majoritariamente na Região Sul, 29,9%; 

em seguida na Região Sudeste, 27,9%; logo após na Região Centro-Oeste, 20,8%; 

Norte, 19,8% e Nordeste, 1,7%. A coleta e análise dos dados apresentados tornou 

possível evidenciar as desigualdades regionais no acesso ao Judiciário no que se 

refere a educação (RANIERI, 2013). 

 Os demandantes junto ao STJ foram alunos, universidades, escolas federais 

de ensino médio, instituições privadas de ensino, conselhos profissionais, Ministério 

Público, a União, os Estados e os Municípios, sendo que os alunos foram os principais 

demandantes, foi inexpressiva a atuação dos entes federados e o Ministério Público 

atuou, principalmente, nas ações referentes ao acesso as creches (RANIERI, 2013). 

Os processos judiciais relativos à educação básica versavam sobre o acesso 

à educação infantil e ao ensino fundamental, foram poucas as demandas de alcance 

social mais amplo e não havia demandas relativas à melhoria da qualidade do ensino. 

Os demais processos buscavam solucionar pleitos individuais como revalidação de 

diploma, aproveitamento de estudos, transferência de servidor público, matrícula 

obrigatória no local de residência, entre outros (RANIERI, 2013). 

Nas conclusões da pesquisa citada estava posto que assim como era 

necessário reconhecer a importância da atuação do Poder Judiciário para resguardar 

os direitos fundamentais tal qual o direito à educação, era imprescindível que as 

instituições estatais tivessem a capacidade de assegurar a efetividade do sistema 

legal democrático.        

Observou-se que a partir das determinações legais o acesso à educação 

infantil passou a ser cada vez mais exigido judicialmente nos casos de omissão do 

poder público fazendo com que o Estado cumpra o seu dever constitucional. 

Além da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8069/1990, constitui-se em importante legislação que rege também 
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o direito à educação. Conforme Oliveira (2007) “O ECA regulamenta de maneira 

bastante detalhada o direito à educação presente no texto constitucional, 

representando uma significativa contribuição ao esforço pela ampliação e efetivação 

desse direito em nossa sociedade” (p.29).  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394/1996 a 

educação infantil foi definida como primeira etapa da educação básica, devendo ser 

ofertada em creches e pré-escolas, para crianças de zero a três anos e quatro a seis 

anos, respectivamente. Mais tarde, as Leis n. 11.114/2005 e 11.274/2006 

promoveram alterações nesse espectro originalmente configurado pela LDB, 

estabelecendo que as crianças de seis anos passassem a cursar o primeiro ano do 

ensino fundamental, ampliando essa etapa de oito para nove anos, ficando na 

educação infantil as crianças de zero a cinco anos.  

A determinação do ingresso das crianças de 6 anos no ensino fundamental 

poderia parecer incremento do direito à educação dessas crianças, tal como divulgado 

pelo MEC nos documentos oficiais relativos ao tema, na medida em que o ensino 

fundamental era a única etapa obrigatória da educação básica e as crianças de 6 anos 

teriam que ser obrigatoriamente matriculadas, o poder público teria que disponibilizar 

a vaga e os pais teriam que matricular seus filhos nessa faixa etária, assim como 

ocorria com as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Um dos artigos mais 

conhecidos pela defesa dessa decisão governamental foi escrito por Kramer (2006), 

quando afirmou que isso já acontecia em muitos países e em muitos municípios 

brasileiros e que essas crianças passariam a ser reconhecidas, tendo em vista que a 

educação infantil não era obrigatória. 

Posteriormente, essa defesa de que somente a partir da obrigatoriedade no 

ensino fundamental o direito à educação das crianças de 6 anos estaria garantido 

perderia o sentido, quando a educação passou a ser obrigatória dos 4 aos 17 anos 

com a edição da Emenda Constitucional 59/2009, ou seja, se a matrícula das crianças 

de 4 a 6 anos seria obrigatória em um futuro próximo, elas poderiam ter continuado 

na educação infantil como estavam. De acordo com Arelaro, Klein e Jacomini (2011): 

“Se a intenção era tornar obrigatório o ensino a partir dos 4 anos de idade, por que 

não se ampliou o atendimento pré-escolar (dos 4 aos 6 anos) rumo a sua 

universalização nas escolas de educação infantil?” (p. 49).   

Por outro lado, considerando que essa decisão poderia ter ocorrido por conta 

da ordenação do financiamento da educação pública que priorizou o ensino 
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fundamental durante 10 anos, de 1996 a 2006, com a instituição do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), Lei 9.424/1996, essa medida foi tomada no ano anterior em 

que foi editada a lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei 11.494/2007, que 

ampliou a abrangência do financiamento para toda a educação básica, incluindo a 

educação infantil, tornando esse propósito sem função, ainda que seja necessário 

reconhecer a indução da municipalização do ensino fundamental promovida desde a 

implementação do FUNDEF, assim como o aumento do número de alunos por turma 

nessa etapa, tendo em vista que quanto maior o número de matrículas no ano anterior, 

maior o volume de recursos financeiros disponibilizado pelo fundo  (ARELARO, 

JACOMINI e KLEIN, 2011).    

Arelaro, Jacomini e Klein (2011) analisaram as consequências do ingresso 

das crianças de 6 anos no ensino fundamental a partir de documentos e dos dados 

coletados na pesquisa “Avaliando políticas educacionais: um estudo sobre a 

implantação do ensino fundamental de nove anos no Estado de São Paulo” realizada 

em escolas municipais e estaduais, na qual os sujeitos envolvidos foram 

entrevistados, a saber: profissionais da educação, pais e crianças de 6 anos 

matriculadas no ensino fundamental.  

Em relação ao argumento de que o ingresso das crianças de 6 anos 

corresponderia a ampliação do direito à educação, as autoras pontuaram: 

 

Essa argumentação parte de pressupostos nem sempre condizentes 
com a legislação vigente. O primeiro é de que a criança de 6 anos não 
teria assegurado seu direito à educação, uma vez que se encontra na 
educação infantil, etapa considerada não obrigatória. De acordo com 
a CF/88, art. 208, é dever do Estado e direito das crianças e das 
famílias a matrícula na educação infantil (em creches e pré-escolas). 
Portanto, nos termos da lei, o direito das crianças à educação formal, 
desde seu nascimento, está garantido. Se o governo reconhece que 
as instituições de educação infantil não ofertam vagas suficientes para 
atender a estas crianças, a consequência lógica seria o estímulo 
técnico-financeiro para que os municípios assumissem sua 
responsabilidade constitucional. No entanto, a opção foi por uma 
política nacional de novo lócus de estudo dessa criança, uma 
transferência de etapa de ensino que significou uma mudança radical 
de diversos aspectos do atendimento (p.39).   
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Como resultado da pesquisa realizada foi apontado o desrespeito ao princípio 

da gestão democrática em diversas instâncias na implementação do ensino 

fundamental de 9 anos com ingresso aos 6 anos, pois a maior parte dos municípios 

não foi consultada sobre essa decisão governamental e a quase totalidade das 

professoras entrevistadas responderam que não houve adequação do espaço físico, 

reorganização do currículo e preparação dos professores. As respostas indicaram que 

houve uma adaptação simplista do antigo currículo da primeira série para incluir 

momentos de brincadeiras, o que era dificultado pela ausência de espaços com 

parques infantis e brinquedotecas. Agravante a falta de condições adequadas para a 

implementação da nova imposição legal, nesse mesmo período, especialmente após 

2006, houve um aumento expressivo no Brasil do número de reprovações no primeiro 

ano do ensino fundamental, o que levou as autoras a questionar se “O indesejável 

fracasso escolar estaria começando mais cedo?” (ARELARO, JACOMINI e KLEIN, 

2011, p. 46).     

Os efeitos desse movimento foram danosos as crianças que perderam 

oportunidades de vivenciarem experiências lúdicas importantes que vinham sendo 

construídas em todo o país na educação infantil, perderam espaços com parquinhos 

e brinquedos e adentraram na lógica de organização e aprendizagem do ensino 

fundamental que de modo geral sempre foi diferenciada da educação para crianças 

pequenas. 

O direito das crianças a uma educação infantil de qualidade está assim 

assegurado na legislação brasileira desde a Constituição vigente, em um contexto no 

qual a efetividade social e jurídica do direito à educação tem avançado, gerando 

cobranças ao dever do Estado em disponibilizar as condições objetivas para sua 

realização.  

Entretanto, as políticas de garantia do acesso e permanência nas creches e 

pré-escolas, principalmente no que se refere às crianças de zero a três anos, ainda 

não obedeceram integralmente aos dispositivos legais, tendo em vista que, de acordo 

com o Censo Escolar 2014, foram atendidas menos de 25% das crianças nesta faixa 

etária na educação infantil brasileira. Sobre esse aspecto Rosemberg (2014) alertou: 

 
 
Pode-se considerar que a insuficiência de vagas em creche contribui 
para a manutenção da pobreza: de um lado, em decorrência de a 
manutenção da criança ficar exclusivamente sob a alçada da família 
quando, a família da criança pequena não compartilha com a 
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sociedade e o Estado os custos associados aos cuidados 
(alimentação, higiene, infraestrutura, entre outros); de outro lado, ao 
não se disponibilizarem vagas suficientes em creche, dificulta-se a 
atividade laboral de familiares adultos e, por vezes, mesmo a atividade 
escolar de crianças e adolescentes, particularmente das mulheres (p. 
176). 

 

Igualmente sobre o acesso e permanência na educação infantil, ao analisar a 

obrigatoriedade da educação das crianças, Cury e Ferreira (2010) apontaram: 

 

Na educação infantil, o problema ainda está centrado na falta de vagas 
para se garantir a sua obrigatoriedade. A questão relacionada a essa 
etapa não é de evasão e muito menos de repetência. As inúmeras 
ações em andamento na justiça brasileira referem-se à busca de 
garantia de oferta de vaga na educação infantil. Esta questão fica mais 
perceptível por ser uma responsabilidade do município (p. 47).    
 

A pesquisa realizada por Silveira (2010) no sítio eletrônico do Supremo 

Tribunal Federal (STF) acerca das decisões relacionadas à educação infantil apontou 

51 julgados, incluindo acórdãos e decisões monocráticas (2003-2008), dos quais 

apenas duas não eram de municípios paulistas e concluiu que as decisões do STF 

sobre os recursos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) “contribuem para um 

posicionamento favorável à exigibilidade do direito a EI” (p.112). 

A autora estudou as decisões do TJ-SP que versavam sobre a educação 

infantil e indicou que do total de requisições, 83% incidiam sobre a creche. Apresentou 

também as alegações dos municípios para a negativa da concessão da vaga: 

 

a) Falta de disponibilidade de vagas em suas creches e pré-
escolas, não apresentando, portanto, estrutura para atender outras 
crianças; 
b) Inexistência de obrigatoriedade legal no oferecimento de vagas 
na EI, mas previsão constitucional de organização do ensino; 
c) A EI não pode ser considerada direito público subjetivo, como 
ocorre com o EF; 
d) Não imposição constitucional da universalização da EI, o que foi 
reforçado pela EC 14/96 que vinculou recursos ao EF; 
e) As demandas judiciais, visando ao atendimento individual, 
atentam contra o princípio da isonomia; 
f) Contínuas decisões judiciais, obrigando o atendimento em 
instituições de EI, acarretam a superlotação dos estabelecimentos e 
afetam a qualidade do serviço prestado; 
g) Problema orçamentário para ampliação do atendimento em EI; 
h) Necessidade de respeitar a existência de dotações 
orçamentárias prévias e os limites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF); 
i) Ausência de novos mecanismos de financiamento da EI; 
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j) EI como norma pragmática, sendo seu atendimento destinado à 
“reserva do possível”; 
k) Indevida ingerência do Judiciário no poder discricionário do 
Executivo, ao obrigar as matrículas das crianças em creches, 
contrariando ao princípio da separação de poderes; 
l) Ofensa ao princípio da separação de poderes, em virtude da 
ingerência no direcionamento do dinheiro público (p. 109).  

 

Para além das alegações citadas a autora enfatizou que como a demanda é 

maior do que a oferta, as famílias que solicitam vagas teriam a opção de inscrever as 

crianças em uma lista de espera ou lista de inscrição, conforme os critérios da 

administração municipal, para que essas possam aguardar desistências ou ampliação 

do atendimento. Nesse caso, a autora afirmou que “os municípios, nos recursos 

judiciais, alegaram que os pedidos individuais para assegurar vaga implicariam em 

violação do direito daqueles que estão na lista de espera, pois anularia o princípio da 

igualdade” (p.116).  

 Dado que o acesso às creches e pré-escolas brasileiras é diferenciado pela 

condição de classe, não havendo vagas para todas as crianças que delas necessitam 

são estabelecidos critérios de admissão relacionados com a renda familiar mais baixa, 

situação de emprego da mãe, desnutrição, constatação de que a criança permanece 

sozinha em casa ou que vivem em situação de risco. Esses critérios não 

necessariamente são explicitados em documentos oficiais e diferem dependendo da 

localidade, entretanto, não se altera a lógica seletiva de escolha das crianças que 

poderão ser matriculadas.     

Como exemplo de um documento que norteava os critérios de admissão na 

educação infantil pública, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 

publicou em 2014 o “Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil 

- Creche e Pré-Escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da 

Rede Pública e Instituições Conveniadas” que orientava os responsáveis legais pelas 

crianças de 0 a 5 anos a realizarem a inscrição no cadastramento para solicitação de 

vagas em instituições escolares de educação infantil públicas ou conveniadas. Estava 

posto que as vagas seriam disponibilizadas para as crianças inscritas e classificadas 

de acordo com os critérios sócio econômicos elencados:  

  

Baixa Renda: criança cuja família participa de algum programa de 
assistência social;  
Medida Protetiva: criança em situação de vulnerabilidade social;  
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Risco Nutricional: criança em estado de vulnerabilidade nutricional 
com declaração da Secretaria de Saúde;  
Mãe Trabalhadora: criança cuja mãe é trabalhadora, formalmente ou 
informalmente (BRASÍLIA/DF, 2014, p. 6). 
   

 Existia ainda a possibilidade do pai, mãe ou responsável legal demandar 

prioridade no atendimento e para que isso acontecesse, ao solicitar a vaga, deveria 

ser comprovado, por meios de documentos e ou declarações, o atendimento aos 

critérios sociais, conforme o que segue:  

   

Após a apresentação dos documentos e/ou declarações 
comprobatórias, a classificação se efetivará conforme a seguinte 
pontuação: Baixa Renda (25 pontos), Medida Protetiva (20), Risco 
Nutricional (15) e Mãe Trabalhadora (10), totalizando 70 pontos.  
  
Em caso de empate na classificação, deverão ser utilizados os 
seguintes critérios para desempate: 1º) Criança cuja mãe tenha maior 
número de filhos; neste caso, é indispensável apresentar a certidão de 
nascimento, original e cópia, de cada um dos filhos; e 2º) Criança mais 
velha (BRASÍLIA/DF, 2014, p. 6).  

  

Ao final foi estabelecido no documento que os pais poderiam apresentar a 

documentação comprobatória exigida em qualquer momento, alterando a ordem de 

classificação e que as concessões de vagas advindas de ordens judiciais teriam 

pontuação máxima, de modo a inserir a criança no primeiro lugar da fila do cadastro.   

No município de São Paulo a Lei n. 16.710/2017 que tratou da implementação 

das políticas públicas para a primeira infância determinou: 

 

Art. 6° - As políticas públicas voltadas à primeira infância, dentre outras 
metas, deverão contemplar ações multidisciplinares que visem: 
I - No setor de educação: 
a) a universalização da educação infantil para as crianças de 4 (quatro) 
e 5 (cinco) anos; 
b) o atendimento total na creche para crianças de 0 (zero) a 3 (três) 
anos segundo a demanda, priorizando as situações de pobreza e 
extrema pobreza, vulnerabilidade social e riscos ao desenvolvimento; 

 

Portanto, os critérios elencados para o atendimento na creche de acordo com 

a referida Lei municipal estavam delimitados em situações de pobreza e extrema 

pobreza, vulnerabilidade social e riscos ao desenvolvimento, seguindo o que acontece 

em muitas localidades brasileiras.  
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Na pesquisa de Nunes (2015) sobre o PROINFÂNCIA em municípios do 

Estado do Rio de Janeiro foi encontrada a seguinte situação relativa a matrícula na 

educação infantil: 

 

Em relação à matrícula, constata-se neste município o que é 
recorrente nos demais: a ausência de um cadastro único, ou seja, o 
responsável, ao pleitear uma vaga na Educação Infantil, deve deixar o 
nome da criança em cada escola, de acordo com a preferência. Esse 
procedimento, demandado pela SME, torna difícil conhecer o número 
de vagas necessárias para a expansão, idade, tempo de espera, 
enfim, o perfil daqueles que estão à espera da matrícula. Isso sem 
falar dos casuísmos que ocorrem quando cabe à direção definir os 
critérios de seleção. Em estudos anteriores foi possível verificar, em 
vários municípios, a pressão dos políticos locais para a obtenção de 
vagas em creches e pré-escolas, para atender as promessas feitas por 
ocasião das eleições. Assim, é mais democrático que haja um 
cadastro único, sob a supervisão da SME e fiscalização da 
comunidade. Esse tema vem sendo pauta de discussão da 
Coordenadoria de Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro 
(p.42).    

 

Os fatos relatados sobre a matrícula na educação infantil em municípios do 

Estado do Rio de Janeiro também podem ser encontrados em outras localidades 

brasileiras, nas quais ainda perduram formatos clientelistas de seleção das crianças 

para ingresso em creches e pré-escolas.     

Outra questão apontada por Silveira (2010) foram os prazos para 

cumprimento das decisões judiciais, que geraram em algumas situações 

impossibilidades de concretizá-las. O exemplo citado foi de uma ação na qual estava 

estipulado o prazo de cinco dias para o município matricular 300 crianças, mesmo 

sem considerar o planejamento municipal, já que a construção dessas creches deveria 

constar no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária 

Anual, fora a necessidade de licitação para a construção, o que dificilmente seria 

solucionado nesse período. 

Silveira (2010) também alertou que quando o município não tem condições de 

expandir a rede própria, acaba optando por parcerias com entidades privadas para a 

realização do atendimento (ADRIÃO, GARCIA, BORGUI, ARELARO, 2009; 

DOMICIANO, 2009; MIZUKI, SILVEIRA, 2009). 

De acordo com Silveira (2010) foi possível constatar que a exigibilidade do 

direito à educação infantil tem avançado, não sem contradições relacionadas à própria 

interpretação das leis. A indevida intromissão do Judiciário no Executivo foi apontada 
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como a principal divergência entre os desembargadores, já que alguns defenderam o 

indeferimento de solicitações que obrigavam o município a oferecer vagas na 

educação infantil e outros afirmaram que o Estado estaria vinculado à norma 

constitucional e as normas infraconstitucionais, sujeito ao cumprimento de obrigações.   

Graciano, Marinho e Fernandes (2006) sustentaram esse posicionamento: 

 

Em relação ao Poder Judiciário, há ainda que se sensibilizar – e formar 
– juízes para lidar com as especificidades da educação. Se de um lado 
há um claro elemento de ordem política – evitar interferir nas 
atribuições consideradas do Poder Executivo, - de outro há evidente 
desconhecimento do sistema educacional e de suas particularidades 
(p. 191-192).  

 
O Ministério Público (MP) tem tido uma importante atuação como órgão de 

defesa do direito à educação, cobrando do poder público o exercício da 

responsabilidade cabível mediante as exigências legais. Martines Júnior (2013) 

destacou o quão abrangente é a tarefa do MP de defender os direitos constitucionais 

do cidadão e do zelo pela cidadania, considerando as condições econômicas e sociais 

do país e as violações cotidianas dos direitos das pessoas.  

Mesmo com a atividade do MP no sentido de cobrança do acesso, para 

cumprir a exigência de ofertar a vaga muitos municípios acabam matriculando as 

crianças em instituições privadas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

contribuindo para a manutenção do atendimento em âmbito privado (ARELARO, 

2008), o que tende a comprometer as proposições de uma educação infantil de 

qualidade. 

Mudando essa direção, conforme Arelaro (2012), a instituição do 

PROINFÂNCIA inaugurava uma ação governamental incompatível com essa prática: 

 

É verdade, também, que o governo federal, por meio do programa 
Proinfância, contrariou tendência nacional de não financiar a educação 
infantil, oferecendo recursos por meio de convênios, com as 
prefeituras municipais para a construção e compra de equipamentos 
de mais de mil creches, em 2010, o que foi louvável. Tem-se que 
batalhar agora, pela continuidade do programa (p.38).      

 

Por esse motivo, o PROINFÂNCIA pode ser considerado uma iniciativa 

importante, ainda que seu funcionamento e organização devam ser objetivo de análise 

e constante avaliação visando à melhoria da qualidade da educação infantil brasileira. 

Observou-se que apesar da ideia do programa ter tido repercussões positivas, 
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disfunções como a cessão de prédio público para a gestão de organizações privadas 

ocorreram, dando continuidade à entrada do privado na esfera pública.    

Para além da oferta de vagas, Ximenes (2014) empenhou-se em fomentar o 

debate sobre o direito à qualidade na educação básica, com base no princípio 

constitucional inscrito no inciso VII do Art. 206, no qual estava posta a garantia do 

padrão de qualidade, propondo bases para uma concepção ampla desse direito. 

Segundo o autor seria possível e necessário responder, do ponto de vista normativo, 

sobre o conteúdo do princípio constitucional em questão. 

 

Reconhecer a educação como um direito humano fundamental em 
uma perspectiva integrada significa ampliar o escopo de proteção 
desse direito e superar visões formalistas sobre o seu conteúdo. O 
direito à educação em sentido amplo, assim, sob a base dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos na extensa normativa 
internacional, extrapola as dimensões imediatas relativas à 
disponibilidade de vagas e à acessibilidade às escolas de educação 
elementar. Envolve normas que protegem o direito à educação (direito 
a acessar escolas de boa qualidade e sem discriminação), mas 
também normas que veiculam direitos humanos na educação (ou seja, 
o respeito aos direitos humanos no processo educacional) e através 
da educação (nesse caso, identificando a educação como um meio 
prioritário de difusão de direitos humanos fundamentais) (p.212-213). 
(grifos do autor)    

 

 Ximenes (2014) lembrou que o assentamento dos princípios dos direitos 

fundamentais na Constituição Federal de 1988 foi fruto do arranjo conflitivo possível 

entre interesses de classes sociais distintas naquele momento histórico e que a 

complexidade e abertura do constitucionalismo que legitima esse Estado permitiu que 

diferentes concepções de qualidade do ensino estivessem em disputa na sociedade.   

Apoiado no enfoque de Robert Alexy (2008) sobre a teoria dos direitos 

fundamentais no constitucionalismo democrático, que propôs a integração  das três 

perspectivas da dogmática jurídica, a dogmática normativa, “que tem como propósito 

fornecer respostas adequadas ao conteúdo de cada direito”, a dogmática analítica 

“que trata dos conceitos jurídico-políticos fundamentais e da estrutura do sistema 

jurídico” e a dogmática empírica, “que é voltada ao conhecimento do direito positivo, 

da prática jurisdicional e de sua aplicação” (XIMENES, 2014, p. 1030), o autor apontou 

que a partir da articulação entre as três perspectivas, as opções políticas e legislativas 

não poderiam ser interpretadas como meramente técnicas e sim como resultado de 
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conflitos de posições existentes no espaço de juridicidade dos princípios 

constitucionais. 

Após a revisão teórica do tema e a afirmação da importância do direito à 

qualidade na educação básica, Ximenes (2014) propôs um marco conceitual para a 

descrição do conteúdo jurídico do referido direito traduzido em sete dimensões nas 

quais deveriam constar os seguintes elementos:  

 

(i) Estudantes: Saúde, nutrição, e promoção de hábitos de vida; 
desenvolvimento da primeira infância; frequência às unidades 
escolares; tempo disponível para a escolarização e relação com o 
mundo produtivo; e suporte educacional familiar; 
(ii) Ambiente escolar: Segurança e disciplina escolar e prevenção e 
combate a maus-tratos, exploração, intolerância e discriminação; 
(iii) Condições de infraestrutura e insumos básicos: Infraestrutura 
escolar, acessibilidade física, materiais de ensino e aprendizagem e 
recursos humanos; 
(iv) Conteúdos: Padrões básicos curriculares, conteúdo regional e 
local e conteúdo escolar, comunitário e adaptado; 
(v) Processos educacionais relevantes: Tempo de aprendizagem, 
número de alunos por sala e por professor, organização pedagógica e 
métodos de ensino, avaliação interna e “feedback” aos estudantes, 
professores e responsáveis, processos educacionais inclusivos e com 
respeito à diversidade, participação democrática e autonomia escolar; 
(vi) Resultados: Letramento e conhecimentos matemáticos, 
desempenho mensurável em processo nacional de avaliação; 
avaliação de desenvolvimento na educação infantil; avaliação 
formativa e avaliação para progressão e certificação; objetivos amplos 
da educação: cidadania, valores e direitos na e através da educação; 
resultados relativos à inserção profissional e aos benefícios 
econômicos da educação para o indivíduo e a sociedade e resultados 
em habilidades criativas e emocionais; 
(vii) Financiamento público: Custo Aluno Qualidade, padrões básicos 
nacionais e incentivos (p.392).    

 

Dentre as dimensões apresentadas pelo autor, as condições de infraestrutura 

e insumos básicos estavam situadas como um dos componentes do direito à uma 

educação básica de qualidade, afinal sem a estrutura adequada torna-se mais difícil 

a realização de uma ação pedagógica relevante. 

As formas de consubstancialização desse direito estão interelacionadas ao 

engendramento do federalismo brasileiro e a definição das competências dos entes 

federados relativas a educação, portanto, a trajetória da educação infantil brasileira 

não pode ser compreendida sem referências à estruturação da dinâmica de 

funcionamento do país.    
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2.2 AS RELAÇÕES ENTRE OS ENTES FEDERADOS E AS INCIDÊNCIAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Como a configuração do Estado brasileiro incide sobre a garantia dos direitos 

sociais e sobre a implementação de políticas públicas que visem a assegurar o 

cumprimento desses direitos, tornou-se necessário analisar as relações entre os entes 

federados e a repartição de competências próprias de cada um, tendo em vista que: 

 

Para a garantia do direito à educação de qualidade, o estabelecimento 
das competências dos entes federados é requisito, pois, ao longo da 
história do país, persistiram a ausência ou lacunas no estabelecimento 
dessas competências, o que fez com que a educação não fosse 
oferecida ou, quando oferecida, se desse em condições precárias e 
com profundas iniquidades (FARENZENA e MARCHAND, 2013, 
p.795)     
 

Na Constituição Federal de 1988 o Brasil é definido como uma República 

Federativa, na qual está instituído o Estado Democrático de Direito, tendo em sua 

organização político-administrativa a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos qualificados como entes federados autônomos.  

A distribuição das competências entre cada uma das três esferas de governo 

no federalismo brasileiro abrange a educação e tem sido analisada por pesquisadores 

como Farenzena (2000), Pinto (2007, 2012, 2014), Cury (2008), Cruz (2009), Oliveira 

e Santana (2010), Saviani (2010), Gouveia, Pinto e Corbucci (2011), Oliveira (2012), 

Dourado (2013), Franzese e Abrucio (2013), dentre outros.  

Franzese e Abrucio (2013) teceram considerações importantes acerca da 

interferência do federalismo na produção de políticas públicas, em que pese à 

definição de competências dos entes federativos, a distribuição de recursos entre eles 

e a dinâmica das relações intergovernamentais.  

Conforme os autores, duas principais características foram destacadas no 

desenho do federalismo brasileiro: “uma forte diretriz pró-descentralização e um rol 

significativo de competências compartilhadas entre as esferas de governo” (p. 364).  

Essas condições indicaram que a federação descentralizada seguiu as diretrizes de 

um modelo que seria mais propício à competição, entretanto, as responsabilidades 

compartilhadas apontaram para a necessidade de cooperação entre os entes 

federados. 
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A determinação dos municípios como entes federados autônomos partiu do 

princípio que descentralização significaria democratização, causando um aumento de 

transferências federais via fundos de participação e aumento do número de 

municípios, sendo que “muitos deles tem pouca capacidade de exercer sua 

autonomia” (p.365).  

  Mais da metade da população brasileira, 114,6 milhões de habitantes ou 

56% vivem em apenas 304 ou 5,5% dos municípios com mais de cem mil habitantes 

(IBGE, 2015), ou seja, quase a metade da população vive nos 94,5% dos municípios 

restantes, justamente os que têm a menor capacidade de arrecadação. 

Na divisão de responsabilidades entre os entes federados foram atribuídas 

aos municípios, como função compartilhada, a oferta de ensino fundamental e como 

sua função exclusiva, a de educação infantil, com prioridade para o ensino 

fundamental. Quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, o ensino 

fundamental ficou como a única etapa obrigatória reconhecida como direito público 

subjetivo (Duarte, 2004), situação posteriormente alterada pela Emenda 

Constitucional 59/2009 e pela Lei 12.796/2013, que ampliaram a obrigatoriedade do 

ensino para a faixa etária de 4 a 17 anos.     

Essa conjuntura tornou-se mais complexa devido a municipalização do ensino 

fundamental ocorrida desde a década de 1980, quando o município como o ente 

federado que menos arrecadava impostos precisou cumprir a sua responsabilidade 

com o ensino fundamental e com a educação infantil. Essa particularidade histórica e 

política contribuiu na configuração da expansão das creches e pré-escolas no Brasil, 

com o agravante dos custos da educação infantil serem os mais altos se comparados 

com as demais etapas da educação básica, tendo em vista um padrão mínimo de 

qualidade.   

Para garantir a oferta dos diferentes níveis e etapas de ensino e a 

universalização das etapas obrigatórias, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

que a União, os estados e os municípios deveriam atuar em regime de colaboração. 

A União deve exercer função redistributiva e supletiva para garantir a equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, por meio de 

assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme 

o disposto no Artigo 211 da referida Constituição (BRASIL, 1988). Ocorre que o regime 

de colaboração entre os entes federados na educação precisaria ter sido 

regulamentado, o que 30 anos depois ainda não aconteceu.  
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Como afirmou Saviani (2013) o regime de colaboração seria efetivado na 

construção do Sistema Nacional de Educação, quando os entes federados 

intencionalmente se articulariam visando assegurar interesses e necessidades 

comuns.  

 

Na construção do Sistema Nacional de Educação e na efetivação do 
Plano Nacional de Educação, deve-se levar em conta o regime de 
colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, conforme disposto na Constituição Federal, efetuando 
uma repartição das responsabilidades entre os entes federativos, 
todos voltados para o mesmo objetivo de assegurar o direito de cada 
brasileiro, provendo uma educação com o mesmo padrão de 
qualidade a toda a população (755).     

 

Entre os educadores a necessidade de construção de um Sistema Nacional 

vem sendo discutida há tempos, porém essa articulação ganhou força com os debates 

e deliberações sobre o tema na Conferência Nacional de Educação (CONAE) ocorrida 

em 2014. Essa conquista chegou ao texto do Plano Nacional de Educação (2014-

2024), instituído pela Lei nº 13.005 em 25 de junho de 2014, no Artigo 13º, que 

estabeleceu o prazo de 2 anos para a criação de uma lei específica, cujo objetivo seria 

o reconhecimento legal do Sistema Nacional de Educação, todavia, esse prazo 

expirou em 2016 e não houve nenhum avanço nesse sentido até o presente momento.   

Desse modo, as responsabilidades destinadas aos municípios em relação à 

educação e suas condições reais de cumpri-las, assim como a defesa de que o regime 

de colaboração entre os entes federados poderia contribuir com a elevação da 

qualidade da educação básica brasileira se fosse regulamentado, precisam ser 

avaliados como componentes importantes do exercício do direito à educação infantil 

no Brasil. Analisando a cooperação entre os entes federados, Araujo (2010) 

acrescentou: 

 

Em outras palavras, se, por um lado, a inclusão do município como 
ente federado tem o potencial de ampliar a participação direta do 
cidadão na administração dos serviços públicos, por outro lado, 
significou também a ampliação das dificuldades na tentativa do 
estabelecimento do equilíbrio federativo e de medidas de igualdade na 
prestação dos serviços públicos à população, tendo em vista a 
heterogeneidade de demandas e de capacidade orçamentária dos 27 
estados e dos cerca de 5.600 municípios brasileiros (p.237).  
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Arretche (2011) destacou que a autonomia fiscal e política de estados e 

municípios faz com que estes assumam funções de gestão de políticas públicas 

devido às imposições constitucionais ou por iniciativa própria ou por adesão a 

programas propostos por outro nível mais abrangente de governo. 

A autora assinalou que existiam diferentes graus de descentralização no 

interior das políticas sociais, pois mesmo mantidas a herança institucional de uma 

determinada política e a engenharia operacional dos serviços prestados, diferentes 

estratégias de indução são implementadas até mesmo em uma mesma área de 

atuação.  

Em seguida, Arretche (2011) afirmou que o corte por programas no interior 

das políticas sociais permitiria verificar com mais precisão quais as características das 

estratégias de indução adotadas e a efetividade de seus resultados, tendo em vista 

que 

  

para um mesmo conjunto de incentivos advindos de unidades de 
governo mais abrangentes – seja o governo federal ou os governos 
estaduais – os Estados selecionados – ou o conjunto de seus 
municípios – apresentaram receptividade distinta, em um mesmo 
momento no tempo (p.43). 
 
 

Continuando seu raciocínio, Arretche (2011) explicou que a capacidade 

econômica e ou administrativa e a cultura cívica de um ente federado poderiam 

determinar a variação dos resultados da implementação de um programa, na medida 

em que “diferentes graus de descentralização entre os Estados podem ser atribuídos 

ao impacto de seus atributos estruturais” (p.43).  

É evidente que os entes federados com maior capacidade de arrecadação de 

impostos e com maiores orçamentos teriam mais possibilidades de implementação de 

políticas e programas que visem a assegurar os direitos conquistados, o que pode 

fazer com que uma mesma política ou programa alcance seus objetivos com êxito em 

determinadas localidades e outras não.  

A consolidação do federalismo brasileiro e as determinações da legislação 

educacional confluem na caracterização das políticas educacionais voltadas para a 

educação infantil e nos limites e possibilidades de suas condições objetivas de 

viabilizar a concretização de direitos.  
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2.3 A CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Aportes da Antropologia, Artes, Biologia, Filosofia, Geografia, História, 

Psicologia, Sociologia e outras áreas do conhecimento contribuíram para que a 

infância e a educação das crianças fossem cada vez mais estudadas, aprimorando a 

convicção social de que estas devessem ser respeitadas e valorizadas em seus 

processos de subjetivação, diante das condições existentes para que pudessem 

exercer seus direitos de cidadãs e de sujeitos de sua própria história e não somente 

serem tratadas como seres que deveriam ser preparados para o futuro.    

No Brasil a história da infância foi sistematizada e analisada por autores como 

Priore (2004) e Rizzini (2008) e a história das instituições de educação infantil foi 

pesquisada por Kramer (1982), Kishimoto (1988), Kuhlmann Jr. (1998), Faria (1999), 

dentre outros. Com enfoques mais voltados para os aspectos políticos da educação 

infantil, Rosemberg (1985), Oliveira (1992), Campos (2001), Craidy (2001), Faria 

(2000), Machado (2002), Corrêa (2002), Vasconcellos (2005), Arelaro (2012), 

Nascimento (2008), empreenderam estudos e pesquisas que merecem destaque pela 

profundidade e amplitude de suas análises, dentre outros pesquisadores que se 

propuseram a produzir conhecimento em uma área tão marcada pelas desigualdades 

e restrições, no que diz respeito ao tratamento da infância nas suas particularidades, 

relativas à sua origem social, econômica, étnica e cultural.   

Revolvendo a história das origens desse atendimento constatou-se que a 

industrialização e a urbanização brasileira levaram à luta por creches como demanda 

social a partir do ingresso das mulheres no mercado de trabalho, logo, a creche surge 

para atender uma necessidade social tendo como foco principal a preocupação com 

a saúde e higiene das crianças. Sobre a função da creche, Kuhlmann Jr. destacou 

que “A creche, para os bebês, cumpriria uma função de apoio à família e seria 

exclusivamente para quando as mães necessitassem trabalhar. Isso significava, à 

época, as mulheres pobres e operárias” (2010, p. 472). 

Em termos de iniciativa governamental as creches passaram a ser vinculadas 

institucionalmente à Política de Assistência Social, perdurando essa forma de 

vinculação até à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

n. 9394/1996, quando todas as creches e pré-escolas deveriam passar a fazer parte 

dos sistemas educacionais. Conforme Arelaro (2008):   
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É importante lembrar que, historicamente, a área de Assistência Social 
exerceu papel de destaque na criação e expansão de creches no 
Brasil, uma vez que sua origem se deu em função da vulnerabilidade 
das crianças desamparadas ou de famílias pobres, quando a mulher 
ou a chefe da família precisava trabalhar fora de casa. Esta origem 
das creches difere as creches das pré-escolas, estas tradicionalmente 
originadas da própria área educacional (p.57).   

 

Como expressão da Política de Assistência para creches foi criado em 1976 

o Projeto Casulo, gerenciado pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) ligada ao 

Governo Federal, para apoiar creches e pré-escolas por meio do repasse de recursos 

financeiros em parceria com a comunidade. Esse modelo priorizava o atendimento ao 

maior número possível de crianças, mantendo um custo operacional baixo, com 

profissionais sem habilitação específica e qualificação necessária para exercer suas 

funções.  

Mesmo após a extinção da LBA em 1995, os recursos financeiros oriundos da 

Assistência Social continuaram a ser repassados aos municípios até a incidência do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei n. 11.494/2007, que previu o subsídio as 

matrículas nas instituições de educação infantil conveniadas.  

Em 2008 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou 

um documento intitulado “Orientações sobre a transição da rede de educação infantil 

financiada com recursos da Assistência Social para a Educação que recebiam 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)” e anunciou que a partir do 

ano de 2009 não repassaria mais recursos financeiros para essa finalidade e que as 

Secretarias Municipais de Educação que ainda não tivessem incluído as creches e 

pré-escolas em seus sistemas teriam que fazê-lo. 

A expansão da educação infantil ocorrida a partir da década de 1970 no Brasil 

foi permeada por influências internacionais de organização da educação para crianças 

pequenas, baseadas nos modelos de abordagem de privação cultural e educação 

compensatória, além dessa década ter sido marcada pela ditadura militar, em que os 

salários dos trabalhadores, dentre outras medidas, foram congelados, fazendo com 

que essa expansão se desse de forma a compensar à situação de opressão política 

e social.    
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Na década de 1980 com as discussões em torno da constituinte e a luta pelo 

reconhecimento do direito à educação das crianças pequenas, a perspectiva de 

continuidade da expansão das matrículas em instituições públicas de educação infantil 

cresceu, mesmo com a presença decisiva de entidades comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas que prestavam esse atendimento. De acordo com Arelaro (2000),  

 

Em 25 anos, de 1970 a 1994, este atendimento teve um crescimento 
de 1520%! Pulamos de 374.000 crianças atendidas na pré-escola, 
para 5.687.000! Ou seja, 48% do total de crianças de 4 a 6 anos, no 
Brasil, em 1994 (9,9 milhões aproximadamente), estavam 
matriculadas numa pré-escola, contra 28,6%, em 1985! Não é um 
aumento qualquer, principalmente se considerarmos que este 
crescimento teve, no período, basicamente o empenho de uma só 
esfera pública: o município (p.52).       
 

A autora ressaltou que esse atendimento não poderia ser considerado 

suficiente porque nos dados apresentados não estavam incluídas as crianças de 0 a 

3 anos e 11 meses, que não recebiam atendimento educacional significativo, pois na 

ocasião apenas cerca de 10% estavam em creches.   

Decorridos alguns anos, em 1995, primeiro ano do primeiro mandato do 

presidente da República Fernando Henrique Cardoso, sob o comando do ministro Luiz 

Carlos Bresser Pereira teve início a Reforma da Gestão Pública que culminou na 

publicação da Emenda Constitucional n. 19 de 4 de junho de 1998, na qual estavam 

presentes as premissas do gerencialismo que levariam a Administração Pública a 

modernização com base no princípio da eficiência. Naquela ocasião foi criada a figura 

dos contratos de gestão, firmados entre órgãos da administração pública direta e 

pessoas jurídicas de direito privado caracterizadas como organizações sociais.         

Considerando que na educação infantil já existiam os convênios com 

instituições privadas por meio da Assistência Social e posteriormente na área de 

Educação, desde o período dessa reforma administrativa as formas de inserção do 

privado no público avançaram e tornaram-se cada vez mais incisivas.  

Sobre a expansão da educação infantil via convênios, Pinto (2016) alertou que 

o repasse das verbas públicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB) para as instituições privadas sem fins lucrativos era feito 

para os municípios e não para as referidas instituições e como os municípios não eram 

obrigados a repassar integralmente o valor/aluno liberado pelo fundo, deveriam 

investir a diferença entre o valor recebido e o repassado na ampliação de sua rede. 
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Ocorria que o baixo fator de ponderação para as creches no FUNDEB implicava em 

um valor bem abaixo do custo real, somado as implicações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal em relação aos gastos com pessoal, o que resultava em uma 

equação tentadora para que os municípios continuassem expandindo a educação 

infantil via convênios.  

Reportando-se a grande demanda não atendida na educação infantil o autor 

indicou a possibilidade dessa opção por parte dos municípios e os riscos inerentes a 

essa configuração, que seria principalmente o comprometimento da qualidade, 

considerando que os valores repassados estavam muito abaixo das estimativas, a 

exemplo daquelas calculadas para a instituição do Custo Aluno Qualidade inicial 

(CAQi), de acordo com o Parecer CEB/CNE nº 8/2010 (PINTO, 2016). 

A presença do setor privado lucrativo nos convênios da educação infantil, 

violando o Art. 213 da Constituição Federal e a compra de vagas nessa etapa também 

foram destacadas pelo autor como questões importantes a serem observadas.                 

Adrião, Borgui e Domiciano (2010) apontaram para “a ampliação do setor 

privado na educação na gestão e oferta da educação básica, por meio de convênios 

e contratos de distintas abrangências” (p.285), analisando duas tendências de 

privatização, a subvenção pública aos estabelecimentos privados de ensino e a 

transferência de gestão da educação para instituições privadas.  

 

A expansão do atendimento à educação infantil se deu mediante 
parcerias entre setores públicos e privados, via distintas formas de 
conveniamento, como exemplo: cessão de prédio público; 
pagamentos de profissionais contratados pela instituição privada com 
recurso público e merenda (ADRIÃO; BORGUI; DOMICIANO, 2010, 
p.290).    

 

Outro problema mencionado pelas autoras é que as matrículas das 

instituições educacionais privadas conveniadas com o poder público têm sido 

contabilizadas no Censo Escolar como matrículas públicas, “mascarando uma 

condição de privatização da oferta, na medida em que, em alguns casos, os dados 

informam a expansão do setor público” (ADRIÃO; BORGUI; DOMICIANO, 2010, p.290).    

Exemplos de cessão de prédios públicos poderiam ser indicados no próprio 

PROINFÂNCIA, pois sabe-se que em alguns municípios a gestão dessas unidades foi 

transferida para a iniciativa privada ao invés de continuar sob a responsabilidade do 
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poder público, o que atestou incoerência com os objetivos da suposta expansão da 

rede direta de educação infantil.  

A contratação de instituições privadas para assumirem a organização da 

gestão da educação municipal vem se expandindo cada vez mais, assim como a 

compra de material apostilado pelas prefeituras. A pesquisa coordenada por Adrião 

intitulada “Estratégias municipais para a oferta da educação básica: análise de 

parcerias público-privadas no Estado de São Paulo” (2009) revelou um crescimento 

significativo de municípios no Estado de São Paulo que optaram pela aquisição de 

apostilas. 

Consoante Adrião, Damaso e Galzerano (2013), entre 1996 e 2007, 15 

municípios paulistas haviam adotado os chamados “Sistemas Privados de Ensino” na 

educação infantil pública e em 2011 esse quantitativo saltou para 270 municípios, 

incluindo o trabalho com crianças de 0 a 3 anos.     

Para as autoras, em conformidade com pesquisas anteriormente realizadas 

por Adrião (2009, 2011, 2012), foram detectados quatro fatores para a adoção desses 

“sistemas” pelos municípios paulistas, o primeiro decorreria do processo de 

descentralização da educação brasileira via municipalização da oferta, quando os 

municípios passaram a ter mais responsabilidade com a elaboração, implantação e 

avaliação de políticas educacionais, nem sempre dispondo das condições objetivas 

de realizar essas tarefas, além da pressão pela melhoria do desempenho das escolas 

e ampliação do dever de garantir duas etapas da educação básica, a educação infantil 

e o ensino fundamental.  

O segundo fator deveu-se a perspectiva gerencialista imposta pela EC 

19/1998, que resultou também na proposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

n. 101/2000, a qual foi atribuído um impacto negativo na educação pública devido à 

restrição de gastos com pessoal, quando no Artigo 19 da referida Lei foi fixado o teto 

de 60% da despesa total com pessoal dos municípios ocasionada pela alegação de 

controle dos gastos públicos. Essa condição tornou atrativa para os municípios a 

contratação de mão-de-obra terceirizada e as parcerias entre estes e o setor privado. 

Em terceiro lugar o transcurso da privatização da educação pública aumentou 

a participação das empresas privadas no mercado de vendas de produtos e serviços 

educacionais, acentuadas cada vez mais as tendências de oligopolização do setor 

fomentadas pelas fusões de empresas e aquisição de marcas e grupos brasileiros por 

corporações multinacionais (ADRIÃO, DAMASIO, GALZERANO, 2013).          
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Essas empresas que atuam na educação privada têm tido uma inserção 

significativa na definição das políticas educacionais e apostado na oferta de serviços 

“como materiais didáticos para alunos e professores, incluindo apostilas e CD-ROMs, 

formação docente em serviço, monitoramento do uso dos materiais adquiridos e 

avaliação de docentes e discentes” (p.292), além de portal para acesso a conteúdos, 

propostas de atividades, vídeos e outras formas de apoio para escolas públicas, 

criando setores específicos para essa atuação: 

 

Uma característica dos sistemas privados, que realizam parcerias com 
prefeituras para a venda de “sistemas apostilados de ensino”, é que 
as empresas criam um sistema diferenciado daquele que é utilizado 
por suas escolas próprias ou franqueadas particulares. É como se 
criassem uma “segunda linha” de apostilados para serem utilizados 
nas escolas públicas. O Grupo Positivo, por exemplo, atende alunos e 
professores no Brasil, por meio de seus dois sistemas de ensino: o 
Sistema Positivo de Ensino (voltado para as escolas particulares) e o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil (voltado para as escolas da rede 
pública). Já o COC atende às escolas públicas com o Núcleo de Apoio 
à Municipalização do Ensino (Name) (ADRIÃO; BORGUI; 
DOMICIANO, 2010, p.291).      
 

Isso significa que diferentes estratégias têm sido utilizadas para o 

alastramento da privatização e mercantilização do ensino, para além das 

organizações sociais conveniadas com o poder público municipal, que continuam em 

voga. Grandes corporações multinacionais e grupos empresariais brasileiros tem 

investido no mercado que envolve a educação básica pública, o que não assegura a 

melhoria da qualidade da educação brasileira, tanto no que se refere a não alteração 

das questões estruturais como escolas planejadas e construídas para o atendimento 

à educação infantil, formação adequada de professores que proporcione reflexões 

sobre as propostas curriculares existentes, salários dignos e condizentes com o 

trabalho docente efetuado, composição de uma gestão democrática que implique no 

comprometimento de todos os atores educacionais e das famílias, quanto em relação 

a limitação do material apostilado, que tende a proporcionar uma única visão do 

conhecimento da realidade. 

E por fim, o quarto aspecto destacado referia-se à posição de gestores 

públicos e professores sobre essa opção política, o que combinaria a análise do 

contexto mais geral e a análise dos condicionantes específicos que levaram a essa 

composição. Para dar conta desse encargo, foram entrevistados 314 professores de 

educação infantil que em 2011 utilizavam material padronizado, o que correspondeu 
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a professores de 20% dos municípios que haviam contratado grupos privados, dentre 

os quais estavam o Sistema COC, Positivo e Objetivo. Desses professores, 80% 

haviam cursado o ensino superior em instituições privadas. Foi constatado que quanto 

maior o tempo de experiência profissional, menos importância foi dada ao material 

apostilado e que 91% afirmaram que o material necessitava de complementação 

(ADRIÃO, DAMASIO, GALZERANO, 2013).   

Há mais uma questão que beneficiou indiretamente o setor privado, a renúncia 

fiscal do Estado por meio do desconto no Imposto de Renda para contribuintes que 

possuíam filhos em escolas particulares, pois se não houvesse o desconto 

mencionado provavelmente as famílias pressionariam para que fossem reduzidos os 

valores das anuidades, já que ao matricularem seus filhos os responsáveis 

consideram essa dedução. E para completar a disparidade em relação ao ensino 

público, “[...] o desconto dado as famílias de classe média em suas anuidades 

escolares é superior ao que o Estado gasta por aluno no principal instrumento de 

financiamento da educação básica, que é o Fundeb” (PINTO, 2016, p. 144).    

Diante desse cenário complexo, lutar por uma educação infantil pública, 

gratuita e de qualidade tornou-se um dever mais desafiador e urgente, pois ao 

reconhecermos que a criança aprende desde seu nascimento e que quanto mais 

oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem tiver, mais chances terá de viver 

experiências positivas que possam contribuir para sua formação, precisamos 

favorecer essas experiências no âmbito educacional.    

 

2.3.1 Principais documentos norteadores da política educacional de 

educação infantil 

 

Na década de 1990 uma série de documentos orientadores de política 

educacional para essa etapa foram elaborados e divulgados nas escolas e muitos 

destes se tivessem condições de ser implementados, poderiam ter levado a 

vanguarda em muitos aspectos políticos e pedagógicos da educação infantil.  

Em se tratando de documentos oficiais publicados que continham diretrizes 

políticas para a educação infantil, em 1995, o MEC lançou a Política Nacional de 

Educação Infantil e mais recentemente, em 2006, no governo Lula foi publicado o 

documento “Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito da criança de zero a 
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seis anos à educação”, no qual foram elencados: diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias a serem considerados.  

Em dez anos foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) 

duas Resoluções que definiram Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEIs), a primeira resultou do Parecer CNE/CEB 22/1998 e gerou a 

Resolução CNE/CEB n.1/1999 e a segunda, no Parecer CNE/CEB 20/2009 e na 

Resolução CNE/CEB n.5/2009, o que pode ser considerado um avanço, devido a 

constatação da ocorrência de um debate mais amplo sobre o que deveria figurar 

nessas diretrizes.   

Na Resolução CNE/CEB n.5/2009 que instituiu as Diretrizes vigentes constam 

princípios e orientações sobre currículo, propostas pedagógicas, tempos e espaços 

comuns a todas as crianças e no artigo que trata especificamente dos objetivos das 

propostas pedagógicas das instituições de educação infantil está estabelecido que 

estas devam  

 

ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, 
à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (Art. 
8º). 
 

As diretrizes têm força de lei, ou seja, tem que ser cumpridas e trazem as 

principais orientações para que cada município e cada creche e pré-escola possam 

ter um ponto de partida para elaborar seus próprios currículos, o que assegura a 

possibilidade de inclusão de aspectos culturais diferenciados, dada a amplitude da 

diversidade regional brasileira. 

 Em 1998 o documento “Subsídios para credenciamento e funcionamento de 

instituições de educação infantil” foi publicado após um processo de discussão 

organizado nos Conselhos Municipais e Estaduais de Educação, com o objetivo de 

contribuir com as regulamentações a serem adotadas para autorizar e orientar o 

funcionamento das instituições de educação infantil.  

No mesmo ano, 1998, foram divulgados pelo MEC os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEIs), publicados em três 

volumes: 1. Introdução; 2. Formação Pessoal e Social; 3. Conhecimento de Mundo, 

que fizeram parte da série de documentos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Cerisara (2002) retoma o contexto em que os Referenciais foram produzidos, 

desarticulados dos debates nacionais que vinham acontecendo na ocasião em torno 

da construção de uma Política Nacional para a Educação Infantil, quando Angela 

Barreto esteve à frente da Coordenadoria de Educação Infantil (COEDI) do MEC, no 

período de 1994 a 1998. 

Foram enviados 700 pareceres sobre o documento procedentes de 

estudiosos e pesquisadores de todo o país a pedido do MEC, todavia, os RCNEIs não 

incorporaram muitas dessas ponderações, contribuindo para desconstruir o processo 

de debates sobre o currículo, que deveria ser fruto de um processo participativo e 

democrático. Essa divulgação dos RCNEIs atropelou as orientações do próprio 

Conselho Nacional de Educação, pois as Diretrizes Curriculares Nacionais foram 

aprovadas depois da distribuição dos mesmos (CERISARA, 2002). 

Barbosa e Richter (2015) analisaram as contradições entre as DCNEIs e os 

RCNEIs, mencionando que as Diretrizes tinham um caráter mais amplo e permitiam 

diversas possibilidades curriculares, já os Referenciais direcionavam atividades por 

áreas, eixos e faixas etárias e afirmaram que quase 20 anos depois algumas 

experiências e pesquisas mostraram que os RCNEIs foram adotados em muitas redes 

municipais e em muitas creches e pré-escolas como o documento referência para o 

trabalho pedagógico na educação infantil, mesmo com a publicação das DCNEIs em 

2009.   

Em seguida, o pacote de formação decorrente do projeto Parâmetros em Ação 

tinha como objetivo articular a formação de professores e especialistas em educação 

ao conteúdo e a forma de trabalho com os RCNEIs, reforçando a utilização desse 

material, ainda que oficialmente não fosse obrigatória a sua utilização.   

O documento “Práticas cotidianas na educação infantil – bases para a reflexão 

sobre as orientações curriculares” foi produzido em 2009 a partir de um Projeto de 

Cooperação Técnica entre o MEC e a UFRGS visando a construção de orientações 

curriculares para a educação infantil. Nesse documento há referências sobre a 

organização e gestão das instituições escolares como lugar de educação e cuidado 

permeado pelas práticas sociais e culturais que possibilitem as crianças participar da 

vida coletiva, tendo experiências lúdicas, estéticas e éticas significativas.     

Indicações a respeito do valor do espaço físico e de como a organização dos 

ambientes são partes constitutivas das propostas pedagógicas estão presentes no 

documento. A ideia de sustentabilidade, aproveitando a ventilação natural e economia 
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de energia e o diálogo entre uma equipe multidisciplinar local formada por arquitetos, 

engenheiros, pedagogos e professores com a colaboração de familiares e crianças 

foram considerados pontos fortes na composição da funcionalidade e estética dos 

espaços.         

Iniciativas importantes ocorreram posteriormente relativas a educação infantil 

do campo, como a criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), instituído 

pela Portaria Interministerial número 6/2013, assinada pelos Ministros da Educação, 

do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse 

grupo produziu um documento com o título “Educação Infantil do Campo: proposta 

para a expansão da política” (2014), no qual foram apresentados propostas e critérios 

para a expansão da política de educação infantil para a população do campo com os 

seguintes objetivos: 

 

• Apresentar estratégias para a expansão da política de educação 
infantil, creche e pré-escola que contemplem mecanismos de 
convergência de programas e ações do governo federal, com foco no 
desenvolvimento integral de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 
onze meses;  

•  Estudar, formular e apoiar possibilidades e iniciativas adequadas 
à realidade e às diversidades do campo, respeitadas as orientações 
vigentes na legislação e normatização da educação infantil e da 
educação do campo;  

•  Propor alterações na política de formação de professores da 
educação infantil para contemplar as especificidades do campo;  

•  Monitorar a expansão da educação infantil no Programa 
Nacional de Educação no Campo - PRONACAMPO e no Programa 
Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública 
de Educação Infantil – PROINFÂNCIA;  

•  Recomendar políticas e ações, no âmbito dos governos federal, 
estadual e municipal, que articuladas com a educação, contribuam 
para a autonomia econômica das mulheres do campo (p.3).     

 

 

O documento incorporou debates e reflexões do III Seminário Nacional de 

Educação Infantil do Campo realizado em 2013. Em 2011 havia sido realizado o II 

Seminário Nacional de Educação Infantil do Campo e desde 2010, quando aconteceu 

o I Seminário Nacional de Educação Infantil do Campo, surgiram propostas de 

discussões intersetoriais e de pesquisa sobre a as condições da educação infantil do 

campo no Brasil, que culminaram na cooperação técnica entre o MEC e a UFRGS 

para a realização de uma pesquisa, resultando nos relatórios da Pesquisa Nacional 

“Caracterização das práticas educativas com crianças de 0 a 6 anos residentes em 
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áreas rurais - 2012” (MEC/UFRGS). A pesquisa foi publicada no livro “Oferta e 

Demanda de Educação Infantil do Campo” em 2012.    

Dentre as reivindicações dos movimentos sociais e sindicais do campo e das 

mulheres estavam o cumprimento por parte do poder público em relação ao direito à 

educação das crianças de 0 a 5 anos e a construção de unidades escolares nas áreas 

rurais em que as crianças residem, evitando a necessidade de deslocamento para as 

áreas urbanas, assim como a ampliação de oportunidades de formação inicial e 

continuada para os professores e a elaboração de propostas pedagógicas 

condizentes com a vida no campo.  

Na entrevista realizada com a coordenadora de educação infantil do MEC, 

pudemos constatar que apesar do empenho do MEC em organizar eventos, promover 

debates e publicar documentos sobre a educação infantil do campo, em relação ao 

PROINFÂNCIA não foi possível a construção de unidades escolares nas zonas rurais, 

principalmente devido à falta de demanda expressiva em uma mesma localidade. De 

modo geral continuou vingando a utilização do transporte escolar para levar as 

crianças as instituições escolares nas zonas urbanas. Esse é um tema em que a 

educação brasileira precisa avançar, pois para as crianças do campo é mais negado 

o direito a uma educação infantil de qualidade do que as residentes nas zonas 

urbanas.        

O material “Brinquedos e Brincadeiras de Creches: manual de orientação 

pedagógica” (2012) publicado pelo MEC em parceria com o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) contou com a colaboração da professora Dra. Tizuko 

Kishimoto da Faculdade de Educação da USP e da arquiteta Adriana Freyberger, 

especialista em espaços para crianças e contém sugestões de brinquedos e materiais 

e suas possíveis formas de utilização e disposição. No módulo IV intitulado 

“Organização do espaço físico, dos brinquedos e materiais para bebês e crianças 

pequenas” é ressaltada a influência da identificação dos espaços nas creches para o 

planejamento de atividades e a possibilidade de recriação desses espaços de acordo 

com a proposta pedagógica.  

Também contendo informações sobre a organização do espaço físico no 

capítulo 2, “A organização dos espaços, materiais e tempos para apoiar as práticas 

promotoras de igualdade racial”, a publicação “Educação Infantil e práticas promotoras 

de igualdade racial” (2012) foi fruto de um Plano de Cooperação Técnica entre o MEC 
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e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), do qual participaram o Centro de 

Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) e o Instituto Avisa Lá.  

Os objetivos dessa publicação foram contribuir para o cumprimento do 

disposto nas DCNEI (2009) sobre o rompimento com as relações de dominação 

etnicorraciais nas propostas pedagógicas de educação infantil e apresentar práticas 

pedagógicas que promovessem a igualdade racial, contando com as experiências 

educativas do Centro de Educação Infantil (CEI) Josefa Júlia da União de Núcleos, 

Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e São João Clímaco (UNAS), 

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Guia Lopes e da Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo.   

Com a mesma temática, foi publicado o livro “Educação infantil, igualdade 

racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, conceituais” (2012) organizado por 

Maria Aparecida Silva Bento em uma perspectiva mais analítica que pudesse 

colaborar com o aprofundamento de reflexões e promoção da igualdade racial.    

Em se tratando de um debate mais aprofundado sobre a inclusão escolar das 

crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

percebeu-se a necessidade de exploração do tema no âmbito da educação infantil. 

Documentos norteadores da promoção da igualdade racial, parâmetros de 

infraestrutura e qualidade, indicadores de qualidade, orientações para 

conveniamento, educação infantil do campo, brinquedos e brincadeiras nas creches e 

outros foram localizados no site do MEC na página em que está disponível o material 

da área1, contudo não havia nenhuma publicação referente a inclusão escolar naquele 

local. 

Sabe-se que a Coleção “Educação Infantil: saberes e práticas da inclusão” 

(2006) foi criada pela Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC) em 8 volumes 

para orientar os sistemas educacionais na organização de práticas pedagógicas 

inclusivas e na formação continuada de professores.     

Em 2014 foi originado o “Projeto Educação Infantil 100% Inclusiva: acesso, 

permanência e qualidade” para apoiar os municípios que não apresentavam 100% de 

inclusão nessa etapa da educação básica, sendo que somente os 1.165 municípios 

priorizados pelo projeto poderiam fazer a adesão. O Projeto foi coordenado pela 

Diretoria de Políticas de Educação Especial (DPEE) da Secretaria de Educação 

                                                           
1 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretarias-112877938/seb-educacao-

basica-2007048997/12579-educacao-infantil Acesso em: 10 de jun. de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12579-educacao-infantil
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12579-educacao-infantil
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Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC) e teve como 

parceiros as Secretarias Municipais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) e a Organização dos Estados Iberoamericanos 

para a Educação, Ciência e Cultura (OEI).  

É fato que a educação especial é uma modalidade que é iniciada desde a 

educação infantil e que a legislação que rege a educação nacional assegurou o direito 

à educação a todas as crianças. Assim como a educação infantil, a educação especial 

teve uma história marcada pelos convênios com instituições privadas que realizavam 

o atendimento a essas crianças em escolas especiais. 

Não somente na legislação, mas na atuação dos movimentos sociais que 

lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, a inclusão escolar vem ganhando 

espaço e na atualidade muitas crianças que outrora estariam em escolas especiais 

estão na escola comum, convivendo com seus pares, aprendendo e trocando 

experiências. 

Nesse contexto, as propostas pedagógicas das creches e pré-escolas tiveram 

que ser discutidas e a equipe de profissionais dessas instituições tiveram que refletir 

sobre suas ações para que todas as crianças, independentemente de suas diferenças, 

tivessem acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade.    

Desde 2012 o Governo Federal constituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), Portaria n. 867/2012, com um compromisso de articulação 

nacional que envolveu secretários estaduais e municipais de educação, cujo objetivo 

era fazer com que todas as crianças fossem alfabetizadas até o terceiro ano do ensino 

fundamental, cumprindo o disposto na Meta 5 do PNE (2014-2024), por meio da oferta 

de cursos de formação continuada a professores alfabetizadores.   

Dificuldades como as lacunas na formação inicial e continuada de 

professores, a falta de acessibilidade do espaço físico, falta de adequação de 

materiais e brinquedos e de uma concepção pedagógica inclusiva que faça parte da 

proposta da escola contribuem para a exclusão por dentro. Há muito que ser feito para 

que o acesso e a aprendizagem possam ser garantidos a todas as crianças. 

A Lei n. 12.801/2013 regulamentou o apoio técnico e financeiro da União no 

âmbito do PNAIC para promover a alfabetização das crianças até os oito anos de 

idade ao final do terceiro ano do ensino fundamental na educação básica pública, 

determinando a aferição de resultados da alfabetização dos estudantes por meio de 



72 
 

avaliações nacionais externas periódicas e a concessão de bolsas para os 

coordenadores e professores alfabetizadores (BRASIL, 2013).  

Como expressão das avaliações externas tem-se a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) aplicada no ano de 2013 a todos os alunos do terceiro ano do 

ensino fundamental para conferir os resultados do desempenho em língua portuguesa 

e matemática.      

As Portarias n. 826/2017 e n. 851/2017 do MEC são as normas mais recentes 

que estabeleceram as diretrizes gerais do PNAIC, sendo que a primeira se sobressai 

pela extensão das ações de formação ao Programa Novo Mais Educação e pela 

inclusão das crianças da pré-escola no domínio do PNAIC. De acordo com o disposto 

no Documento Orientador do PNAIC essas foram as razões pelas quais a educação 

infantil foi incluída no Pacto: 

 

No ano de 2017, observando a educação brasileira como um todo 
encadeado e orgânico e reconhecendo que mesmo os estados com 
melhores indicadores ainda estão distantes do resultado desejado, o 
PNAIC passa a compor uma política educacional sistêmica que parte 
de uma perspectiva ampliada de alfabetização, trabalhando a 
Alfabetização na Idade Certa, a melhoria da aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, bem como a 
inclusão da Educação Infantil garantindo as perspectivas e as 
especificidades do trabalho de leitura e escrita com as crianças 
(BRASIL, 2017, p.5). 

 

No mesmo documento é possível consultar as atribuições do Professor 

Alfabetizador/Professor da Pré-Escola, dentre as quais está a aplicação de avaliações 

diagnósticas para o acompanhamento do progresso da aprendizagem de cada aluno, 

a partir das quais deveriam ser organizadas atividades diversificadas para cada nível 

de alfabetização para que todos pudessem alcançar um patamar adequado de 

aprendizagem (BRASIL, 2017). 

Após o recente enquadramento da pré-escola no PNAIC estava disponível no 

site do Pacto o material a ser utilizado pelos professores alfabetizadores, constantes 

de oito cadernos com os títulos: 
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Quadro 1 – Materiais da Educação Infantil do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

 
N° do Caderno Título 

0 Leitura e Escrita na Educação Infantil – Apresentação 

1 Ser docente na Educação Infantil: entre o ensinar e o aprender 

2 Ser criança na Educação Infantil: infância e linguagem 

3 Linguagem oral e linguagem escrita na Educação Infantil: práticas e interações 

4 Bebês como leitores e autores 

5 Crianças como leitoras e autoras 

6 Currículo e linguagem na Educação Infantil 

7 Livros infantis: Acervos, espaços e mediações 

8 Diálogo com as famílias: a leitura dentro e fora da escola 

Fonte: Elaboração própria a partir do site do PNAIC2. 

 

Esse material teve sua origem no Projeto “Leitura e Escrita na Educação 

Infantil” que reuniu uma equipe composta por professores da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e profissionais da 

Coordenadoria de Educação Infantil da Secretaria de Educação Básica do MEC 

(BRASÍLIA, 2016).  

Sobre as reverberações da ANA e do PNAIC na educação infantil, Sousa 

(2014) já alertava antes da pré-escola ser integrada ao Pacto, pois mesmo que a ANA 

não incidisse diretamente na educação infantil era possível “supor seu potencial de 

influenciar a organização e funcionamento desta etapa da educação básica” (p.83). 

Nas palavras da autora: 

 
O que se quer realçar é que este Pacto e a avalição a ele associada 
podem vir a ter reflexos na própria dinâmica de trabalho da educação 
infantil, condicionando os processos de letramento e alfabetização, 
introduzindo desde esta etapa da escolarização a preocupação em 
preparar os alunos para os testes, corroborando a noção de medida 
como sinônimo de avaliação (SOUSA, 2014, p.83). 
 

 Concordando com as ponderações da autora, além da inserção da educação 

infantil no PNAIC, em 2015, o Ministério da Educação apresentou para discussão uma 

proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo a educação infantil. 

A concepção do texto que está na BNCC parte dos chamados direitos de 

aprendizagem, dentre os quais estão presentes o direito de conviver, brincar, 

participar, explorar, comunicar e conhecer-se. Ao invés de áreas de conhecimento 

                                                           
2 Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/itemlist/category/4-materiais-da-educacao-
infantil Acesso em: 22 de fev. 2018. 

http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/itemlist/category/4-materiais-da-educacao-infantil
http://pacto.mec.gov.br/materiais-listagem/itemlist/category/4-materiais-da-educacao-infantil
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como no ensino fundamental, a proposta de organização do currículo na educação 

infantil traz os campos de experiência, que estão agrupados em: “Eu, o outro e o nós”, 

“Corpo, gestos e movimentos”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, “Traços, 

sons, cores e imagens” e “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”.  

Essa organização curricular tem por base a consulta às indicações italianas 

dos campos de experiências educativos, feitas para crianças de 3 a 6 anos, que 

também contemplam cinco campos, “O Eu e o Outro”, “O Corpo e movimento”, 

“Imagens, sons e cores”, “Os Discursos e as palavras” e “O Conhecimento de mundo” 

(BARBOSA; RICHTER, 2015).  

O conteúdo da BNCC esteve disponível para consulta pública, o que poderia 

parecer democrático, ocorre que ao encerrar essa etapa estavam definidos 60% dos 

conteúdos da educação básica e somente 40% poderiam ser decididos pelas escolas. 

Em janeiro de 2016 a primeira da versão do documento estava concluída, em junho 

desse mesmo ano foi debatida a segunda versão e a terceira e última versão da BNCC 

foi homologada pelo Ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho em 20 de 

dezembro de 20173. 

Mais uma vez na educação infantil os professores, diretores e coordenadores, 

que são os principais responsáveis pela execução deste e não daquele currículo nas 

creches e pré-escolas, não participaram de um processo verdadeiramente 

democrático de discussão sobre o que eles mesmos fazem no cotidiano. A 

participação dos envolvidos teria que ter sido mais ampla e qualitativa e garantida 

como um componente essencial da construção de bases curriculares nacionais. 

A incorporação de iniciativas mais recentes do MEC como a BNCC e o PNAIC 

na Educação Infantil podem resultar na consolidação de testes padronizados e na 

elaboração de material didático apostilado, tendo em vista ações governamentais já 

em curso no ensino fundamental como as avaliações em larga escala e as 

preparações para essas avaliações. Serão necessárias lutas coletivas constantes pela 

manutenção daquilo que acreditamos ser importante para a educação das crianças 

brasileiras e a atuação dos movimentos sociais faz-se imprescindível nesse momento.           

Os movimentos sociais criados para lutar pela garantia do direito à educação 

infantil também ascenderam ao longo do tempo, principalmente pelo crescimento 

progressivo do ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Como exemplo dos 

                                                           
3 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo Acesso em: 11 de fev. 2018. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo
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movimentos mais expressivos, podem ser citados o Movimento de Luta Pró-Creches, 

em Belo Horizonte e o Movimento de Luta por Creches em São Paulo, em 1979. 

Na década de 1990, o mais eloquente desses movimentos em nível nacional 

é o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) que reuniu os 26 

Fóruns Estaduais e 1 Fórum Distrital de Educação Infantil, para somar esforços em 

prol de objetivos comuns relacionados à luta pela garantia do direito à educação das 

crianças pequenas. 

 

2.3.2 A atuação do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

(MIEIB) e as conquistas das lutas 

 

Desde a sua criação o MIEIB tem tido um desempenho interessante de 

militância política e de aproximação com diversas instâncias governamentais e da 

sociedade civil, quando foi possível constatar que as pautas elencadas pelo 

movimento tiveram êxito em muitos momentos, mesmo diante das contradições que 

envolvem as ações do poder público para cumprir o seu dever de ofertar educação 

infantil com qualidade.  

O direcionamento das discussões, reivindicações e ações dos membros dos 

Fóruns deram sustentação a organização de pressupostos de trabalho e definição das 

frentes de atuação que se coalizaram em três vertentes: pesquisa e produção de 

conhecimento, práticas institucionais e implementação de políticas públicas no campo 

da Educação Infantil4. 

Flores e Fernández-Piloto (2015) analisaram a atuação do MIEIB e o definiram 

como:  

O MIEIB se caracteriza por ser um espaço aberto à discussão, 
monitoramento e incidência em relação às políticas públicas de 
Educação Infantil e de articulação suprapartidária de indivíduos, 
grupos, órgãos e entidades interessados e envolvidos com as causas 
da infância. Trata-se de uma organização autônoma da sociedade 
civil, de caráter interinstitucional, suprapartidário e com atuação 
nacional na militância pelo direito de todas as crianças brasileiras de 
zero até seis anos à educação infantil de qualidade, pública e gratuita 
(p. 8).       

 

O MIEIB possui um Comitê Diretivo eleito a cada dois anos composto por dois 

representantes de cada região do Brasil e uma secretária executiva, sendo que o 

                                                           
4 Disponível em: http://www.mieib.org.br/a-construcao-historica/ Acesso em: 07 de mar. 2018. 

http://www.mieib.org.br/a-construcao-historica/
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Comitê efetivo está em exercício no biênio 2017-2018.  Anualmente ocorrem os 

Encontros Nacionais com debates sobre temas relevantes para as pautas do 

movimento e ao final do encontro é produzida coletivamente a Carta do MIEIB. O 

último encontro foi realizado em Minas Gerais no ano de 20175.   

As Cartas refletem as discussões travadas nos momentos em que foram 

produzidas por isso contém informações importantes sobre a atuação do movimento. 

Além da Carta de Princípios, outras 11 Cartas constam no site do MIEIB referentes 

aos encontros realizados nas localidades e nos anos de: Carta de Natal-RN (2006), 

Carta de São Luís-MA (2007), Carta de Porto Alegre-RS (2008), Carta de Balneário 

Camboriú-SC (2009), Carta de Belém-PA (2010), Carta de Salvador-BA (2011), Carta 

de Vitória-ES (2012), Carta de Brasília (2013), Carta de Cuiabá (2014), Carta de 

Fortaleza-CE (2015) e a Carta de Curitiba (2016). No ano de 2016 também constam 

dois documentos intitulados “Nota Pública MIEIB 2016” e “Nota do MIEIB em defesa 

da Educação Pública, da Democracia e do Estado de Direito”6.       

Na Carta de 2006, dos dez pontos destacados pelos participantes a serem 

observados pelas autoridades competentes, seis tratavam de questões relativas ao 

ingresso das crianças de seis anos no ensino fundamental, a exemplo do cumprimento 

da normatização do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a data em que as 

crianças completassem seis anos para serem matriculadas no ensino fundamental; 

da necessidade de reformulação das políticas de formação de professores para a 

educação básica por conta da proposta pedagógica, metodologia, condições de 

espaço, necessidades e interesses das crianças dessa faixa etária, assim como a 

organização dos espaços e tempos de acordo com um ambiente próprio, mobiliário 

adequado, rotinas e propostas de atividades compatíveis com a idade e da articulação 

da educação infantil com o ensino fundamental nas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Dois itens eram relacionados a aprovação do FUNDEB, nos quais estavam 

contidos a garantia de inserção da creche e a definição de fatores de ponderação para 

a distribuição dos recursos que assegurassem a qualidade do atendimento, 

incorporando o período integral de no mínimo oito horas. Um outro aspecto 

mencionado dizia respeito a inclusão de todas as instituições de educação infantil no 

Censo Escolar. 

                                                           
5 Disponível em: http://www.mieib.org.br/wp-content/uploads/2017/09/XXXIII-Encontro-Nacional-do-MIEIB-

PROGRAMA%C3%87%C3%83O-FINAL-14.09.2017.pdf Acesso em: 07 de mar. 2018. 
6 Disponível em: http://www.mieib.org.br/biblioteca/page/2/ Acesso em 04 de abr. 2018. 

http://www.mieib.org.br/wp-content/uploads/2017/09/XXXIII-Encontro-Nacional-do-MIEIB-PROGRAMA%C3%87%C3%83O-FINAL-14.09.2017.pdf
http://www.mieib.org.br/wp-content/uploads/2017/09/XXXIII-Encontro-Nacional-do-MIEIB-PROGRAMA%C3%87%C3%83O-FINAL-14.09.2017.pdf
http://www.mieib.org.br/biblioteca/page/2/
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Em relação à redação do aspecto relacionado aos convênios nessa etapa, 

assim apresentado: “Definição, no âmbito do MEC, de uma Política Nacional que 

estabeleça critérios de conveniamento para as creches e pré-escolas comunitárias e 

filantrópicas, assegurando a continuidade do atendimento realizado historicamente” 

(CARTA DE NATAL, 2006, p. 1), percebe-se que a defesa da continuidade da atuação 

das escolas comunitárias apareceu desacompanhada de qualquer inferência a 

prioridade que deveria ser dada ao atendimento de educação infantil em instituições 

públicas, o que poderia ter demonstrado diferentes posicionamentos presentes no 

interior do movimento. Na visão de Canavieira (2010) havia divergências internas 

quanto a defesa ou não da integração das instituições conveniadas no FUNDEB 

naquela conjuntura: 

 

Pensar em como garantir o direito das crianças e de seus pais com a 
oferta educacional em creches e pré-escolas em tempo integral, feito 
historicamente e em grande parte por essas entidades, e ao mesmo 
tempo, lutar por dinheiro público para a escola pública e pela qualidade 
desse atendimento, tem sido tarefa árdua e conflituosa dentro do 
Movimento em diferentes oportunidades. 
Nas XXI e XXII Reuniões Anuais do MIEIB em que se discutiu pela 
defesa ou não da inclusão das escolas comunitárias sem fins 
lucrativos nos repasses do FUNDEB, percebeu-se nitidamente a 
divisão de opiniões entre os 24 Fóruns Estaduais (na época); alguns 
defendiam a inclusão destas instituições no novo Fundo, enquanto 
outros não. Durante a Reunião de São Luís foi retomada a votação 
feita na Reunião no ano anterior, quando ficou decidido por eleição 
que o MIEIB defenderia a inclusão de tais instituições no FUNDEB, 
decidiria também, por uma regulamentação de como essa Política de 
Conveniamento se daria, assim, foram estabelecidos alguns critérios 
para que o repasse do recurso não fosse uma forma barata de 
expansão da oferta de vagas na Educação Infantil, preocupação do 
Movimento. Algumas “travas” foram pensadas e deliberadas na Carta 
de São Luís, como reivindicações a serem feitas junto ao MEC para 
somar nas discussões da Lei de Regulamentação do FUNDEB.  
O Movimento articulou-se muito bem na defesa da inclusão das 
escolas comunitárias sem fins lucrativos no novo fundo, o que alguns 
chamaram de “tiro no pé”, assim, essas instituições foram inclusas no 
repasse do FUNDEB, só que sem restrições, ou seja, sem as “travas”, 
o que gerou novas preocupações na militância em prol de uma 
Educação Infantil de qualidade (p. 99-100).   

 

Diferentemente do ano anterior, na Carta de São Luís (2007), seis das quinze 

posições estratégicas defendidas coletivamente para a garantia do direito das 

crianças à educação infantil eram referentes as escolas comunitárias, sendo que o 
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teor da primeira destas assentiu que fosse destacada a ênfase dada naquele 

momento a escola pública:  

 

Que verbas públicas sejam direcionadas para as instituições 
educacionais públicas, respeitando as disposições legais, tendo o 
poder público o dever de investir prioritariamente na expansão da 
educação infantil na rede pública. Que a ampliação da oferta por meio 
de conveniamento com instituições comunitárias, filantrópicas ou 
confessionais, sem finalidade lucrativa, seja sempre inferior à 
expansão de novas vagas na rede pública municipal (p. 1).  
 
 

Os demais itens atinentes ao conveniamento tratavam da elaboração pelo 

Ministério da Educação de orientações para o estabelecimento de convênios entre o 

poder público e as instituições de educação infantil privadas sem fins lucrativos, 

envolvendo entidades como União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), 

MIEIB, Conselhos de Educação, Universidades, Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) e outros.  

Sobre esse item, do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 4 de 4 de 

abril de 2008 do MEC, fizeram parte dois representantes de cada uma das instâncias 

e instituições listadas: da Secretaria de Educação Básica do MEC (SEB/MEC), da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), da 

CONTEE, do MIEIB, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(UNCME), da UNDIME e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), para a elaboração do documento “Orientações sobre 

convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil” 

(2009).  

Na apresentação do referido documento constava que mediante a 

subvinculação de recursos financeiros para custear a educação infantil pública por 

meio da Lei 11.494/2007 que instituiu o FUNDEB e a inclusão das matrículas das 

instituições conveniadas com o poder público que ofertavam atendimento para 

crianças em creches e pré-escolas nessa sistemática de financiamento, 

representantes da COEDI/MEC se propuseram a articular e participar da elaboração 

do texto orientador, na qualidade de coordenadores da política nacional de educação 

infantil.    
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Na mesma Carta do MIEIB de 2007, coincidentemente ao ano de criação do 

programa, pela primeira vez é mencionado o PROINFÂNCIA como uma das 

estratégias defendidas pelo MIEIB para a garantia do direito das crianças a uma 

educação de qualidade, “Que haja significativa ampliação dos recursos do 

PROINFÂNCIA, como uma das formas de assegurar a expansão e a melhoria da 

qualidade da educação infantil” (p.1). 

Em 2008, na Carta de Porto Alegre – RS, constavam posicionamentos e 

reivindicações direcionados a cada um dos órgãos responsáveis por cumpri-las, que 

naquele momento eram: MEC, Conselho Nacional de Educação (CNE) e Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).   

Dentre as reivindicações destinadas ao MEC, uma dizia respeito ao 

PROINFÂNCIA, a saber: “Que sejam revistos e flexibilizados os critérios e o projeto 

arquitetônico relativos ao Programa PROINFÂNCIA para atender um número maior 

de municípios, à população do campo e das grandes cidades” (CARTA DE PORTO 

ALEGRE, 2008, p.1). Esse item foi mantido na Carta de Balneário Camboriú – SC 

(2009). 

Naquele ano, 2009, foi destacada a aprovação da obrigatoriedade da 

educação de 4 a 17 anos de acordo com a Emenda Constitucional 59/2009. Notou-se 

que a preocupação dos participantes convergia em torno da matrícula de 4 e 5 anos 

ser realizada nos estabelecimentos de educação infantil, para que as crianças 

pudessem ter acesso ao que necessitavam em termos de aprendizagem e 

desenvolvimento, assim como a organização desses estabelecimentos dever 

considerar os avanços teóricos da área e os documentos legais que orientavam a 

oferta do atendimento na faixa etária de 0 a 5 anos. Também foi evidenciado que a 

obrigatoriedade da educação de 4 e 5 anos não deveria se dar em detrimento da oferta 

de vagas as crianças de 0 a 3 anos ou do atendimento em tempo integral, prezando 

a unidade pedagógica para 0 a 6 anos e a necessidade das famílias por atendimento.  

Segue-se a Carta de Belém – PA (2010) com reivindicações ao MEC, 

UNDIME, CONSED e aos Dirigentes Estaduais e Municipais de Educação, bem como, 

a UNCME, Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação foram 

efetuadas. E por fim, ao Congresso Nacional e ao Ministério Público, nas quais havia 

um item em comum, a solicitação da garantia do direito público subjetivo à educação 

das crianças de 4 e 5 anos fazendo cumprir a Emenda Constitucional 59/2009. Após 

a explicitação dos elementos necessários a implementação do disposto na EC 
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59/2009 na Carta anterior, neste documento está assinalado o requerimento de 

efetivação do instrumento regulador citado. 

Quanto ao PROINFÂNCIA, não constava na Carta de 2010 um item 

declarado, apenas nas recomendações a UNCME e aos Conselhos Nacional, 

Estaduais e Municipais de Educação, havia um tópico sobre a ampliação do acesso, 

“Acompanhem e orientem a ampliação do acesso das crianças de 0 até 6 anos à 

educação infantil de modo a atender a demanda manifesta” (p.3). Para a UNDIME, 

CONSED e os Dirigentes Estaduais e Municipais de Educação, figurava que: 

“Ampliem o acesso a pré-escola – educação das crianças de 4 até 6 anos, cumprindo 

o princípio do direito público subjetivo, sem prejuízo da oferta de vagas para a faixa 

etária de 0 a 3 anos e oferta de tempo integral para as crianças de 4 até 6 anos” (p.2).     

Nessa Carta havia um item referente ao Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), 

o que demonstrava a atenção do MIEIB com relação a temas importantes como o 

financiamento de uma educação infantil de qualidade, reivindicando ao MEC que: 

“Envide esforços para que o CAQi seja adotado como referência no aumento dos 

percentuais de financiamento para a educação infantil” (p.1). Essa alínea continuou a 

existir na Carta de Salvador – BA (2011) com nova redação: “Assuma o CAQi como 

referência para a definição do custo-aluno qualidade na Educação Infantil” (p.1). 

Outro tópico sobre a qualidade da educação infantil estava presente na 

mesma Carta, pontuando uma reivindicação a UNDIME e ao CONSED: “Garantam 

que o processo de municipalização da educação infantil se dê com base em regime 

de colaboração, efetivando a CORRESPONSABILIDADE entre os entes federados, 

de forma a garantir a qualidade necessária à oferta de atendimento” (grifos do 

documento) (p.2). Mais um aspecto reivindicado a UNCME e ao FNCMEs destacava  

 
Ratifiquem nas legislações específicas e/ou complementares, de sua 
competência, os critérios de qualidade estabelecidos nos Parâmetros 
Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, quanto à infraestrutura, 
número de crianças por m2 de sala de referência e professores/as com 
formação para autorizar a abertura e o funcionamento de instituições 
de Educação Infantil públicos e privados (p.3).    

 
Na Carta de Vitória – ES (2012) permaneceu a reivindicação ao MEC quanto 

ao CAQi da Carta anterior e foi incorporada as reivindicações a UNDIME e ao 

CONSED que “Exijam do FNDE a adoção do CAQi como referência para a definição 

do custo-aluno qualidade na Educação Infantil” (p.2). Os destaques feitos ao CAQi 

perduraram na Carta de Brasília (2013). 
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Nova ênfase ao PROINFÂNCIA aconteceu somente na Carta de Cuiabá 

(2014), “Continue o Programa PROINFÂNCIA, assegurando a formação profissional, 

acompanhando a construção das instituições e a criação de um sistema de 

monitoramento/mapeamento na implementação” (p.2).      

A Carta de Fortaleza - CE (2015) mudou de formato, ao invés das 

reivindicações direcionadas a cada órgão responsável por cumpri-las foi apresentada 

a pauta de reivindicações para que as instâncias responsáveis tomassem as 

providências cabíveis para a promoção do direito à educação das crianças de 0 a 6 

anos, então não foram especificadas as instâncias e sim os principais temas da pauta, 

conforme o destacado em relação a oferta de vagas: 

 

OFERTA DE VAGAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
➢ Acompanhar a oferta de educação infantil de 0 a 3 anos, 
buscando identificar se há retrocesso ou estagnação da oferta de 
vagas, levando em conta que o PNE prevê que em 10 anos deve-se 
assegurar a matrícula de 50% da demanda e por que é no segmento 
creche que há as maiores desigualdades no âmbito do acesso e não 
podemos permitir que os bebês e crianças bem pequenas tenham seu 
direito à educação infantil desrespeitado; 
➢ Atentar para o não retrocesso do direito no que se refere a 
jornada de atendimento, nesse sentido, redes com atendimento em 
tempo integral não devem alterar sua oferta para atendimento parcial 
sem que seja efetivamente uma escolha da família; 
➢ Analisar os espaços destinados à oferta da educação infantil e, 
com especial atenção, aqueles que se destinam à ampliação das 
vagas para atendimento da obrigatoriedade, defende-se que sejam 
espaços específicos para a educação infantil e, no caso de não serem, 
como a abertura de turmas em escolas de ensino fundamental, que 
estes respeitem os parâmetros de qualidade no que tange aos 
espaços e o que constitui a experiência educativa na educação infantil, 
previstas em vários documentos normativos e orientadores, em 
especial nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
de 2009 (p.2).   

 

A vigilância dos participantes em relação aos impedimentos da oferta fez com 

que reiteradamente esses pontos de pauta estivessem presentes nas Cartas. 

Permaneceu nessa Carta a menção ao CAQi e ao PROINFÂNCIA no seguinte tópico: 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO FEDERAL 
➢ Acessar e fiscalizar os recursos destinados à ampliação da 
oferta da educação infantil (0 a 6 anos) e o seu efetivo uso para tal fim 
e buscar, preferencialmente em articulação com órgãos como o 
Tribunal de Contas, orientar os prefeitos no seu planejamento 
orçamentário para a ampliação da educação infantil e cobrar o 
investimento adequado tomando por base o CAQ e o CAQi; 



82 
 

 
➢ Impedir cortes de orçamento da Educação, pois estes impactam 
diretamente nas políticas de expansão da oferta e da formação de 
profissionais de Educação Infantil, por meio de programas como o 
PROINFÂNCIA e a Especialização em Docência na Educação Infantil; 
➢ Garantir a alocação de recursos públicos exclusivamente para 
adoção/contratação de sistemas educacionais públicos e não 
corroborar com as tendências de apostilamento, materiais didáticos, 
formação continuada e assessoria pedagógica que têm sido 
disseminados pelos sistemas educacionais privados (2015, p.3).   

        

Na última Carta disponível para consulta no site do MIEIB foi a Carta de 

Curitiba (2016) havia uma sinalização para as dificuldades em relação ao momento 

político pelo qual o Brasil passou com o impeachment da Presidente Dilma Rousseff: 

  
Vivemos um momento especialmente crítico para a educação infantil 
brasileira em virtude da crise política e econômica que coloca em 
disputa projetos políticos antagônicos. É preciso destacar, que mesmo 
em face da “legalidade” político-jurídica que as amparam, as 
mudanças que vivenciamos não estão pautadas em princípios 
democráticos. Diversas medidas tomadas a partir de abril/maio de 
2016 representam perdas diante dos direitos sociais conquistados na 
constituição do Brasil como Estado Democrático de Direito no contexto 
pós-constituição 1988. Riscos que justificam e reafirmam o receio da 
sociedade como um todo com temerários e iminentes retrocessos 
anunciados pela política do atual governo. São décadas de luta que 
geraram conquistas, diálogo e aproximação da sociedade com as 
questões públicas, pela participação popular em instâncias de 
discussão e de decisão sobre o papel do Estado, em consonância com 
a nossa Constituição Cidadã, na direção de se efetivar os direitos das 
crianças brasileiras (p.1).  
 
 

Além da Carta Curitiba, no ano de 2016 o MIEIB lançou a “Nota do Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) – Em defesa da Educação Pública, 

da Democracia e do Estado de Direito” manifestando-se contra o pedido de 

impeachment da Presidente.  Por conta da complexidade desse momento histórico, a 

opção feita na organização da Carta de 2016 priorizou de 5 destaques referentes a 

reafirmação de posicionamentos e defesas do MIEIB:  

 

➢ A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica como 
dever do Estado, garantido constitucionalmente a todas as crianças 
brasileiras; 
➢ Que todas as crianças brasileiras, sejam elas moradoras de 
regiões urbanas ou rurais, indígenas, quilombolas, 
independentemente de sua condição social, econômica, física, 
religiosa e das condições de suas famílias são, em sua potência, 
produtoras de culturas, sujeitos de experiência, históricos e de direitos, 
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de acordo com as concepções postuladas nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil de 2009. 
➢ A instituição de educação infantil como lugar onde acontece o 
processo educativo implicado pela intencionalidade pedagógica, 
portanto, conduzido por professores/as da Educação Básica, com 
formação em nível superior; 
➢ Que a educação infantil seja ofertada em espaços institucionais 
não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais 
organizados para atender crianças de até seis anos de idade no 
período diurno, preferencialmente em jornada integral. Portanto, 
rejeitamos a adoção de propostas de atendimento em espaços 
improvisados e inadequados para atender as especificidades das 
crianças pequenas; 
➢ A educação infantil como tempo e espaço de educação coletiva, 
democrática, ética e estética que respeita as condições de cada 
criança em seu tempo de vida, atendendo suas necessidades e 
demandas (p. 1-2).  

 

 

Em seguida foram indicados pontos de consensos e proposições para 

atuação política do movimento que passaram pela rejeição a proposta da PEC 241; 

incidência pelo reconhecimento e adoção da  data-corte de 31 de março para 

matrícula na creche, pré-escola e 1º ano do ensino fundamental; defesa da Base 

Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e da permanência dos que 

participaram do processo como interlocutores privilegiados; repúdio as ações de 

privatização da educação com o avanço do atendimento em instituições conveniadas 

com e sem fins lucrativos, compra de sistemas educacionais privados (apostilamento, 

materiais didáticos, formação, avaliação), desrespeito aos direitos dos/as profissionais 

do magistério e ao direito à educação das crianças de 0 a 6 anos, a partir da indução 

e adoção de políticas alternativas compensatórias e de baixo custo (CARTA DE 

CURITIBA, MIEIB, 2016). 

A garantia da formação em nível superior para professores/as que atuam na 

educação infantil, de acordo com a Meta 15 do PNE e a definição do MEC de uma 

política pública de formação inicial e continuada para os professores/as e demais 

profissionais das creches e pré-escolas também foram destacados como consensos, 

além dos itens relativos a avaliação que acordaram a articulação junto ao INEP para 

a garantia dos princípios a serem assegurados na Avaliação da Educação Infantil 

(ANEI); a avaliação de contexto nas redes municipais como proposta ao 

estabelecimento de planos de melhoria e não de comparações e ranqueamentos; a 

realização de pesquisas sobre os processos avaliativos das crianças nas instituições 
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de educação infantil; e a avaliação nas instâncias de gestão deverem constituir-se 

como dimensão formativa, envolvendo os profissionais das instituições e as famílias.  

Após o amadurecimento das discussões no interior do movimento ao longo 

dos anos de existência, percebe-se com maior ênfase a defesa do MIEIB pela 

educação pública nessa Carta, comparativamente as anteriores:  

 

Reafirmamos que o MIEIB tem um posicionamento contrário a 
programas com forte concepção assistencialista e ou compensatória, 
tais como: Mães Cuidadoras, Primeiro Passo, Bolsa Creche e 
similares, assim como, a compra de vagas na rede privada e a 
ampliação do conveniamento com instituições comunitárias, 
confessionais e filantrópicas (p.4). 

 

E, por fim, foi apresentada a pauta de reivindicações para que as instâncias 

responsáveis tomassem as medidas cabíveis, na qual permaneceram os itens 

constantes na Carta de 2015 sobre o impedimento de cortes no orçamento da 

educação com vistas a não entravar a expansão da oferta por meio do PROINFÂNCIA 

e o acesso e fiscalização, em parceria com os Tribunais de Contas, dos recursos 

destinados à ampliação da oferta da educação infantil.   

Destaca-se que em todas as Cartas havia menção ao respeito à data de corte 

para ingresso no ensino fundamental, pois as crianças deveriam ter 6 anos completos 

até 31 de março no ano da matrícula e as crianças que completassem 6 anos após 

essa data deveriam ficar na educação infantil. Por esse motivo em todas as Cartas 

percebeu-se que as redações faziam referência as crianças de 0 a 6 anos, mesmo 

que a educação infantil seja considerada de 0 a 5 anos na legislação vigente.             

Com o intuito de custear suas ações o MIEIB tem projetos apoiados por 

organizações financiadoras como a Fundação Orsa, o Instituto Girassol, o Centro de 

Cultura Luiz Freire, a Terre des Hommes e o Instituto C&A. Também recebe apoio de 

órgãos governamentais em situações específicas, eventuais ou efetivas, na condução 

de estudos, pesquisas, projetos e eventos. 

A articulação nacional do movimento e o fortalecimento dos fóruns locais são 

prioritários no sentido da defesa e divulgação de concepções que visem a valorização 

da importância do desenvolvimento infantil e da luta pela garantia do direito à 

educação às crianças pequenas. Para potencializar suas ações o MIEIB integra e 

participa de outras redes e movimentos como a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação e a Rede Nacional Primeira Infância.  
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Como exemplos de conquistas para o atendimento educacional as crianças 

de 0 a 5 anos podem ser citadas a inclusão da creche no FUNDEB (2007) quando a 

proposta do governo não contemplava esse segmento, a publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e a participação do movimento 

no Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-2024. Em conformidade com o exposto, 

no site do MIEIB constava que:  

 

Nesses quase 18 anos de atuação, o MIEIB participou de momentos 
históricos na luta pelos direitos da infância, especialmente no que se 
refere à educação infantil. Dentre as conquistas é importante citar sua 
contribuição para o reconhecimento da educação infantil como 
primeira etapa da educação básica, a inclusão da educação infantil no 
financiamento da educação básica, a organização das diretrizes 
curriculares nacionais para a educação infantil (DCNEIs), a 
organização dos parâmetros nacionais de qualidade para as 
instituições de educação infantil, a elaboração do Programa Nacional 
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (Proinfância), a elaboração da Política 
Nacional de Educação Infantil do Campo, entre outras. O MIEIB 
também tem contribuído diretamente com a organização dos planos 
municipais e estaduais de educação, levando a pauta da educação 
infantil7. 
 

Pesquisadoras da área de educação infantil tem envidado esforços para 

analisar o desempenho do MIEIB e as práticas do movimento nos enfrentamentos da 

luta pela garantia do direito à educação infantil com qualidade, assim, Nunes (2009; 

2010), Canavieira (2010), Flores (2010), Maudonnet (2015), Flores e Fernández-Piloto 

(2015), Arelaro e Maudonnet (2017), foram produções consultadas sobre o tema.   

Nunes (2009) reiterou o protagonismo do MIEIB na proposição de uma 

agenda coletiva nacional de lutas no campo da educação infantil, gerando “rupturas 

significativas na maneira como ela foi historicamente organizada, sobretudo aquela 

dirigida para as classes trabalhadoras” (p.4). Em sua avaliação a criação de um 

espaço de debates e propostas foi inovadora, principalmente devido aos traços de 

relações clientelistas e autoritárias que marcaram essa etapa da educação.     

Do ponto de vista de Flores e Fernández-Piloto (2015) o MIEIB foi um dos 

movimentos sociais mais importantes no Brasil para a defesa de bandeiras de luta 

históricas da educação infantil, tendo participado de várias conquistas para a área e 

                                                           
7 Disponível em: http://www.mieib.org.br/institucional/ Acesso em: 07 de mar. 2018. 

http://www.mieib.org.br/institucional/
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assumido o compromisso com os desafios do cenário atual no sentido de contribuir 

com a implementação de políticas públicas para essa etapa.   

   

Ao longo de sua trajetória, a partir de seus representantes, o MIEIB 
atuou em parceria com diferentes atores sociais, constituindo-se como 
sujeito da história da educação infantil no Brasil, ajudando a construí-
la e a construir espaços educativos a partir da participação social, nos 
quais, também, foi construída a formação da sua militância (FLORES 
e FERNÁNDEZ-PILOTO, 2015, p.12). 
 

Pronunciando-se sobre a necessidade de construção de um projeto de 

sociedade mais justa e igualitária, Behring e Boschetti (2011) versaram sobre a 

importância dos movimentos sociais, afirmando que fortalecer esses movimentos “[...] 

é essencial para não restringir a materialização do projeto ao âmbito institucional. 

Fazer história requer lutas coletivas, exige situar o indivíduo e a atuação profissional 

nas lutas coletivas mais gerais dos trabalhadores” (p.199). Concordando com as 

autoras, entendemos que mesmo com todas as contradições internas na busca dos 

consensos possíveis, o MIEIB tem ocupado lugar de destaque realizando a tarefa 

histórica e política de lutar pelos interesses da educação infantil, especialmente 

aquela destinada as crianças pertencentes as classes populares.   

Apesar dos muitos desafios a serem enfrentados é necessário o 

reconhecimento das conquistas alcançadas na educação infantil brasileira em direção 

a consolidação de sua especificidade que perpassa por disputas acerca do 

atendimento público, gratuito e de qualidade e as condições necessárias para a 

realização desses preceitos.   

    

2.3.3 Ruptura das conquistas: o Programa Criança Feliz 

 

Após um período de muitas conquistas relacionadas à educação infantil, 

durante o qual parecia predominar uma concepção de infância que necessitava 

fundamentalmente de educação de qualidade, a sociedade testemunhou a criação do 

Programa Criança Feliz instituído pelo Decreto n. 8.869/2016 publicado pelo Governo 

Federal, com o objetivo principal de promover o desenvolvimento integral das crianças 

na primeira infância.  

Baseado nas experiências Mãe Coruja Pernambucana, Primeira Infância 

Melhor (PIM) do Rio Grande do Sul, Família que Acolhe de Boa Vista (AC) e Programa 
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Família Paulista do Estado de São Paulo, assim como no acompanhamento infantil 

da Pastoral da Criança, o programa funciona por adesão dos municípios e previu 

visitas domiciliares semanais de acompanhamento dos filhos dos beneficiários do 

Bolsa Família, com foco nos primeiros mil dias de vida das crianças. 

De acordo com a tradição brasileira das esposas de presidentes da República, 

as chamadas de primeiras damas, assumirem cargos na área de Assistência Social e 

estarem a frente de programas assistenciais que envolvam crianças, a esposa do 

presidente em exercício Michel Temer, Marcela Temer, figura como embaixadora do 

Programa Criança Feliz.   

Não se trata de considerar desnecessária as ações da Política de Assistência 

Social, mas de avaliar que a demanda de creche está distante de ser atendida e o 

poder público ao invés de priorizar o atendimento educacional das crianças de 0 a 3 

anos preferiu empenhar-se em um programa como o Criança Feliz. Sendo 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o programa deveria 

ser implementado a partir da articulação entre as políticas de assistência social, 

saúde, educação, cultura, direitos humanos, direitos das crianças e dos adolescentes, 

entre outras (BRASIL, 2016).  

  

Apesar de se apresentar como um programa intersetorial, as medidas 
descritas para alcançar os objetivos propostos não anunciam como se 
daria essa intersetorialidade, pois estão focadas no papel das famílias 
na educação dos bebês e das crianças pequenas e não anunciam 
nenhum incremento à política de ampliação e qualificação de creches 
e pré-escolas (ARELARO, MAUDONNET, 2017, p.13). 

 

Ao avaliar a situação da educação das crianças na primeira infância, 0 a 3 

anos, Coutinho (2017) fez a seguinte apreciação: 

 

Portanto, temos articuladas questões de diferentes ordens, mas que 
conformam a concepção de qualidade da educação infantil. Por um 
lado, a ausência de políticas de financiamento que assegurem a 
ampliação da oferta de vagas às crianças de 0 a 3 anos com 
qualidade, tendo como referência o CAQi, como determina o PNE, e 
ainda vivemos os limites de um novo regime fiscal que prevê cortes no 
investimento nas áreas sociais. Por outro lado, temos um ideário que 
ainda vincula à educação das crianças bem pequenas ao 
assistencialismo e a pobreza à falta de cuidado e atenção, o que 
mobiliza o governo a, por exemplo, substituir o investimento em 
programas que preveem a ampliação de vagas na educação formal, 
por visitas domiciliares que ensinarão às famílias a como cuidar, dar 
atenção, afeto, brincar de acordo com as normas, ou seja, o modelo 
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burguês de educação. Tais elementos se entrecruzam e revelam um 
quadro perverso para a educação dos bebês e crianças bem 
pequenas (p.27). 

 
Conforme já sinalizado não se pode negar os avanços relativos a concepção 

de infância e de educação das crianças pequenas, as políticas públicas que foram 

elaboradas e implementadas com a finalidade de qualificar o atendimento e as lutas 

cotidianas dos sujeitos por uma educação infantil democrática, apesar de algumas 

tendências persistirem como obstáculos a viabilização de direitos, a exemplo das 

referentes ao acesso, principalmente para as crianças menores, 0 a 3 anos, por não 

ser garantido a todas as famílias que procuram uma creche.   

Os avanços teóricos encontrados em estudos e pesquisas na área de 

educação infantil, em parte visíveis nos documentos produzidos pelo MEC traduzem 

o afinco de boa parte dos pesquisadores brasileiros interessados na construção de 

uma educação de qualidade para as crianças pequenas.  

 

2.4 O ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

Previsto desde a Constituição Federal de 1988, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) constitui-se em instrumento necessário para a organização e 

planejamento da educação no país, com vigência por períodos sucessivos de dez 

anos, a partir de sua formulação e edição. Nesses planos, o primeiro e o atual, podem-

se verificar as metas de expansão em face da demanda por vagas na educação 

infantil.   

No primeiro PNE, instituído pela Lei 10.172/2001, com vigência de 2001 a 

2010, foram traçados objetivos e metas para ampliar o acesso e melhorar a qualidade 

da educação infantil. A meta que dizia respeito à expansão do atendimento de zero a 

três anos postulava que deveriam ser atendidas 30% das crianças dessa faixa em 

cinco anos e, em 2010, esse atendimento deveria chegar a 50%. Essa meta não foi 

cumprida, pois, em 2010, somente 23,6% das crianças brasileiras nessa faixa etária 

estavam matriculadas em creches (BRASIL, 2010). 

No novo PNE (2014-2024), aprovado pela Lei 13.005 em 25 de junho de 2014, 

a meta que trata da ampliação do atendimento à criança de zero a três anos continuou 

com o propósito de atender até 2024, o mesmo percentual de 50% de crianças 
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estabelecido no Plano anterior, o que demonstrou que o acesso está longe de ser um 

problema resolvido na educação infantil.      

De acordo com os dados disponíveis Cara e Araújo (2011, p.76) calcularam a 

demanda em 3.134.000 novas vagas para o atendimento de 50% das crianças de zero 

a três anos em creche, em 2020, o que exigiria uma priorização desta etapa de ensino 

para atingir este total.  

Em relação à pré-escola, a meta do primeiro PNE estabelecia que até 2006, 

60% das crianças de quatro a seis anos deveriam estar atendidas e, em 2010, esse 

índice deveria chegar a 80%. Já o PNE vigente determinou que o atendimento às 

crianças de quatro e cinco anos (faixa atual da pré-escola) fosse universalizado até 

2016, no entanto, em 2012, as matrículas na pré-escola representaram pouco mais 

de 80%. (BRASIL, 2012). Considerando os estudos de demanda realizados, “para a 

universalização do atendimento das crianças de quatro e cinco anos até 2016, foi 

considerada a demanda de 1.361.000 novas vagas” (CARA, ARAÚJO, 2011, p. 76), 

expressando um aumento de 18,6% do total de crianças já atendidas.   

Nas tabelas a seguir constam os números de matrículas na educação infantil 

brasileira e, separadamente, em creche e pré-escola, por dependência administrativa, 

de 1997 a 2017. O objetivo de iniciar o recorte dos dados no ano de 1997 foi analisar 

as mudanças ocorridas pós-LDB e pós-FUNDEF e de encerrar em 2017 por ser o 

último ano com dados disponíveis de matrícula nas Sinopses Estatísticas da 

Educação Básica do Censo Escolar (MEC/INEP).  
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Tabela 1 - Matrícula em Educação Infantil, Creche e Pré-Escola no Ensino Regular e/ou Especial no 

Brasil (1997-2017) 

Ano Educação Infantil Creche Pré-Escola 

1997 4.640.220 348.012 4.292.208 

1998 4.492.924 381.804 4.111.120 

1999 5.067.254 831.976 4.235.278 

2000 5.338.196 916.864 4.421.332 

2001 5.912.150 1.093.347 4.818.803 

2002 6.130.358 1.152.511 4.977.847 

2003 6.393.234 1.237.558 5.155.676 

2004 6.903.762 1.348.237 5.555.525 

2005 7.205.013 1.414.343 5.790.670 

2006 7.016.095 1.427.942 5.588.153 

2007 6.509.868 1.979.581 4.930.287 

2008 6.719.261 1.751.736 4.967.525 

2009 6.762.631 1.896.363 4.866.268 

2010 6.756.698 2.064.653 4.692.045 

2011 6.980.052 2.298.707 4.681.345 

2012 7.295.512 2.540.731 4.754.721 

2013 7.590.600 2.730.119 4.860.481 

2014 7.855.991 2.891.976 4.964.015 

2015 7.972.230 3.049.072 4.923.158 

2016 8.279.104 3.238.894 5.040.210 

2017 8.508.731 3.406.796 5.101.935 

            Fonte: Elaboração da autora a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP).  

 

O ano de 1998 foi marcado pela implementação do FUNDEF que priorizou o 

ensino fundamental trazendo como consequência um decréscimo de 3,2% nas 

matrículas na educação infantil. No ano seguinte expirava o prazo estabelecido pela 

LDB n. 9394/96 para a incorporação das creches e pré-escolas aos sistemas 

educacionais, momento em que houve o maior aumento de matrículas nessa etapa, 

12,8%.  

Nos anos de 2006 e 2007 houve uma diminuição de matrículas de 2,7% e 

7,3% por ano, respectivamente. Essa diminuição pode ser explicada pelo ingresso 

das crianças de 6 anos no ensino fundamental, aumentado para 9 anos. Em 2010 

houve novamente um decréscimo de 0,4%, pois este era o prazo estabelecido pela 

Lei n. 11.274/2006 para que estados, municípios e o Distrito Federal cumprissem o 

disposto no Artigo 30º da referida lei.   

A análise das matrículas nos anos de 2006 e 2007 revelou que as matrículas 

na pré-escola tiveram maiores percentuais de diminuição em relação à educação 
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infantil, enquanto na educação infantil, no ano de 2006, houve um decréscimo de 

2,7%, na pré-escola esse decréscimo foi de 3,5% e, no ano de 2007, as matrículas na 

educação infantil tiveram uma queda de 7,3% e na pré-escola, essa queda foi de 

11,8%. Em 2010 o decréscimo na educação infantil foi de 0,4% e na pré-escola, 3,6%.      

Nos anos de 2009, 2011 e 2015 os percentuais de matrículas na pré-escola 

diminuíram em 2,1%, 0,3% e 0,9%, mas na educação infantil nesses mesmos anos 

esses percentuais aumentaram em 0,7%, 3,4% e 1,5%, o que pode ter ocorrido devido 

ao aumento das matrículas em creches, conforme o exame do movimento das 

matrículas correspondentes a essa faixa etária. 

O gráfico a seguir foi criado a partir dos dados da tabela anterior para a 

observação das curvas de crescimento e decréscimo das matrículas. 

 

Gráfico 1 – Matrícula em Educação Infantil, Creche e Pré-Escola no Ensino Regular e/ou Especial no 

Brasil (1997-2017) 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 

A despeito das quedas de matrículas na educação infantil ocasionada 

principalmente pela instituição do FUNDEP e pela implementação do Ensino 
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anteriores, as matrículas vêm aumentando, mesmo que em um ritmo menor do que o 

necessário. 

Na Tabela 2 foi possível observar o movimento das matrículas nas 5 regiões 

brasileiras. 

 

Tabela 2 - Matrícula em Educação Infantil por Região Geográfica (1997-2017) 

 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 

1997 325.400 1.407.013 1.840.383 493.218 226.194 

1998 322.916 1.401.219 1.970.296 561.791 236.702 

1999 342.780 1.493.582 2.268.245 680.469 282.180 

2000 354.973 1.560.645 2.400.078 723.941 298.559 

2001 420.929 1.759.804 2.600.454 797.944 333.019 

2002 440.862 1.787.024 2.746.067 810.913 345.582 

2003 464.730 1.831.786 2.898.216 1.038.940 359.562 

2004 527.249 2.125.994 2.971.134 870.082 409.303 

2005 578.238 2.258.043 3.047.895 893.396 427.441 

2006 570.580 2.242.166 2.925.118 867.371 410.860 

2007 536.282 2.006.202 2.730.660 763.256 381.102 

2008 546.771 2.028.293 2.867.943 782.008 390.251 

2009 563.724 2.098.467 2.855.279 827.712 417.449 

2010 538.677 2.023.634 2.914.781 869.684 412.586 

2011 553.458 2.040.969 3.034.729 911.734 462.912 

2012 574.994 2.094.744 3.201.040 965.529 477.857 

2013 601.444 2.152.496 3.340.466 1.005.964 507.207 

2014 622.560 2.173.987 3.466.184 1.068.901 538.237 

2015 620.990 2.151.831 3.529.640 1.115.719 554.050 

2016 634.123 2.196.860 3.666.421 1.194.139 587.561 

2017 653.615 2.260.907 3.735.678 1.243.030 615.501 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 

Conforme os números da tabela apresentada, a Região Sudeste teve o maior 

número de matrículas em todos os anos, seguida do Nordeste, Sul, Norte e Centro-

Oeste.  

No Censo Demográfico de 2010 a região Norte tinha 790.350 meninos e 

763.198 meninas de 0 a 4 anos e 836.427 meninos e 804.438 meninas de 5 a 9 anos. 

A região Nordeste tinha 2.152.412 meninos e 2.079.498 meninas de 0 a 4 anos e 

2.356.513 meninos e 2.270.108 meninas de 5 a 9 anos. 

Na região Sudeste haviam 2.636.211 meninos e 2.548.083 meninas de 0 a 4 

anos e 2.873.719 meninos e 2.773.795 meninas de 5 a 9 anos naquele ano. Eram 
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897.648 meninos e 866.096 meninas de 0 a 4 anos e 982.831 meninos e 946.105 

meninas de 5 a 9 anos em 2010 na região Sul. E na região Cento - Oeste residiam 

540.366 meninos e 522.297 meninas de 0 a 4 anos e 574.584 meninos e 550.785 

meninas de 5 a 9 anos8.   

Somadas as crianças de 0 a 4 anos em todas as regiões, o Norte teria 

1.533.548, o Nordeste, 4.231.918, o Sudeste, 5.184.294, o Sul, 1.763.744 e o Centro 

– Oeste, 1.062.663. E no Brasil eram 13.776.167 meninos e meninas de 0 a 4 anos 

na ocasião.     

Para termos uma base, o atendimento à educação infantil no ano de 2010 

totalizava 6.759.362 e o total de crianças de 0 a 4 anos era de 13.776.167, se 

diminuirmos o total de crianças do número de crianças atendidas encontramos um 

número aproximado do que seria o total de crianças não atendidas em 2010, 

7.016.805. Esse número seria maior porque não estão contabilizadas as crianças de 

5 anos e as que fizeram 6 anos após a data de 31 de março daquele ano, continuando 

na educação infantil. 

Fazendo esse mesmo exercício por região, o número aproximado de crianças 

não atendidas seria de 994.871 na região Norte, 2.208.284 na região Nordeste, 

2.269.513 na região Sudeste, 894.060 na região Sul e 650.077 na região Centro – 

Oeste. Nas regiões Sudeste e Nordeste estariam os principais desafios de 

enfrentamento da falta de atendimento devido ao maior contingente populacional 

nessa faixa etária.  

O desempenho do atendimento por região pode ser avaliado no gráfico 

sequente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=12 Acesso em: 22 de maio de 2018. 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=12
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Gráfico 2 - Matrícula em Educação Infantil por Região Geográfica (1997-2017) 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 

 Norte e Nordeste tiveram queda nas matrículas do ano de 1997 para o 

ano de 1998 de 0,76% e 0,41%, respectivamente. Nesse período as regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste aumentaram suas matrículas em 7,05%, 13,90% e 4,64%. 

Todas as regiões apresentaram queda nas matrículas do ano de 2005 a 2006 e de 

2006 a 2007. 

 

Tabela 3 - Matrícula em Educação Infantil, Creche e Pré-Escola no Brasil por Estado - 2016 

Estados Educação Infantil Creche Pré-Escola 

AC 36.444 10.050 26.394 

AL 120.618 37.795 82.823 

AM 139.405 23.766 115.639 

AP 25.130 3.937 21.193 

BA 520.518 156.296 364.222 

CE 386.687 152.033 234.754 

DF 96.694 28.054 66.640 

ES 171.957 70.474 101.483 

GO 220.785 73.597 147.188 

MA 336.564 101.958 234.611 

MG 755.026 284.692 470.334 

MS 120.305 54.655 65650 

MT 151.777 58.237 93.540 
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PA 297.098 63.423 233.675 

PB 144.700 46.224 98.476 

PE 327.831 96.167 231.664 

PI 136.795 42.032 94.943 

PR 444.236 211.696 232.540 

RJ 592.768 233.951 358.817 

RN 142.938 53.192 89.746 

RO 50.932 10.871 40.061 

RR 23.004 5.638 17.366 

RS 411.362 179.386 231.796 

SC 338.541 163.409 175.132 

SE 79.924 19.795 60.129 

SP 2.146.670 1.036.466 1.110.204 

TO 62.110 21.100 41.010 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 

O estado de São Paulo tem um número bem maior de atendimento em 

creches e pré-escolas, 2.146.670, seguido do estado de Minas Gerais, com 755.026, 

Rio de Janeiro e Bahia, 520.518. 

Na sequência o Paraná atendia 444.236 crianças, o Rio Grande do Sul, 

411.362, Ceará, 386.687, Santa Catarina, 338.541 e o Maranhão, 336.564. 

No gráfico a seguir os dados da tabela 3 foram organizados por índice de 

atendimento. 

 

Gráfico 3 - Matrícula em Creche e Pré-Escola no Brasil por Estado (2016) 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 
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Três estados da região Sudeste, a mais rica e populosa região do Brasil, 

despontaram nos primeiros lugares de atendimento educacional, apenas o estado do 

Espírito Santo ficou em 13° lugar no conjunto. A região Nordeste, segunda mais 

populosa, na qual em nove estados estavam cerca de 30% da população brasileira, 

apareceu com a Bahia em 4° lugar, o Ceará em 7°, o Maranhão em 9° e Pernambuco 

em 10°.  

A menor região do Brasil com apenas três estados ficou entre os primeiros 

lugares, Paraná em 5°, Rio Grande do Sul em 6º e Santa Catarina em 8°. A mais 

extensa região era também a menos povoada, Norte, teve o Pará em 11°, o Amazonas 

em 17° e os demais estados ocuparam os últimos lugares. Segunda maior região em 

território e pouco povoada, a região Centro-Oeste só apareceu em 12° lugar com o 

estado de Goiás.       

Na sequência foram elencadas as matrículas de creche por dependência 

administrativa na tabela 4.  

 

Tabela 4 - Matrícula em Creche por Dependência Administrativa no Ensino Regular e/ou Especial no 

Brasil (1997-2017) 

 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 

1997 348.012 387 16.349 216.664 114.612 

1998 381.804 187 11.585 246.676 123.356 

1999 831.976 508 16.593 522.174 292.174 

2000 916.864 495 16.373 565.370 334.626 

2001 1.093.347 886 18.292 663.508 410.661 

2002 1.152.511 709 17.955 698.643 435.204 

2003 1.237.558 671 18.127 748.707 470.053 

2004 1.348.237 721 14.993 828.352 504.171 

2005 1.414.343 893 17.264 860.960 535.226 

2006 1.427.942 933 17.582 898.915 510.482 

2007 1.579.581 974 8.651 1.040.670 529.286 

2008 1.751.736 1.121 7.365 1.134.944 608.306 

2009 1.896.363 1.215 6.819 1.244.731 643.598 

2010 2.074.579 1.281 8.067 1.345.856 719.375 

2011 2.307.177 1.359 8.474 1.461.546 835.798 

2012 2.548.221 1.245 6.671 1.603.749 936.556 

2013 2.737.245 1.261 5.236 1.725.075 1.005.673 

2014 2.891.976 1.262 4.124 1.662.262 1.052.371 

2015 3.049.072 1.173 3.702 1.760.696 1.101.197 

2016 3.238.894 1.436 3.004 1.900.440 1.144.724 
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2017 3.406.796 1.463 4.476 2.220.234 1.180.623 

Fonte: Elaboração da autora, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 

Em relação as dificuldades do atendimento educacional das crianças de 0 a 3 

anos Cara (2012) afirmou: 

 

Se, no direito à pré-escola, há desigualdades, no caso das creches, a 
questão é sempre mais grave. Considerando a obrigatoriedade de 
universalização da oferta de atendimento em pré-escolas, a partir de 
2016, e a demanda de 50% de cobertura em creches, até o último ano 
de vigência do novo PNE, estima-se a necessidade de construção de 
39.000 unidades de educação infantil, cada uma atendendo a 120 
crianças.  
Nesse contexto, por meio do Programa Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil (Proinfância), o Ministério da Educação (MEC) prevê a 
construção de cerca de 6.000 unidades até 2014. Entretanto, é 
necessária uma estratégia muito mais audaciosa, que envolva todos 
os entes federados, para garantir atendimento a todas as crianças de 
quatro e cinco anos, assim como à demanda da faixa etária de zero a 
três anos. Segundo dados do próprio MEC, veiculados pela imprensa, 
foram firmados mais de 1.500 convênios em 2011, mas as novas 
unidades ainda não estão prontas. Destas, menos de 500 creches 
estavam em funcionamento em junho de 2012, cerca de 8% da meta 
do programa (p.262). 
 

Em 1999 houve um aumento significativo nas matrículas, 118%, que pode ser 

explicado por ser esse o ano em que expirava o prazo em que o Artigo 89º da LDB 

determinava que todas as creches e pré-escolas deveriam estar vinculadas aos 

sistemas educacionais, apesar desse processo ter durado mais tempo nas diversas 

localidades brasileiras.  

As matrículas de creche tiveram índices positivos em todos os anos 

analisados até 2007, quando em 2008 houve uma queda de 11,5% e a partir de 2009 

esses índices voltaram a crescer. Mesmo com aumento de matrículas, as crianças de 

0 a 3 anos continuam sem ter seu direito à educação garantido, o que contribui para 

perpetuar a exclusão das crianças mais pobres. Sobre esse aspecto, Rosemberg 

(2015) pondera:  

 

A perversão das políticas das creches para famílias, mães e bebês é 
que as taxas de frequência à creche são as melhores para quem 
dispõe de melhores condições de vida: mães que trabalham, 
trabalham em melhores empregos, têm níveis superiores de 
educação, para as crianças residentes na área urbana e de famílias 
com níveis superiores de renda (p.178).    
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Nas creches, 2,6 milhões de crianças deveriam ser matriculadas até 2024 

para cumprir o disposto no PNE (2014-2024) e o desafio é diverso entre as regiões, 

em 2014, a região Sudeste atendia 36,4% das crianças de 0 a 3 anos e a região Norte 

atendia apenas 13,3%9.  

Desde 2010 o Censo do IBGE apontou que o Brasil tem menos crianças e 

mais idosos, considerando que 7,6% da população eram crianças de 0 a 5 anos, 

número menor que o identificado no Censo 2000, 9,8% e em 1991, 11,5%. Ainda 

assim, 1.154.572 (19,90%) de crianças de 4 e 5 anos nunca frequentaram uma pré-

escola e 8.163.245 (76,45%) de crianças de 0 a 3 anos nunca frequentaram uma 

creche (BRASIL, 2015). 

De 1997 a 2017 as matrículas na creche ofertadas na esfera federal 

aumentaram 278,03%, no âmbito estadual diminuíram 72,62%, nos municípios 

aumentaram 924,73% e na rede privada aumentaram 930,10%. No intervalo dos vinte 

anos pesquisados o maior índice de aumento ocorreu na rede privada. gráfico 4 em 

que estão alocadas as matrículas em creches por dependência administrativa 

possibilita a visualização da evolução e involução dos números. 

 

Gráfico 4 - Matrícula em Creche por Dependência Administrativa no Ensino Regular e/ou 

Especial no Brasil (1997-2017) 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 
 

 

                                                           
9 Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/indicadores 
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As matrículas na pré-escola por dependência administrativa foram agrupadas 

na tabela 5:  

 

Tabela 5 - Matrícula em Pré-Escola por Dependência Administrativa no Brasil (1997-2017) 

 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada 

1997 4.292.208 2.025 606.858 2.695.893 987.432 

1998 4.111.120 1.380 396.361 2.725.755 987.624 

1999 4.235.278 1.225 379.802 2.799.420 1.054.831 

2000 4.421.332 1.247 335.682 2.995.244 1.089.159 

2001 4.818.803 1.629 317.861 3.275.406 1.223.907 

2002 4.977.847 1.751 302.234 3.402.909 1.270.953 

2003 5.155.676 1.787 302.336 3.532.969 1.318.584 

2004 5.555.525 1.637 277.613 3.792.629 1.483.646 

2005 5.790.670 1.668 249.001 4.026.681 1.513.320 

2006 5.588.153 1.538 225.397 3.921.291 1.439.927 

2007 4.930.287 1.167 168.994 3.727.934 1.032.192 

2008 4.967.525 1.117 105.181 3.743.531 1.117.696 

2009 4.866.268 1.239 70.152 3.664.360 1.130.517 

2010 4.717.516 1.271 67.502 3.513.014 1.135.729 

2011 4.696.625 1.274 58.628 3.495.375 1.141.348 

2012 4.765.943 1.378 52.626 3.527.745 1.184.194 

2013 4.870.332 1.434 51.232 3.592.906 1.224.760 

2014 4.971.941 1.356 52.184 3.652.043 1.266.358 

2015 4.923.158 1.386 50.507 3.635.896 1.235.369 

2016 5.040.210 1.499 51.499 3.760.147 1.227.065 

2017 5.101.935 1.535 52.230 3.865.925 1.182.245 
Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 

Mesmo com uma taxa de 89,1%, em 2014, de crianças matriculadas na pré-

escola, o desafio ainda era grande, pois até 2016 aproximadamente 600 mil crianças 

deveriam ter ingressado nessa etapa. Esse desafio não era o mesmo para todas as 

regiões, pois as regiões Sudeste e Nordeste superaram a média nacional, com 91,8% 

e 92,4%, enquanto a região Norte atendia apenas 80,3% das crianças de 4 e 5 anos10.  

No gráfico 5 as matrículas em pré-escola foram dispostas por dependência 

administrativa: 

                                                           
10 Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/indicadores Acesso em: 

05 de mar. 2017. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/indicadores
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Gráfico 5 - Matrícula em Pré-Escola por Dependência Administrativa no Brasil (1997-2017) 

Fonte: Elaboração própria, a partir das Sinopses Estatísticas da Educação Básica (INEP). 

 

Dos 2,2 milhões de docentes que atuavam na educação básica brasileira, 

260,3 mil professores trabalhavam na creche e 311,4 mil na pré-escola. Dentre os 

docentes da creche, 86,4% lecionavam em apenas uma escola, o que significa que 

poderiam dedicar-se mais a integrar e participar do projeto coletivo dessa instituição 

e na pré-escola, 79,7% estavam nessa situação. Sobre a formação desses 

professores, 62,4% dos professores da creche tinham curso superior completo e 

66,9% dos professores da pré-escola tinham essa mesma condição, de acordo com o 

Censo Escolar da Educação Básica 2016: notas estatísticas11.   

Consultando as estatísticas das escolas de educação básica no Brasil tem-se 

que das 186,1 mil escolas existentes no ano de 2016, as redes municipais 

concentravam cerca de 2/3 do total, ou seja, 114,7 mil escolas estavam sob a 

responsabilidade dos municípios. Dessas, 64,5 mil ofereciam atendimento as crianças 

na etapa da creche, sendo que 76,6% estavam localizadas na zona urbana e 105,3 

mil em pré-escola, com 57,4% localizada também na zona urbana. A maior 

participação da iniciativa privada em toda a educação básica estava na creche, 41% 

no número de escolas e 35,6% na matrícula12.   

                                                           
11 Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_esc

olar_da_educacao_basica_2016.pdf Acesso em: 06 de mar. 2017. 
12 Notas Estatísticas do Censo Escolar 2016. Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatistica
s_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf Acesso em: 02 de jul. de 2017. 
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http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
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Quanto a estrutura física, 60,7% das creches tinham banheiro adequado à 

educação infantil; 34,1% tinham berçário; 58,7% dispunham de parque infantil; 3% 

das creches não dispunham de abastecimento de água, dessas, 96,6% encontravam-

se na zona rural; 50,1% das creches tinham sala de professores e 61% tinham 

secretaria.  

Das 105,3 mil unidades com pré-escola no Brasil, 72,8% eram municipais e 

26,3% eram privadas, sendo que 70,6% das escolas que ofereciam pré-escola 

possuíam até 50 matrículas nesse segmento. A União e os estados tinham 

participação de 1% nessa etapa de ensino. Das 44,9 mil escolas rurais, 98% estavam 

sob a responsabilidade dos municípios e das 13,4% que funcionavam em 

estabelecimentos de uma sala de aula, 95,1% estavam na zona rural. 

Na zona urbana apenas seis escolas não possuíam energia elétrica, 0,2% não 

tinham esgoto sanitário e 0,2% não tinham abastecimento de água. Na zona rural, 

7,4% das escolas não possuíam energia elétrica, 12,7% não tinham esgoto sanitário 

e 11,6% não tinham abastecimento de água.  

Sobre a estrutura física da pré-escola, 47,4% desses estabelecimentos de 

ensino tinham sala de professores; 55,6% tinham secretaria; 29% das pré-escolas 

tinham banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; 23,3% 

dessas escolas tinham dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida; o pátio coberto estava presente em 45,3% das escolas; área 

verde em 29,4%; quadra de esporte coberta, 15,9%; 41,6% dispunham de parque 

infantil e 42,8% das pré-escolas tinham banheiro adequado à educação infantil. 

Tomando como exemplo o parque infantil, que deveria existir em todas as 

instituições educacionais que atendessem crianças, nas creches estava presente em 

58,7% dos espaços e na pré-escola somente em 41,6%, ou seja, 41,3% das crianças 

de 0 a 3 anos não tinha acesso aos parques e 58,4% das crianças na pré-escola 

também não tinham acesso.  

Percebeu-se a partir dos dados apresentados que muitas escolas brasileiras 

não possuem requisitos necessários para o atendimento de crianças pequenas. Além 

de garantir a vaga é necessário analisar como esse acesso está acontecendo, pois a 

estrutura física e outros componentes de uma educação infantil de qualidade precisam 

de mais investimentos.  
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2.5 DESAFIOS DE UMA EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE 

 

A definição legal do padrão de qualidade da educação foi estabelecida no Art. 

206, da CF 1988 e no Art. 3º, da LDB 9.394/1996, entretanto, não foram definidos os 

componentes imprescindíveis desse padrão. Mais recentemente, no Artigo 2º do 

Plano Nacional de Educação (2014-2024), a melhoria da qualidade da educação 

sobreveio entre as diretrizes do PNE.  

Revisitando essa história, Oliveira e Araújo (2005) destacaram que no 

momento seguinte a promulgação da CF 1988 foram implementadas no Brasil 

políticas que tinham por base o redimensionamento do papel do Estado nas políticas 

sociais e o ajuste fiscal, o que dificultou a realização das conquistas e garantias 

estabelecidas em prol do controle e da diminuição dos gastos públicos. 

 Essa tensão trouxe reflexos para a educação, tendo em vista que a melhoria 

da qualidade dos sistemas de ensino ficou prejudicada pela indisponibilidade de 

recursos financeiros para esse fim (OLIVEIRA; ARAUJO, 2005). De acordo com os 

autores, essa situação favoreceu uma perspectiva de qualidade de matriz empresarial 

centrada na eficiência e produtividade, “em contraposição à ideia de democratização 

da educação e do conhecimento como estratégia de construção e consolidação de 

uma esfera pública democrática” (p. 28).   

Ao mesmo tempo a ampliação das vagas na etapa de escolarização 

obrigatória fez com que a forma do processo educativo e as condições necessárias 

para a oferta de um ensino de qualidade passassem a ser discutidas e reivindicadas, 

o que tornou a qualidade da educação um direito assegurado na legislação 

(OLIVEIRA; ARAUJO, 2005).  

Na década de 1990, como parte das reformas educacionais, o Brasil adotava 

indicadores de qualidade correspondentes às avaliações de desempenho dos 

estudantes no ensino fundamental, médio e superior, mediante testes padronizados 

em larga escala, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Cursos.  

A educação infantil não estava inserida no quadro de avaliações nacionais 

naquele momento, o que favoreceu as discussões sobre qualidade nessa etapa 

estivessem mais próximas à luta pela garantia dos direitos das crianças e ao debate 

acerca das especificidades da área, fortalecendo e ampliando as argumentações em 

torno de concepções de infância e de educação infantil.   
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Entre os anos de 1970 a 1980 houve diversas mobilizações da sociedade civil 

em busca da extensão do direito à educação para as crianças de 0 a 6 anos, 

entretanto, a ampliação do atendimento na educação infantil, principalmente nas 

creches, ocorreu por meio de repasse de recursos públicos a entidades comunitárias, 

que na maioria das vezes funcionavam em condições precárias e, nas pré-escolas 

municipais, a oferta de vagas muitas vezes ocorreu aumentando o número de crianças 

por turma e ou aumentando o número de turnos, o que levou a discussão sobre 

qualidade da educação mais evidentemente a partir da década de 1990 (CAMPOS; 

FULLGRAF; WIGGERS, 2006). Conforme as autoras,  

  

A preocupação com a baixa qualidade do atendimento foi crescendo 
à medida que surgiram os primeiros estudos sobre as condições de 
funcionamento dessas instituições, principalmente creches vinculadas 
aos órgãos de bem estar social. Eles revelaram as precárias 
condições dos prédios e equipamentos, a falta de materiais 
pedagógicos, a baixa escolaridade e a falta de formação dos 
educadores, a ausência de projetos pedagógicos e as dificuldades de 
comunicação com as famílias (p.89).  

 

A inserção do tema na agenda da política nacional para essa etapa de ensino 

motivou a publicação de documentos que trataram mais especificamente do tema, tais 

como os “Critérios para um Atendimento que Respeite os Direitos Fundamentais das 

Crianças” publicado em 1995 pelo Ministério da Educação (MEC) e que em 2009 

chegou à sua 6ª edição, que abordava os problemas concretos encontrados nas 

creches e as principais dificuldades que as educadoras leigas tinham em seu 

cotidiano, a partir de uma experiência de assessoria realizada em creches 

conveniadas no município de Belo Horizonte (CAMPOS; FULLGRAF; WIGGERS, 

2006). 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) e os 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009) foram os documentos mais 

recentes nesse campo. A abordagem contida nos Parâmetros contemplou uma 

discussão sobre resultados de pesquisas nacionais e internacionais sobre a qualidade 

na educação infantil e elencou cinco tópicos primordiais para a melhoria permanente 

da qualidade da educação infantil: 1. As políticas para a Educação Infantil, sua 

implementação e acompanhamento; 2. As propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil; 3. A relação estabelecida com as famílias das crianças; 4. A 
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formação regular e continuada dos professores e demais profissionais; 5. A 

infraestrutura necessária ao funcionamento dessas instituições.     

Os Indicadores vieram para subsidiar processos de autoavaliação nas 

instituições educacionais a partir das seguintes dimensões: 1. Planejamento 

Institucional; 2. Multiplicidade de Experiências e Linguagens; 3. Interações; 4. 

Promoção da Saúde; 5. Espaços, materiais e mobiliário; 6. Formação e condições de 

trabalho das professoras e demais profissionais; 7. Cooperação e troca com as 

famílias e participação na rede de proteção social, sendo que cada uma das sete 

dimensões possui indicadores e questões norteadoras para cada indicador.    

Ribeiro e Ribeiro (2010) analisaram a qualidade com foco principal nos 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (2009), explicando sobre a 

metodologia e a forma de utilização do documento e chamaram a atenção para a 

necessidade da realização da autoavaliação por meio de um processo participativo e 

coletivo.   

Esse documento teve importância para a consolidação da autoavaliação na 

medida em que proporcionou momentos de debates em uma perspectiva democrática 

a partir das contribuições de propostas e experiências de todos os envolvidos, 

gerando informações úteis para as instituições educacionais de educação infantil, 

dando suporte a encaminhamentos de decisões e ações necessários.   

Foi realizado um estudo exploratório sobre a utilização dos Indicadores de 

Qualidade, “Monitoramento do uso dos Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil”, no qual foram consultadas 2.471 Secretarias Municipais de Educação, 7.273 

profissionais de instituições educacionais e 346 profissionais de outras instituições 

como Conselhos de Educação e Fóruns de Educação Infantil, abrangendo 53,5% dos 

municípios brasileiros.  

Constatou-se nessa pesquisa que o principal uso desse documento estava 

concentrado no diagnóstico das redes, seguido de autoavaliação, elaboração de plano 

de ação e construção de projeto pedagógico de Secretarias Municipais e 

estabelecimentos de ensino. A maior parte dos respondentes foram de municípios de 

pequeno porte, o que indicaria a necessidade de apoio e de políticas orientadoras 

para suas práticas13.  

                                                           
13 Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13120-livreto-versao-
internet-final-pdf-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192 Acesso em: 12 de mar. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13120-livreto-versao-internet-final-pdf-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13120-livreto-versao-internet-final-pdf-pdf&category_slug=maio-2013-pdf&Itemid=30192
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Além dos documentos citados, a melhoria da qualidade da educação infantil 

está na pauta de estudos e pesquisas nas universidades, nos sistemas educacionais 

e nos encontros de professores, tendo como referência as finalidades e características 

da educação infantil. Campos, Fullgraf e Wiggers (2006) fizeram uma revisão de 

pesquisas com dados empíricos sobre a qualidade das instituições de educação 

infantil, publicadas entre 1996 e 2003, na qual identificaram problemas encontrados 

em cinco dimensões: formação de pessoal; currículo; práticas pedagógicas; condições 

de infraestrutura; e relações com as famílias.   

Corrêa (2003) analisou a qualidade na educação infantil por meio da 

perspectiva do respeito aos direitos das crianças e elegeu três aspectos que poderiam 

contribuir para a garantia de uma educação infantil de qualidade, quais sejam: 

 

a. Proporção entre a procura e a oferta de vagas em creches e pré-
escolas, com base na premissa de que qualidade, numa perspectiva 
democrática, é atendimento para todos; 
b. Razão adulto/criança, por entender que este tem sido um dos 
aspectos mais negligenciados, especialmente no município de São 
Paulo e que, ademais, está estreitamente relacionada ao primeiro (é 
preciso atender a todos, mas em condições dignas, e não 
simplesmente colocando um sem número de crianças nas classes já 
existentes); 
c. Dimensão de cuidado que, necessariamente, deve estar 
presente nas práticas educativas com crianças pequenas e que ainda 
é fruto de muita polêmica entre os profissionais da área, 
especialmente os da pré-escola (p. 93).  

 

Sobre o atendimento, a autora apontou a necessidade de democratização do 

acesso e da garantia de financiamento para essa etapa da educação básica, alertando 

para a premência da indissociabilidade entre quantidade e qualidade. Em relação à 

razão adulto/criança foi destacada a importância de garantir as condições necessárias 

para que todas as crianças sejam ouvidas e respeitadas, assim como a oferta de 

condições mínimas de trabalho para os professores.   

Esses dois aspectos estariam mais relacionados ao acesso com qualidade, já 

a dimensão do cuidado estaria presente na própria dinâmica educacional no interior 

das creches e pré-escolas. A autora assinalou que embora o cuidado fizesse parte da 

educação para as crianças, muitas vezes foi negado e tido como antiprofissional ou 

característico e inerente a condição materna, no âmbito da vida privada (CORREA, 

2003). 
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Em relação à razão adulto/criança prescrita no Plano Municipal de Educação 

de São Paulo, Lei n. 16.271/2015, vejamos o disposto em termos de metas e 

estratégias: 

 

META 2. Assegurar uma relação educando por docente no sistema 
municipal de ensino que fortaleça a qualidade social da educação e as 
condições de trabalho dos profissionais da educação, na seguinte 
proporção:  
Berçário I: 7 crianças / 1 educador  
Berçário II: 9 crianças / 1 educador  
Mini - Grupo I: 12 crianças / 1 educador  
Mini - Grupo II: 25 crianças / 1 educador  
Infantil I: 25 crianças / 1 educador  
Infantil II: 25 crianças / 1 educador 
Estratégias:  
2.1. Buscar a redução na relação educando/docente na educação 
infantil, que atende crianças de zero a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, 
após assegurar o atendimento da demanda registrada.  
2.2. Realizar, em regime de colaboração com o Estado de São Paulo, 
levantamento da demanda como forma de planejar a oferta e verificar 
o atendimento da demanda efetiva, considerando a demanda por 
localidades, capacidade dos equipamentos já existentes e locais que 
necessitem novas construções.  
2.3. Construção de novas unidades educacionais para atendimento da 
demanda em cada região, considerando projetos arquitetônicos e 
mobiliários adequados às respectivas faixas etárias, contemplando 
ainda os critérios de acessibilidade, respeitando as especificidades de 
cada etapa e a participação dos profissionais da educação em sua 
elaboração.  
2.4. Avaliar a ocupação dos prédios escolares identificando suas 
eventuais ociosidades visando a ampliação do acesso da Educação 
Infantil (p. 3). 
 

 
No Parecer CNE/CEB n. 22/1998 que tratava das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Educação instituídas pela Resolução CEB n. 1/1999 havia a previsão do 

atendimento de crianças por educador: 

 

Quaisquer que sejam as instituições que se dedicam à Educação 
Infantil com suas respectivas Propostas Pedagógicas, é indispensável 
que as mesmas venham acompanhadas por planejamentos, 
estratégias e formas de avaliação dos processos de aperfeiçoamento 
dos educadores, desde os que ainda não tenham formação específica, 
até os que já estão habilitados para o trabalho com as crianças de 0 a 
6 anos. As estratégias de atendimento individualizado às crianças 
devem prevalecer. Por isto a definição da quantidade de crianças por 
adulto é muito importante, entendendo-se que no caso de bebês de 0 
a 2 anos, a cada educador devem corresponder no máximo de 6 a 8 
crianças. As turmas de crianças de 3 anos devem limitar-se a 15 por 
adulto, e as de 4 a 6 anos de 20 crianças (p.15). 
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Esse é um aspecto que impacta diretamente no trabalho do professor e na 

qualidade das interações adulto-criança e das crianças e seus pares, devendo ser 

tratado com seriedade para não comprometer a proposta pedagógica em curso. 

Dimensão crucial de uma educação infantil democrática e de qualidade foi 

apontada por Monção (2015) no relato de sua pesquisa sobre o compartilhamento 

entre educadores e famílias do cuidado e da educação das crianças pequenas. Na 

visão da autora seria necessário um permanente diálogo entre os adultos 

responsáveis pela educação dessas crianças para definir objetivos comuns e partilhar 

experiências. 

O compartilhamento poderia ser situado em dois âmbitos, o do cumprimento 

do dever estatal de garantir a universalização e a qualidade das creches e pré-escolas 

por meio das políticas públicas e nas práticas das unidades de educação infantil, com 

a consolidação de uma cultura de diálogo e negociação sobre a educação das 

crianças por parte das famílias e dos educadores (MONÇÃO, 2015). 

Um destaque oportuno feito pela autora foi em relação ao quanto a dinâmica 

dessa relação entre família e educadores influencia na educação das crianças 

envolvidas e a necessidade de um olhar crítico e de uma escuta cuidadosa sobre as 

impressões e sentimentos gerados pelas tensões e contradições, que não provem 

somente das questões individuais, mas perpassam por aspectos sociais, econômicos, 

políticos e de gênero.   

Campos et al. (2011) realizou um estudo em 150 instituições de educação 

infantil localizadas em seis capitais das cinco regiões brasileiras, que teve como 

objetivo investigar as condições das instituições e dos ambientes em que as crianças 

eram atendidas, publicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), Ministério da 

Educação (MEC) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Nessa pesquisa 

foram aplicadas as escalas Infant/Toddler Enviroment Rating Scale – Revised Edition 

– Iters-R e a Early Childhood Enviroment Rating Scale – Revised Edition – Ecers-R14, 

                                                           
14 A Iters-R foi desenvolvida para avaliação de ambientes e ou programas voltados ao atendimento de 
crianças com idade entre 0 e 2 anos e meio e apresenta um roteiro de observação com 7 subescalas: 
Espaço e mobiliário; Rotinas de cuidado pessoal; Falar e compreender: Atividades; Interação; Estrutura 
do Programa; Pais e Equipe, com 39 itens compostos de 455 indicadores.  E a Ecers-R permite avaliar 
ambientes educacionais em que estão crianças entre 2 anos e 7 meses e 5 anos e também tem um 
roteiro de observação com 7 subescalas (Espaço e mobiliário, Rotinas de cuidado pessoal, Linguagem 
e raciocínio; Atividades; Interação; Estrutura do Programa; Pais e Equipe), com 43 itens compostos de 
470 indicadores (CAMPOS et al., 2011).  
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utilizadas internacionalmente para aferir a qualidade das instituições de educação 

infantil.    

A interpretação dos dados coletados nessa pesquisa permitiu a afirmação de 

que as pré-escolas com as melhores medidas de qualidade apresentaram as 

características: 

 

• Funcionam em estabelecimentos que atendem exclusivamente 
crianças da educação infantil e dispõem de maior número de 
equipamentos complementares (mais de oito). 

• Atendem crianças que fazem uso de algum tipo de transporte 
escolar. 

• São unidades dirigidas por profissionais que concluíram seu 
curso de nível superior há 15 anos ou mais e assumiram o cargo de 
direção por meio de concurso público, processo seletivo ou eleição. 

• Os diretores promovem atividades ou cursos de formação 
destinados aos professores e aos funcionários na sua própria unidade. 

• O salário bruto do diretor é maior que 4 salários mínimos 
(1.861,00). 

• São dirigidas por profissionais que declaram enfrentar poucas 
dificuldades referentes ao quadro de pessoal, tamanho das turmas, 
etc. 

• Por último, nas pré-escolas de melhor qualidade os professores 
realizaram cursos de pós-graduação (especialização ou acadêmico) 
em Educação, com ênfase na área pedagógica específica para 
educação infantil (p.42). 

 

 

Os resultados da interpretação dos dados na mesma pesquisa em relação às 

creches foram: 

 

• Funcionam em estabelecimentos que atendem exclusivamente 
crianças da educação infantil; possuem melhor infraestrutura (cinco ou 
mais salas ou dependências) e contam com maior número de 
equipamentos e/ou recursos complementares (mais de oito). 

• Atendem crianças que fazem algum uso de transporte escolar. 

• A matrícula dos filhos dos funcionários não é automaticamente 
assegurada. 

• O salário bruto do diretor é superior a R$4.186,00 (o que 
corresponde a mais de 9 salários mínimos). 

• Os professores são mais jovens (até 44 anos) e informam 
realizar diariamente um conjunto de atividades com as crianças (mais 
de oito atividades diárias). 

• Estão localizadas em bairros com baixa porcentagem de 
responsáveis pelo domicílio com menos de sete anos de estudo (p.39). 

 

Sobre a aplicação da escala ITERS-R no contexto brasileiro, Popp (2015) 

avaliou em sua tese que a aplicação da ITERS-R no Centro de Educação Infantil 
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pesquisado confirmou alguns resultados constatados em outras pesquisas realizadas 

no Brasil: “a necessidade de revisão dos termos da escala para uma melhor 

compreensão e adequação à realidade brasielira” (p. 144). Essa pode ser uma 

explicação para “a matrícula dos filhos dos funcionários não ser automaticamente 

assegurada” ter sido considerado um item presente entre as características das 

creches com melhores medidas de qualidade. 

Valorosa para o aprofundamento do debate sobre o tema foi a consulta sobre 

qualidade na educação infantil, realizada em 53 instituições de educação infantil nos 

estados do Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, cujos resultados 

foram publicados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação em parceria com 

o MIEIB. Os segmentos consultados em cada uma das instituições pesquisadas 

foram: professores, funcionários, diretores e ou coordenadores, pais usuários, pais 

não usuários, líderes da comunidade e crianças que estavam frequentando as creches 

e pré-escolas. (CAMPOS, 2006b). 

Diante de todas as respostas dos vários entrevistados ao que seria uma 

creche e ou pré-escola de qualidade, as respostas das crianças disseram muito sobre 

o que pensam e como poucas vezes elas são escutadas, a pesquisa teve o mérito de 

proporcionar sua participação. Perguntadas sobre o que deveria ter em uma creche 

para que ela fosse legal, as crianças responderam:  

 

Tem que ter professora. Merenda. Festinha. Folha pra fazer dever. 
Caderno, lápis de cor, canetinha, lápis. Livro, borracha. Copo pra 
beber água. Suco, suco corn bolacha. Texto para ler. Uma lousa pra 
escrever. Calendário. Dever pra fazer. Prateleira com livros. Cadeira e 
mesa. Cadeira, mesa, giz. Lousa. Tem que ter uma cadeira, lousa, giz. 
Lápis. Merenda. Cozinha. Massinha. Brinquedo. Ventilador. Luz. 
Papel. Portão. Geladeira, telefone. Lixeira. Merenda. Merenda. 
Brinquedo. Geladeira, porque bota comida, água, refrigerante. 
Borracha. Cadeira. Caneta. Comida. Lousa. Merenda. Bolsa pra 
colocar os cadernos e o lápis pra colocar os cadernos. Os lápis, as 
borrachas e o apontador dentro15 (p.60). 
 

 

Essas respostas nos instigam a ouvir as crianças em situações que as 

envolvem. Outro relato de pesquisa interessante foi o engenhado por Gallo e Silva 

(2013), no qual as autoras apresentaram resultados referentes a consultas feitas com 

                                                           
15 Disponível em: http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/textosfcc/article/view/2444/2784 Acesso em: 20 de 

mar. 2016.  

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/textosfcc/article/view/2444/2784
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as famílias usuárias de uma Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) em um 

município paulista sobre a qualidade da educação infantil. 

A partir da aplicação de um questionário e da realização de um colóquio, os 

familiares participantes, dos quais 75% eram mães, demonstraram ter conhecimento 

sobre as necessidades das crianças apontando melhorias que poderiam ser 

incorporadas pela instituição para qualificar o atendimento. Temas como espaço 

físico, aprendizagem, atividades de cuidado e relação com a equipe foram avaliados. 

Como o espaço físico era visível e acessível as famílias, elas puderam avaliar 

o que viam, questionando e sugerindo aspectos para a melhoria do local. Destacaram-

se quatro pontos mais bem avaliados: 1. Limpeza, 2. Decoração, 3. Adequação e 

acolhimento para a idade das crianças e 4. Segurança.  Já os espaços externos da 

instituição não foram tão bem avaliados e as reivindicações eram: áreas verdes, 

espaço maior, quadra, tanque de areia, parque, relacionando a devida adequação e 

ampliação. 

 

As famílias participantes da pesquisa concebem como um espaço 
físico de qualidade na instituição de educação infantil um lugar que 
permita o cuidado com a saúde e segurança da criança, que seja 
grande e bonito, que possibilite a realização de brincadeiras e de 
momentos amplos e agradáveis. Sobressai no material a forma como 
as famílias apontam o excesso de atividade interna à sala e 
reivindicam mais tempo para as atividades lúdicas (GALLO e SILVA, 
2013, p. 46). 

    

Foi atribuída pelas famílias a importância da instituição como lugar de 

aprendizagem, de conhecimentos sistematizados e de condutas, assim como de 

promoção do relacionamento entre as crianças e de novas experiências de 

brincadeiras, brinquedos e jogos. A reportação ao desenvolvimento de habilidades 

interacionais, sociais, de autocuidado e linguísticas adquiridas com o ingresso das 

crianças no estabelecimento chamou a atenção das pesquisadoras, além do interesse 

em deixar claro que gostariam de participar e conhecer mais sobre a vida das crianças 

na instituição (GALLO e SILVA, 2013).      

As pesquisas sobre a qualidade da educação infantil brasileira consultadas 

reforçaram a ideia de qualidade como um conceito em disputa e sujeito a muitas 

interpretações. Esse continua sendo um tema de especial relevância para o 

atendimento com crianças pequenas e que precisa ser cada vez mais debatido.   
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Uma iniciativa importante que poderá contribuir para a garantia de um padrão 

de qualidade na educação infantil é a implementação do Custo Aluno Qualidade inicial 

(CAQi), criado pela Campanha Nacional do Direito à Educação para traduzir em 

valores um padrão mínimo de qualidade para todas as etapas da educação básica.  

Desde 2002 a Campanha iniciou um trabalho com a organização de oficinas 

e a participação de diversos atores interessados em discutir quais os insumos 

necessários a uma educação de qualidade. O CAQi foi objeto do Parecer CNE/CEB 

n.8/2010 aprovado em 05 de maio de 2010 e em 2014, o CAQi foi incluído em 4 das 

12 estratégias da Meta 20 do PNE (2014-2024). No referido Parecer, o Artigo 16° 

determina que  

 
os insumos básicos para funcionamento, manutenção e atualização 
da creche ou escola, de acordo com os padrões mínimos do CAQi e 
após sua implantação com as características indicadas, têm como 
referência o custo total estimado por aluno, expresso em percentual 
do PIB per capita: I – Creche: 39,0%; II – Pré-Escola: 15,1% (BRASIL, 
2010).          

 

Carreira e Pinto (2007) mostraram em estudo sobre o CAQi, a necessidade 

de distinção dos custos de implantação (aquisição de terreno, construção do prédio, 

compra de equipamentos e material permanente) dos custos de manutenção e de 

atualização, “necessários para assegurar que sejam mantidas e constantemente 

aperfeiçoadas as condições para a oferta desse ensino de qualidade” (p.83). 

Os pesquisadores explicaram que essa distinção seria importante porque o 

investimento inicial de construção e equipamentos seria efetuado em uma única vez 

e a manutenção teria que ser programada para todos os anos de funcionamento das 

escolas. Outro ponto destacado é que com exceção das escolas com poucos alunos, 

os custos de manutenção seriam iguais ou mais elevados do que os custos de 

implementação (CARREIRA; PINTO, 2007).   

Em 2007, o exercício de cálculo realizado pelos pesquisadores sobre os 

custos de implementação da creche considerou como referência uma creche que 

atendesse em tempo integral (10 horas), 120 crianças, 12 crianças por turma e 20 

professores, com uma jornada de 30 horas semanais, das quais 24 horas seriam com 

as crianças e as outras 6 horas seriam para planejamento, formação e avaliação do 

trabalho. Essa creche teria um profissional na direção, um na secretaria, um na 

coordenação pedagógica, dois no setor de alimentação e dois na limpeza e 
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manutenção. A área em que seria construída a creche teria 915 metros quadrados e 

um custo estimado de 490 mil reais. 

Os autores destacaram que esse valor foi calculado com base no custo do 

metro quadrado construído de acordo com o IBGE e que fizeram a opção de tratar 

com os dados oficiais, todavia, ao entrar em contato com administradores locais foram 

informados que esse custo seria pelo menos o dobro do metro quadrado do IBGE 

(CARREIRA, PINTO, 2007).  

Ressaltando que a reposição de brinquedos e materiais pedagógicos deve ser 

contínua por conta das próprias características dessa etapa, para a compra de 

equipamentos e materiais permanentes o custo ficou em 110 mil reais.   

O valor do CAQi para essa creche foi de 3.783 reais por criança-ano, sem 

considerar alimentação, contabilizando as despesas com alimentação, o valor ficou 

em 4.139 reais. A explicação para a magnitude desse valor estaria na jornada integral 

de dois professores por turma e na relação adulto/criança que deve ser adequada 

para assegurar a qualidade da educação e do cuidado para as crianças dessa faixa 

etária (CARREIRA, PINTO, 2007). 

A proposta para a pré-escola foi calculada tendo como referência 264 alunos, 

12 turmas (6 salas) e 22 alunos por turma. Os alunos teriam uma jornada de 25 horas 

semanais e os professores teriam uma jornada de 40 horas, sendo 32 horas com os 

alunos. A pré-escola funcionaria em 2 turnos, com 10 professores, dos quais 50% 

teriam ensino superior.  

Para a construção o prédio em 705 metros quadrados o custo estimado foi de 

337 mil reais e para a compra de materiais e equipamentos esse custou foi de 122 mil 

reais. O CAQi para a pré-escola ficou em 1.659 reais por aluno-ano, sem despesas 

com alimentação e incluindo essas despesas, ficou em 1.789 reais por aluno-ano. 

O Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) seria o primeiro passo em direção ao 

Custo Aluno Qualidade (CAQ), que seria o gasto aluno adequado para a educação 

pública no Brasil (PINTO, 2015). Estudos e pesquisas sobre quanto custa uma creche 

e uma pré-escola de qualidade mostram que mesmo que estejamos distantes desse 

patamar, a divulgação dessas informações poderá esclarecer o quanto um país que 

deveria priorizar a educação precisaria gastar com a construção e manutenção dessas 

instituições.   

A valorização da carreira docente é também um componente imprescindível 

de uma educação infantil de qualidade, o que não acontece a contento no Brasil 
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devido a uma soma de fatores eminentemente políticos como a falta de 

reconhecimento da importância do trabalho docente e da educação como condição 

de cidadania.  

A Lei 11.738/2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica trouxe alguns avanços como 

a instituição da jornada de trabalho em que 2/3 da carga horária seria de atividades 

com os alunos e 1/3 estaria destinada a formação do professor. Justamente esse 

aspecto acabou sendo alvo de disputas devido a necessidade de contratação de mais 

profissionais para estar com os alunos durante o 1/3 da carga horária de preparação 

dos professores, conforme observaram Camargo et. al (2009): 

 

Entretanto, a recente lei do PSNP (11.738/08), apesar de incorporar 
elementos presentes em outros momentos históricos de luta salarial 
dos docentes no país e estar aquém das reais necessidades para 
promover um ensino de qualidade com pagamento digno aos 
profissionais do magistério, revelou manifestações de inconformidade 
e estranhamento num dos pontos em que mais avança – o 
estabelecimento de uma composição da jornada de trabalho que prevê 
2/3 de trabalho docente diretamente com o aluno e 1/3 para 
preparação, estudo, formação, atendimento à comunidade (p. 359).            

 

Não atingimos um patamar de condições de trabalho e remuneração docente 

adequada em âmbito nacional, especialmente na educação infantil, que 

historicamente tem sido a etapa de ensino na qual os profissionais são os mais mal 

pagos por seu trabalho, portanto, essa luta continua. 

Como o PROINFÂNCIA está relacionado a uma concepção de espaço físico 

para o funcionamento de creches e pré-escolas e entendemos que o espaço é um dos 

componentes de uma educação infantil de qualidade, decidimos abordar o tema a 

partir do disposto na legislação e nos documentos da área de educação infantil. 

 

2.5.1 O espaço físico como componente de uma educação infantil de 

qualidade 

 

Ainda que o direito à educação infantil seja recente no ordenamento jurídico 

brasileiro alguns estudos sobre os diversos aspectos que devem estar presentes em 

um atendimento educacional à criança pequena com qualidade vêm sendo feitos nas 

últimas décadas, incluindo a adequação e a utilização do espaço físico em creches e 
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pré-escolas.  Moruzzi (2015) destacou a preocupação de Rosemberg acerca dos 

desafios de garantir a dimensão educativa nas creches e o estabelecimento de uma 

política integrada de atendimento. Nas palavras da autora: 

 

[...] Rosemberg procura levantar alguns desafios seguintes em relação 
ao atendimento das crianças nas creches e pré-escolas. Um primeiro 
desafio foi o de incorporar a dimensão educativa na rede de creches 
e estabelecer uma política integrada de atendimento. Em relação à 
dimensão educativa, segundo a autora, os desafios eram a 
incorporação da creche e da pré-escola no sistema educacional, a 
elaboração de um plano integrado em termos administrativos, a 
equiparação da creche à pré-escola, a elaboração de projeto 
pedagógico adequado às crianças pequenas, a definição de critérios 
educacionais, tais como espaço interno e externo, equipamentos, 
quantidade, qualificação e carreira de recursos humanos, 
programação psicopedagógica, etc. Todas permanecem sendo 
questões totalmente contemporâneas e atuais para a educação infantil 
(p.69). (grifos nossos). 

 

Muitos pesquisadores da área apontaram para o ambiente como de 

fundamental importância para o desenvolvimento das atividades curriculares na 

educação infantil. Faria (2000) e Horn (2004) são autoras que produziram 

conhecimento sobre a importância do espaço físico na educação infantil.   

Horn (2004) destacou que o espaço é socialmente construído, reflete normas 

sociais e representações culturais, retrata hábitos e rituais que contam experiências 

vividas e não é neutro.  Sobre a não neutralidade do espaço, Milton Santos, um dos 

maiores expoentes do assunto em questão, já afirmava que “o espaço não é uma 

simples tela de fundo inerte e neutra” (1977, p. 89), que a história não se escreve fora 

do espaço e que não há sociedade a-espacial, relacionando a importância do espaço 

na vida humana e sua relação com o modo de produção vigente: 

        

O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos 
sociais tem tamanha imposição sobre o homem, nenhum está tão 
presente no cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os 
pontos de encontro, os caminhos que unem esses pontos, são 
igualmente elementos passivos que condicionam a atividade dos 
homens e comandam a prática social. A praxis, ingrediente 
fundamental da transformação da natureza humana, é um dado sócio-
econômico, mas também é tributária dos imperativos espaciais (1977, 
p.92).   
 

Para o autor, modo de produção, formação social e espaço são categorias 

interdependentes, pois os modos de produção se concretizam sobre uma base 
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territorial historicamente determinada e as formas espaciais seriam uma linguagem 

dos modos de produção.  

O espaço é um item indispensável no debate do que seria uma educação 

infantil de qualidade e nesses 30 anos pós-Constituição Federal de 1988, quando as 

crianças foram reconhecidas como sujeitos de direito, é possível assentir que 

houveram progressos nas discussões, na elaboração de documentos norteadores e 

na construção de escolas que atendessem as necessidades das crianças, contudo, 

não se pode perder de vista que espaços inadequados de educação infantil ainda 

existem e que essas condições de atendimento precisam ser superadas.       

 

A expansão das redes tem ocorrido de diferentes maneiras, que vão 
desde iniciativas mais efetivas, como a construção de novos espaços 
escolares para a educação infantil, até iniciativas precárias e 
emergenciais, como o uso de espaços alternativos: aluguel de casas, 
prédios comerciais, aproveitamento de salas em escolas de ensino 
fundamental (buscando adaptá-las para atender as crianças 
menores). Neste último caso, as turmas de educação infantil, quase 
sempre, são colocadas em espaços ruins e separadas das crianças 
maiores (FALCIANO, SANTOS e NUNES, 2016, p. 889). 
 

Tendo por base essas afirmações compreende-se a existência das 

conhecidas instalações precárias em que funcionam muitas instituições educacionais 

públicas e privadas para crianças pequenas, como descaso do poder público para 

com a população e falta de cumprimento do seu dever para com as crianças e suas 

famílias.     

No Parecer CEB/CNE 04/2000 que tratou das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Infantil foram apreciados quatro aspectos principais: 1. Vinculação das 

Instituições de Educação Infantil aos Sistemas de Ensino; 2. Proposta Pedagógica e 

Regimento Escolar; 3. Formação de Professores e outros Profissionais para o trabalho 

nas instituições de Educação Infantil; 4. Espaços Físicos e Recursos Materiais para a 

Educação Infantil. 

Quanto aos espaços e materiais foi pontuado que devem ser consoantes a 

proposta pedagógica, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas vigentes em 

termos de localização, acesso, segurança, meio ambiente, salubridade, saneamento, 

higiene, tamanho, luminosidade, ventilação e temperatura, de acordo com a 

diversidade climática regional e, o estabelecimento do número de professores por 

criança de acordo com a sua faixa etária. 
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Os espaços internos e externos das instituições de educação infantil deveriam 

contemplar os seguintes requisitos:    

 

• Ventilação, temperatura, iluminação, tamanho suficiente, 
mobiliário e equipamento adequados;  

• Instalações e equipamentos para o preparo de alimentos que 
atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos 
casos de oferecimento de refeição;  

• Instalações sanitárias suficientes e próprias para uso exclusivo 
das crianças;  

• Local para repouso individual pelo menos para crianças com até 
um ano de idade, área livre para movimentação das crianças, locais 
para amamentação e higienização e espaço para tomar sol e 
brincadeiras ao ar livre;  

• Brinquedos e materiais pedagógicos para espaços externos e 
internos dispostos de modo a garantir a segurança e autonomia da 
criança e como suporte de outras ações intencionais;  

• Recursos materiais adequados às diferentes faixas etárias, à 
quantidade de crianças atendendo aspectos de segurança, 
higienização, manutenção e conservação (BRASIL, 2000, p.10). 

 
 

O Plano Nacional de Educação instituído pela Lei nº 10.172/2001, conteve, 

dentre os 26 objetivos e metas da educação infantil, as seguintes recomendações 

referentes ao espaço físico:       

 

2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-estrutura 
para o funcionamento adequado das instituições de educação infantil 
(creches e pré-escolas) públicas e privadas, que, respeitando as 
diversidades regionais, assegurem o atendimento das características 
das distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo 
quanto a: 
a) espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o 
espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento 
sanitário; 
b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 
c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação; 
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, 
conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da educação 
infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento e o 
brinquedo; 
e) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 
f) adequação às características das crianças especiais. 

3. A partir do segundo ano deste plano, somente autorizar construção 
e funcionamento de instituições de educação infantil, públicas ou 
privadas, que atendam aos requisitos de infra-estrutura definidos no 
item anterior. 
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4. Adaptar os prédios de educação infantil de sorte que, em cinco 
anos, todos estejam conformes aos padrões mínimos de infra-
estrutura estabelecidos. 

13. Assegurar, em todos os Municípios, o fornecimento de materiais 
pedagógicos adequados às faixas etárias e às necessidades do 
trabalho educacional, de forma que, em cinco anos, sejam atendidos 
os padrões mínimos de infra-estrutura definidos na meta nº 2.  

23. Realizar estudos sobre custo da educação infantil com base nos 
parâmetros de qualidade, com vistas a melhorar a eficiência e garantir 
a generalização da qualidade do atendimento. (BRASIL, 2001). 

Já para o atendimento da Meta 1 do PNE (2014-2024) que definiu a 

universalização da pré-escola até 2016 e o atendimento de no mínimo 50% das 

crianças até 2024, as estratégias 1.5 e 1.6 dizem respeito a manutenção e ampliação 

de programa como o PROINFÂNCIA e de avalição da educação infantil que 

incorporasse a infraestrutura física: 

 
1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as 
normas de acessibilidade, programa nacional de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, 
visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 
educação infantil; 
1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação 
da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base 
em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura 
física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes (BRASIL, 2014). 

 
Nos dois planos perduraram referências a necessidade de observância a 

infraestrutura apropriada para atendimento educacional as crianças pequenas. Tanto 

nas determinações legais que trataram de especificidades relativas a infraestrutura, 

quanto nos documentos que contem orientações sobre o tema foram encontrados 

elementos importantes a serem considerados.     

Em junho de 2004 foi elaborado pelo Grupo Ambiente Educação (GAE/ 

PROARQ/FAU/UFRJ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro o documento 

preliminar “Padrões de infraestrutura para o espaço físico destinado a educação 

infantil”, no qual o grupo se propunha a refletir sobre os seguintes temas: “Educação 

e Arquitetura Escolar”, “Avaliação de Desempenho do Ambiente Físico Escolar”, 

“Conforto Ambiental e Sustentabilidade” e “Qualidade e Projeto do Ambiente 

construído”. 
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No referido documento, estava posta a necessidade de contemplar as 

sequentes indicações: 

 

• a relação harmoniosa com o seu entorno e a integração ao clima; 
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, acústico, 
olfativo/qualidade do ar); análise de impactos e efeitos climáticos; 
qualidade sanitária dos ambientes;  

• o emprego adequado de técnicas e de materiais de construção 
com enfoque na sustentabilidade;  

• o planejamento do canteiro-de-obras, para atenuar os efeitos da 
poluição (no período da construção ou pretensas reformas); redução 
do impacto ambiental - fluxos de produtos e serviços; consumo de 
energia, ruído, dejetos, etc.;  

• a programação de reparos e manutenção ao longo da vida do 
ambiente construído;  

• a adequação dos espaços interno e externo - arranjo espacial, 
volumetria, materiais, cores e texturas – às práticas pedagógicas e ao 
desenvolvimento infantil (p.27).    
 
 

Em 2006 a versão final desse documento foi intitulada “Parâmetros Básicos 

de Infraestrutura para instituições de educação infantil” e tinha o propósito de 

contribuir com a ampliação dos diferentes olhares sobre o espaço, visando construir 

um espaço que fosse promotor de desafios, aprendizagens, descobertas, aventuras, 

criatividade e que promovesse a interação criança-criança, criança-adulto e deles com 

o meio ambiente, devendo ser um espaço lúdico, dinâmico, vivo, explorável e 

acessível para todos. 

Dentre as sugestões constantes no documento para os gestores municipais 

de educação estavam a criação de uma equipe multidisciplinar para a definição de 

diretrizes para construções e reformas das unidades de educação infantil; a integração 

dos responsáveis das Secretarias de Obras e de Educação; a consideração do 

desenvolvimento sustentável na elaboração dos projetos das unidades de educação 

infantil, envolvendo universidades e institutos de pesquisas regionais; o atendimento 

aos critérios de qualidade nos aspectos técnicos, funcionais, estéticos e compositivos 

e a criação de instâncias de diálogo entre os profissionais envolvidos no planejamento 

e na concepção arquitetônica das creches e pré-escolas. 

Nas etapas de elaboração do projeto estava indicado no documento a 

necessidade de uma abordagem interdisciplinar para que não fossem tomadas 

decisões estanques e isoladas, tendo a unidade de educação infantil a ser construída 

como parte da comunidade, inserida em um contexto que incluía o ecossistema 
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natural. Instituído em uma conjuntura sócio-histórico-cultural, o projeto deveria ser 

pensado de forma a agregar as diferenças de forma a proporcionar o enriquecimento 

educacional e humano, assim como o respeito à diversidade. As condições do 

ambiente após determinado tempo de uso deveriam ser avaliadas, no intuito de 

retroalimentar futuros projetos semelhantes.    

A programação e os estudos de viabilidade visam caracterizar o perfil da 

creche e ou da pré-escola a ser construída de acordo com a filosofia pedagógica 

adotada, o programa de necessidades que envolve ambientes pedagógicos, funções, 

fluxos, pré-dimensionamento, mobiliário específico, instalações e equipamentos 

básicos, informações legais sobre o terreno, levantamento planialtimétrico, conhecido 

popularmente como levantamento topográfico, entre outros, e as especificações 

educacionais, isto é, as normas que condicionam a utilização dos espaços em termos 

de iluminação, ventilação, higiene. Esse momento seria a primeira etapa de 

elaboração do projeto e deveria contar com a participação da comunidade e das 

crianças, pais, professores, profissionais, administradores implicados (BRASIL, 2006). 

Na ocasião da realização da primeira etapa seriam necessários 

conhecimentos sobre as condições de acesso, a acessibilidade universal, as 

condições de infraestrutura básica, a legislação arquitetônica e urbanística vigente, a 

população e seu entorno, a disponibilidade de mão-de-obra e materiais de construção, 

os condicionantes físicos-ambientais do local e o processo participativo, ou seja, a 

escuta dos usuários e dos sindicatos e associações interessados. Como produto final 

deveria ser elaborado um relatório, no qual além das informações coletadas, estariam 

desenhos e esquemas gráficos ilustrativos (BRASIL, 2006). 

A segunda etapa seria constituída de um estudo preliminar, que seria a 

primeira configuração gráfica definida a partir das informações coletadas na primeira 

etapa, quando as soluções arquitetônicas da configuração preliminar da edificação e 

sua implantação e a organização espacial da unidade de educação infantil estariam 

presentes. Os produtos finais dessa etapa seriam um memorial justificativo das 

soluções propostas e os desenhos da planta de situação no entorno e de localização 

da edificação e dos ambientes (BRASIL, 2006). 

O anteprojeto seria a terceira etapa que visaria o desenvolvimento do estudo 

preliminar aprovado, quando deveriam ser avaliadas as características dos materiais 

e as soluções construtivas e realizadas simulações de funcionamento com a finalidade 

de evitar adaptações e ajustes não previstos nas etapas de concepção. Os produtos 
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finais da etapa seriam um relatório-síntese, no qual estariam destacadas as principais 

mudanças em relação ao estudo preliminar aprovado, a descrição dos materiais, dos 

acabamentos e dos sistemas e recursos prediais e os sequentes desenhos: 

 

(a) planta de situação com indicação de edifícios e terrenos vizinhos, 
orientação solar e de ventos; (b) plantas dos pavimentos com 
indicação dos elementos da estrutura, níveis dos pisos, localização 
dos principais equipamentos, denominação dos ambientes, orientação 
e de outros elementos necessários à compreensão do projeto; (c) 
planta de cobertura com indicação de caimentos, calhas, coletores, 
platibandas e rufos; (d) cortes esquemáticos com indicação das alturas 
piso a piso, pé-direito, pré-dimensionamento de elementos estruturais, 
indicação de forro; (e) elevações ou fachadas com indicação de 
esquadrias e elementos externos, materiais de revestimento, texturas, 
cores (BRASIL, 2006, p. 19). 
  

 

O Projeto legal constitui a quarta etapa, momento da aprovação legal do 

projeto pelas autoridades competentes, reunindo o conjunto de elementos 

indispensáveis para obtenção de licenças e alvarás da obra de acordo com as normas 

vigentes. Essa seria uma etapa mais técnica, na qual não haveria envolvimento dos 

usuários. Um dossiê contendo os registros dos responsáveis pelos projetos na 

prefeitura e no CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica sobre os projetos 

(ARTs) e os desenhos dos projetos e suas especificações técnicas são os produtos 

finais da etapa (BRASIL, 2006). 

A quinta e última etapa seria composta pelo projeto de execução que teria 

como objetivo a preparação das informações para a execução da obra, a partir do 

conjunto de projetos elaborados contendo todos os elementos da obra ou serviços 

necessários para sua execução. Os produtos finais dessa etapa seriam o Caderno de 

Encargos e os Desenhos. No Caderno de Encargos deveriam constar a definição, a 

qualificação e o estabelecimento das normas e procedimentos das obras e dos 

serviços e a fixação das obrigações e dos direitos do proprietário e do construtor. E 

nos Desenhos: 

 

Além dos desenhos indicados na etapa de anteprojeto: (a) planta de 
implantação, com indicação de orientação, limites do terreno, vias de 
acesso, áreas abertas (jardins, estacionamentos, vias, etc.), indicação 
dos acessos, cotas de nível dos acessos, designação das edificações 
e dos ambientes, cotas gerais, cotas de referência/amarração dos 
edifícios e ambientes; (b) planta de forro, com indicação de posição e 
dimensionamento de placas, luminárias e elementos técnicos 
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(aerofusos de ar-condicionado, equipamento de segurança, 
equipamentos contra incêndio, sensores, etc.); (c) detalhes de 
execução de escadas, rampas, esquadrias, pisos molhados e secos, 
paginação de paredes impermeáveis, elementos de cobertura (rufos, 
espigões, calhas, etc.), bem como de todos os elementos necessários 
à melhor execução das obras e dos serviços (BRASIL, 2006, p.20). 

 

Os parâmetros contextuais-ambientais são circunstâncias preexistentes que 

influenciam as decisões arquitetônicas como condições do terreno, infraestrutura, 

legislação em vigor, insolação, temperatura, ventos, umidade, índice pluviométrico, 

qualidade do ar e outros. Alguns aspectos importantes deveriam ser considerados na 

seleção dos terrenos em que seriam construídas as unidades escolares de educação 

infantil, tais como as características do terreno, envolvendo dimensões, forma e 

topografia; localização; adequação da edificação aos parâmetros ambientais; 

parâmetros funcionais e estéticos; organização espacial; áreas de recreação e 

vivência; ambientação, dimensionamento, configuração e aparência; acessos e 

percursos. Quanto aos parâmetros técnicos deveriam ser tomados por base os 

serviços básicos de infraestrutura e os materiais e acabamentos (BRASIL, 2006). 

Alguns dados citados no documento merecem destaque, como o fato das 

crianças e profissionais da creche ou da pré-escola passarem em média um terço de 

seu dia nesses espaços, fazendo com que a qualidade do ambiente afete a qualidade 

de vida dos sujeitos e o desenvolvimento do processo educacional. 

Complementando, estudos apontaram que mais de 70% dos problemas na 

construção de edifícios são oriundos de falhas de projeto e de execução. Com uma 

vida útil de 30 anos para o edifício, 2% representaria os custos do projeto, 6% da 

construção e 92% seriam correspondentes a mão-de-obra e manutenção, portanto, 

procura-se economizar nos 8% referentes ao projeto e a construção, mas despreza-

se a influência dos 92% dos custos operacionais e de manutenção dos edifícios. 

Muitos projetos não consideram a durabilidade e os custos de manutenção (BRASIL, 

2006). 

Daí surgiu a metodologia de Avaliação Pré-Projeto (APP) e a Avalição Pós-

Ocupação (APO) no final do Século XX com o objetivo de avaliar o desempenho dos 

projetos e edifícios. As análises e diagnósticos tornam possíveis as recomendações e 

diretrizes para todo tipo de edificação, especialmente para aquelas de grande 

complexidade e de uso coletivo como as unidades escolares de educação infantil 

(BRASIL, 2006).           
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A constituição e organização do espaço devem estar de acordo com as 

orientações nacionais para a educação dessa etapa da educação básica, por esses 

motivos o PROINFÂNCIA teve sua importância reconhecida, conforme analisou 

Santos em entrevista concedida a ANPED16:   

 

Considero o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 
(Proinfância), criado pela Resolução n°6, de 24 de abril de 2007, como 
uma importante iniciativa de colaboração entre os entes federados no 
campo da Política Nacional de Educação Infantil, para a melhoria da 
infraestrutura da rede física escolar de Educação Infantil, para a 
expansão das matrículas na creche e na pré-escola e para o 
fortalecimento das políticas públicas municipais para a Educação 
Infantil. Foi a primeira vez que vimos no Brasil, no âmbito do governo 
federal, um programa de construção e/ou reforma de escolas de 
Educação Infantil com base em um projeto arquitetônico, elaborado a 
partir de parâmetros nacionais de infraestrutura para a Educação 
Infantil. 
Foi com o Proinfância que se inaugurou no Brasil um novo paradigma 
de espaço físico escolar para as crianças, rompendo com a cultura de 
que qualquer espaço serve para matricular crianças de 0 a 6 anos de 
idade. O espaço físico é um dos fios constitutivos da identidade da 
Educação Infantil, como pode ser visto em diversas pesquisas 
brasileiras e internacionais. Por esta razão, ele deve ser planejado e 
construído levando em consideração, além das normas técnicas ABNT 
para construção civil, as concepções de criança, infância, currículo, 
proposta pedagógica e Educação Infantil que constam nas atuais 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução 
CNE/CEB n° 5, de 17 de dezembro de 2009), bem como em outras 
orientações e documentos sobre a Educação Infantil elaborados, nos 
últimos anos, no Brasil (2016, p.1).   
 
 

O fato de termos presenciado no Brasil uma iniciativa governamental dessa 

natureza, em que engenheiros, arquitetos, pedagogos e outros profissionais se 

reuniram para discutir um programa que pudesse incluir projetos adequados para o 

funcionamento de instituições de educação infantil anunciou os avanços conquistados 

pelas lutas dos movimentos sociais e pelos pesquisadores da área que empenharam-

se em produzir material de orientação sobre o tema. A instituição do programa tornou-

se possível devido a alocação de recursos transferidos pelo FNDE aos municípios 

para as construções das unidades escolares de educação infantil.     

     

                                                           
16 Disponível em: http://www.anped.org.br/news/proinfancia-entrevista-com-marlene-dos-santos-ufba Acesso 

em: 30 de abr. 2018. 

http://www.anped.org.br/news/proinfancia-entrevista-com-marlene-dos-santos-ufba
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2.6 O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No mesmo ano em que a LDB n. 9394 foi editada, a Emenda Constitucional 

(EC) 14/1996 e Lei n. 9.424/1996 que a regulamentou, estabeleceram um novo 

modelo de financiamento da educação básica por meio de uma política de fundos para 

a educação, subvinculando os recursos financeiros assegurados pela Constituição 

Federal de 1988, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

O FUNDEF priorizou em um período de dez anos, exclusivamente o ensino 

fundamental, gerando movimentos em favor de mudanças relacionadas ao 

alargamento da abrangência dessa política de financiamento. Terminada a vigência 

do FUNDEF, a EC 53/2006 e a Lei n. 11.494/2007 criaram a sistemática de 

financiamento vigente até 2020 – o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

passando a incluir toda a educação básica, o que significou um avanço para a 

educação infantil.  

É importante lembrar que em tempos de discussão do FUNDEB o governo 

federal enviou ao Congresso Nacional a PEC 415/2005 que excluía a creche do 

financiamento, sob a alegação do custo elevado desse equipamento. A organização 

e atuação dos movimentos sociais que lutaram por uma educação infantil de 

qualidade, especialmente a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual o 

MIEIB faz parte foi decisiva para a reversão desse quadro, criando o Movimento 

FUNDEB para Valer – “Direito à Educação começa no berço e é pra toda vida”.  

Esse é um exemplo de que a sociedade deve estar atenta ao cumprimento 

dos deveres do poder público em relação à garantia de seus direitos, na medida em 

que este pode inviabilizar o disposto na legislação. Como garantir o disposto nas leis, 

sem recursos públicos para custear sequer o acesso das crianças à escola? 

Corroborando a assertiva de Prieto (2004) “nada será suficiente sem um intensivo 

investimento na Educação para que sua qualidade seja uma arma contra a exclusão 

de todo e qualquer aluno” (p.10). 

Mesmo sendo um avanço para a educação infantil a definição do 

financiamento para essa etapa, a legislação do FUNDEB que previa fatores de 

ponderação para distribuição de recursos em cada etapa e modalidade de ensino, 

definiu valores menores para a educação das crianças de 0 a 5 anos, conferindo a 
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essa etapa uma prioridade menor do que a necessária. Atualmente esses fatores 

foram colocados em patamares mais elevados, como é possível verificar na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Fatores de Ponderação definidos no âmbito do Fundeb para a Educação Infantil (2007-

2017) 

Etapas e Modalidades e 
Segmentos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Creche 0,8 - - - - - - - - - - 

Creche pública em tempo parcial - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 

Creche conveniada em tempo 
parcial 

- 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Creche pública em tempo integral - 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Creche conveniada em tempo 
integral 

- 0,85 0,95 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Pré-escola 0,9 - - - - - - - - - - 

Pré-escola em tempo parcial - 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pré-escola em tempo integral - 1,15 1,2 1,25 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Fonte: Site do CNM17. 

 

De 2012 a 2017, os maiores fatores, da creche pública em tempo integral e 

da pré-escola em tempo integral, permaneceram os mesmos, 1,30, equiparados ao 

ensino fundamental e médio em tempo integral.     

Os estudos de Pinto (2015) mostram os valores do custo aluno do FUNDEB 

em comparação ao CAQi e o quanto esses valores ainda estão distantes um do outro. 

 

Tabela 7 – Comparação entre o valor do CAQi e o valor mínimo estimado para o Fundeb para 

algumas etapas de ensino (R$) – 2012 

Etapas da Educação Básica CAQi FUNDEB (valor mínimo) A/B 

Creche (tempo integral) 8.288 3.427 3,42 

Pré-escola (tempo parcial) 3.209 1.867 1,72 

Ensino fundamental anos iniciais – 
urbano 

3.060 1.867 1,64 

Ensino fundamental anos finais – 
urbano  

2.997 2.054 1,46 

Ensino fundamental anos iniciais – rural 5.058 2.147 2,36 

Ensino fundamental anos finais – rural 3.868 2.241 1,73 

Ensino médio urbano 3.082 2.241 1,38 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Parecer CNE/CEB nº 8/2010, usando valores do Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita de 2011, para os valores do CAQi, e da Portaria Interministerial nº 

1.495, de 28 de dezembro de 2012, para os valores do Fundeb18. 

                                                           
17 Disponível em: 
http://www.cnm.org.br/portal/images/stories/Links/25072014_ponderaes_Fundeb_2007-2015.pdf 
Acesso em: 16 de jan. 2015. 
18 PINTO, José Marcelino de Rezende. O FUNDEB na perspectiva do custo aluno qualidade. In: Em 
Aberto, Brasília, v. 28, n.93, p.101-117, jan./jun. 2015.  

http://www.cnm.org.br/portal/images/stories/Links/25072014_ponderaes_Fundeb_2007-2015.pdf
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Conforme os dados apresentados pelo pesquisador o custo aluno da creche 

em tempo integral do FUNDEB, em 2012, ficou em 3.427, enquanto o valor do CAQi 

para esse mesmo ano seria de 8.288, ou seja, o valor de uma creche com o padrão 

de qualidade do CAQi seria mais alto em 4.861 do que o valor mínimo do FUNDEB. 

A mesma EC 53/2006 que deu origem ao FUNDEB também estendeu a 

distribuição dos recursos provenientes do salário-educação, conforme disposto no art. 

212 da CF 1988 e regulamentado pelas Leis 9.424/1996, 9.766/1998 e 11.457/2007, 

para toda a educação básica, contemplando assim a educação infantil, o que não 

representou um aporte maior de recursos para custear essa etapa.  

Com a possibilidade de uso dos recursos financeiros do salário-educação 

para todas as etapas, a ampliação das ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) foi intensificada, tendo em vista que estes recursos são sua 

principal fonte de financiamento (CRUZ, 2009).  

O FNDE é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), criado 

pela Lei n. 5.537/1968 com o objetivo de prestar assistência técnica e financeira aos 

estados e municípios, contribuindo para a implementação de parte das ações 

educacionais de responsabilidade da União. Conforme o estabelecido no Artigo 211 

da Constituição Federal de 1988, a União deve exercer função redistributiva e 

supletiva em relação as demais esferas governamentais para garantir a equalização 

de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino (CRUZ, 

2009).    

Cruz (2011) explicou que para realizar sua função de execução da política de 

financiamento da educação, o FNDE adotou três modalidades de assistência 

financeira denominadas: direta, automática e voluntária, sendo que as assistências 

financeiras direta e automática possuem critérios de distribuição dos recursos 

financeiros definidos, promovendo mais transparência e melhores condições de 

monitoramento por parte de sociedade civil. Sobre a assistência financeira voluntária, 

a autora indicou que: 

 

Já a assistência financeira voluntária, embora importante para 
viabilizar políticas de cada gestão presidencial, além de tornar mais 
burocrático o processo de repasse, tem um histórico que evidencia sua 
permeabilidade a questões político-partidárias (CASTRO, 1997; 
PARENTE, 2001. Apesar de estes intervenientes terem sido bastante 
minimizados após a criação da modalidade automática de repasse, 
sobremaneira após 1995, ainda resulta em um formato que parece não 
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corresponder plenamente ao objetivo de equalização de 
oportunidades educacionais, principalmente quando se verifica 
resultado da distribuição dos recursos para estados e municípios. 
Existe um alto grau de discricionariedade na administração desses 
recursos voluntários, assim como dificuldades para se definir 
claramente o nível de necessidade de cada ente federado pleiteante 
da assistência financeira do FNDE (p.86). 

 

Quanto ao padrão de financiamento, a autora analisou que no decorrer de 12 

anos (1995-2006), 60% dos recursos foram destinados aos programas de assistência 

financeira automática. Ainda que em 1995-1996 a maior parte das transferências 

fossem voluntárias, com o passar do tempo esse padrão mudou e as transferências 

voluntárias representaram apenas 21% do total de recursos no período investigado 

(CRUZ, 2011).        

Farenzena (2011) apresentou os resultados de sua pesquisa envolvendo seis 

políticas federais com transferência de recursos financeiros a estados e municípios, 

dentre as quais, uma destas, foi o PROINFÂNCIA e observou que, os critérios das 

transferências voluntárias vêm sendo melhor definidos por conta das pressões sociais. 

 

Ao falar do traço clientelista característico da assistência financeira da 
União aos estados e municípios no setor da educação, lembro da 
difundida representação do FNDE como um dos órgãos do chamado 
“balcão de negócios”, em que se intercambiam recursos financeiros e 
apoio político, na dependência das intermediações político-partidárias, 
político-eleitorais e dos interesses dos ocupantes dos cargos 
dirigentes. Entendo que as seis políticas aqui tratadas são expressão 
de uma significativa inflexão nesta política, construída 
progressivamente, a partir das denúncias, pressões e propostas dos 
setores interessados em um jogo mais democrático na distribuição dos 
recursos. Uma inflexão não significa abandono, o estudo de Cruz 
(2009) mostra que, no que diz respeito à assistência financeira 
voluntária, de 2001 a 2006, houve benefícios relativamente maiores 
apenas para dois dos sete estados mais pobres (p.102).    
 

Farenzena argumentou que mesmo com o exercício da função redistributiva 

da União por meio das políticas de assistência financeira, principalmente com a 

utilização de critérios que beneficiam os estados e municípios das regiões menos 

favorecidas economicamente, “o montante de recursos não permite balançar o sólido 

edifício da desigualdade na oferta de condições de escolarização” (p.96). 

De acordo com as indicações de estudiosos da área de financiamento da 

educação e da educação infantil como Bassi (2011), Pinto (2012) e Araújo (2016), 

essa nova situação de garantia de recursos para a educação infantil não foi suficiente 
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para assegurar o atendimento à demanda e manter uma educação infantil de 

qualidade.  

Essas iniciativas são imperativas, contudo, quando se trata de dispor do 

financiamento para concretizar o que está prescrito na legislação e nos nesses 

documentos, o poder público não atua como deveria para assegurar que o direito à 

educação das crianças pequenas seja garantido. 

 

Não se parte da discussão do que seria o ensino de qualidade e em 
seguida discute-se o montante de recursos necessários para atende-
lo, mas do montante de recursos disponíveis no momento. Dessa 
forma, não estamos tratando de um custo aluno necessário para 
garantir um padrão de qualidade. O que se tem é o “gasto” possível 
nas condições atuais como o padrão de qualidade com uma pequena 
suplementação de caráter redistributivo por parte da União, desde que 
a esfera recebedora esteja aplicando corretamente seus recursos 
financeiros em educação (OLIVEIRA, 2007, p. 101). 

 

Se a situação de melhoria da qualidade da educação pública já era complexa, 

principalmente devido à insuficiência de recursos financeiros para garantir um patamar 

mínimo de funcionamento das escolas tal como localizado no CAQi, a aprovação da 

PEC 241/2016 que demarcou a limitação dos gastos públicos por vinte anos 

complicou ainda mais esse cenário. A PEC 241 depois de aprovada foi convertida na 

Emenda Constitucional 95/2016 que instituiu um novo regime fiscal no Brasil sob a 

alegação do Governo Federal de ajuste das contas, redução das taxas de juros e 

impulsionamento da retomada do crescimento econômico.  

Criticada pelos setores progressistas, a EC 95/2016 comprometeu os 

investimentos públicos em áreas cruciais como saúde e educação. Pochmann (2017) 

avaliou a conjuntura política e econômica na qual as reformas do Governo Temer 

foram gestadas, a partir do distanciamento de um projeto de sociedade includente e 

com direção de políticas para o estrato social mais privilegiado da população, 

afirmando que:   

 

É nesse contexto que as reformas em curso buscam oferecer 
condições para que, nos próximos 20 anos, a dinâmica da acumulação 
do capital seja sustentada, em grande medida, pelas transferências do 
Estado brasileiro às despesas financeiras. Isso pode se tornar 
possível, mesmo em ambiente de baixo dinamismo econômico, com o 
corte do gasto público não financeiro, especialmente no custeio de 
pessoal e social e, ainda, nos investimentos públicos, e ampliação das 
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receitas com a privatização e concessões no interior do Estado 
(p.324).   
 

No caso da educação, consultando a Nota 1/2016 emitida pela Associação 

Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA) e pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação intitulada “A Aprovação da PEC 241 

significa estrangular a educação pública brasileira e tornar letra morta o Plano 

Nacional de Educação 2014-2020”19, compreendeu-se que os gastos educacionais 

cresceram em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) de 2006 a 2013, entretanto, este 

não foi considerado um crescimento exorbitante, além de praticamente ter estabilizado 

a partir de 2010 em pouco mais de 5% do PIB. Esse montante de recursos não era 

suficiente para custear a educação nacional, lembrando que desde a aprovação do 

primeiro PNE (2001-2011) a pressão dos movimentos sociais para a elevação dos 

gastos com educação a um patamar de no mínimo 10% já estava posta.  

Agravando ainda mais o quadro, de acordo com a análise dos gastos da União 

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) na Nota 1/2016, desde 2012 

esses valores vinham caindo, pois de 2012 a 2015 houve uma redução de R$15 

bilhões nas despesas com MDE. Isso significava que o congelamento dos gastos seria 

efetuado em um contexto desfavorável para a manutenção da educação pública, 

conforme o alerta: “Portanto, congelar os gastos da União no patamar de 2016, 

significa congelar, por 20 anos, a obrigação da União com os jovens e crianças do 

Brasil, condenando seu futuro” (NOTA 1/2016, p. 6)  

Na matéria do jornal Folha de São Paulo do dia 13 de junho de 2018 foi 

destacado o aviso no Relatório do TCU que avaliou a gestão Temer em 2017 de que 

o teto dos gastos vai paralisar as contas públicas, com a projeção de enfrentamento 

de dificuldades para a operação da máquina pública e paralisia total das contas no 

primeiro semestre de 2.024. De acordo com os auditores, se mantido o crescimento 

das despesas obrigatórias no patamar atual, os recursos orçamentários não seriam 

suficientes para o pagamento de salários. 

Dando continuidade, foi avultado que em um cenário de expansão econômica, 

o crescimento dos gastos públicos acima da inflação não era um problema, ocorre que 

o país vem de uma recessão econômica desde 2014 apresentando um déficit primário 

elevado. Mais uma situação complexa acentuada seria o descumprimento da 

                                                           
19 Disponível em: http://www.fineduca.org.br/wp-content/uploads/2016/10/Nota-conjunta-FINEDUCA-
CNDE_01_2016.pdf Acesso em: 02 de mai. 2018. 

http://www.fineduca.org.br/wp-content/uploads/2016/10/Nota-conjunta-FINEDUCA-CNDE_01_2016.pdf
http://www.fineduca.org.br/wp-content/uploads/2016/10/Nota-conjunta-FINEDUCA-CNDE_01_2016.pdf
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chamada regra de ouro já em 2018, que implica no impedimento do endividamento da 

União para pagar despesas correntes. O fato do crescimento das renúncias tributárias 

terem aumentado de 3,4% do PIB (entre 2003 e 2008) para 5,4% (2017) pode ter 

causado desequilíbrio nas contas públicas, tornando a situação econômica mais 

intricada.      

Não bastasse a limitação dos gastos públicos por um período que extrapola 

em quatro vezes um mandato governamental de quatro anos, a Lei n. 13.467 aprovada 

em julho de 2017 altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a fim de criar 

novas regras nas relações trabalhistas.  

Tendo em vista que a remuneração docente também é ajuizada como 

componente de uma educação de qualidade e que no Brasil os professores de modo 

geral recebem baixos salários, a flexibilização nas conquistas dos direitos trabalhistas 

resultante da Reforma Trabalhista outorgada pelo Governo Temer entrava ainda mais 

as possibilidades de valorização da carreira do magistério. 

E para completar o desmonte, o governo pretendia aprovar a PEC 287/2016 

que dificultaria o acesso a aposentadoria a todos os trabalhadores brasileiros, mais 

uma vez sob a alegação de déficit financeiro nas contas da Previdência Social devido 

ao crescimento da despesa previdenciária e ao envelhecimento da população.               

Assim como na ocasião da tramitação da EC 95/2016 e da Lei n. 13.467/2017 

centrais sindicais e movimentos sociais pautaram o debate sobre as consequências 

para os trabalhadores, de medidas adotadas pelo governo como a Reforma da 

Previdência, divulgando informações e mobilizando diversos setores para resistir a 

opções que prejudicariam substancialmente os mais pobres. 

 Diante do cenário de desconstrução e desarticulação das políticas sociais foi 

possível atestar que o formato de contenção de gastos públicos promovido pelo 

Governo Temer especialmente em áreas como saúde e educação explicitou a opção 

política de redução do acesso e qualidade das instituições envolvidas. 
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3 O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

(PROINFÂNCIA) 

 
Espero que o gatinho que habita essas páginas possa afastar ideias 
escuras que temos sobre o escuro. A maior parte dos medos que 
sofremos, crianças e adultos, foi fabricada para nos roubar a 
curiosidade e para matar a vontade de querermos saber o que existe 
para além do horizonte. 
 

Mia Couto 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MOMENTO POLÍTICO DE CRIAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA  

 

Para contextualizar o momento histórico em que foi criado e desenvolvido o 

programa é necessário revisitar o cenário político daquele período. De 2003 a 2006 e 

de 2007 a 2010, o Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, ex-metalúrgico 

e ex-sindicalista, membro do Partido dos Trabalhadores (PT), dirigiu o país por dois 

mandatos. 

É importante destacar que apesar do governo Lula ter apresentado elementos 

de continuidade do governo FHC como os eixos da política financeira, em especial a 

estabilidade monetária e o papel preponderante da exportação, sobretudo produtos 

primários como a soja transgênica, os elementos da diferença coincidem com os 

aspectos positivos do governo na política externa e nas políticas sociais, na elevação 

do emprego formal, na reconstituição do aparato estatal e de sua capacidade de 

fomento ao desenvolvimento (SADER, 2009).  

 Nesse período o presidente nomeou como Ministro da Educação Cristovam 

Buarque (PPS), que permaneceu no cargo de 01 de janeiro de 2003 a 27 de janeiro 

de 2004; em seguida foi nomeado Tarso Genro (PT) que ficou de 27 de janeiro de 

2004 a 29 de julho de 2005 e, por fim, Fernando Haddad (PT), cuja permanência foi a 

mais longa, de 29 de julho de 2005 a 01 de janeiro de 2011. 

A Presidente da República Dilma Rousseff, também vinculada ao Partido dos 

Trabalhadores, sucedeu o ex-presidente Lula no mandato de 2011 a 2014. Foi reeleita 

para o cargo e deveria seguir de 2015 a 2018, entretanto, foi submetida a um processo 

de impedimento de continuidade no mandato, o que a afastou do cargo por 180 dias 

até que o processo fosse concluído, a partir de 12 de maio de 2016.  
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O Brasil foi governado na ocasião pelo Vice-Presidente da República em 

exercício Michel Temer (PMDB) desde o afastamento da Presidente Dilma Rousseff 

(PT) e teve como Ministro da Educação Mendonça Filho (DEM) até 31 de agosto de 

2016, quando o processo foi encerrado com a cassação do mandato da Presidente. 

Ambos continuaram em seus cargos e Michel Temer passou a ser o efetivo Presidente 

da República de 2016 a 2018 por conta do ocorrido, mesmo sem ter sido eleito nas 

urnas pelo voto popular.   

Fernando Haddad (PT) continuou como Ministro da Educação no governo 

Dilma de 01 de janeiro de 2011 a 23 de janeiro de 2012, até o momento em que se 

afastou para se candidatar nas eleições para a prefeitura de São Paulo - SP. Aloísio 

Mercadante (PT), Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação naquele governo, foi o 

substituto de Fernando Haddad no ministério, de 23 de janeiro de 2012 a 02 de 

fevereiro de 2014, quando deixou a pasta para ocupar o cargo de Ministro da Casa 

Civil.  

Assumiu então José Henrique Paim, que permaneceu no cargo de 02 de 

fevereiro de 2014 a 01 de janeiro de 2015. Na sequência, de 01 de janeiro de 2015 a 

18 de março de 2015, esteve no referido cargo o Ministro Cid Gomes (PDT), que foi 

substituído interinamente por Luiz Cláudio Costa, de 18 de março de 2015 a 06 abril 

de 2015. Renato Janine Ribeiro, professor titular na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), ocupou o cargo por 

6 meses, de 06 de abril de 2015 a 01 de outubro de 2015. Após esse período de 

mudanças, Aloísio Mercadante (PT) voltou para o Ministério da Educação e ali 

permaneceu de 01 de outubro de 2015 a 12 de maio de 2016.   

No primeiro ano do segundo mandato do governo Lula, Fernando Haddad era 

o Ministro da Educação quando o Governo Federal instituiu em 2007 o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), Decreto n. 6.094/2007, e como parte das ações 

do PDE foi criado o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA). 

Camargo, Pinto e Guimarães (2008) fizeram críticas à falta de dados 

sistematizados e a diluição do PDE em Decretos, Portarias, Editais, Termos, 

Chamadas, Protocolos de Intenção, Resoluções, Projetos de Leis, enfatizando que 

mesmo tendo sido lançado como um plano, este conjunto de ações não apresentava 

características de plano, além de trazer ações que, ou estavam sendo desenvolvidas 

ou vinham sendo discutidas anteriormente.  
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De acordo com Saviani (2009) ao confrontar a estrutura do Plano de 

Desenvolvimento da Educação com a do Plano Nacional de Educação, o PDE não se 

constituiu em um plano para a educação e sim em um programa de ações com o 

objetivo anunciado de melhorar a qualidade da educação.      

As raízes das orientações contidas no PDE foram plantadas em acordo com 

a influição do Movimento Todos pela Educação, conforme explanado por Shiroma, 

Garcia e Campos (2011), quando se propuseram a analisar o documento “Todos pela 

Educação: rumo a 2022” e as circunstâncias nas quais o documento foi produzido.    

Segundo as autoras, o Todos pela Educação (TPE) foi criado em 2005, dando 

sequência a intervenção do empresariado, que desde a década de 1990 vem incidindo 

de forma mais sistemática na pauta da agenda governamental para a educação, com 

o objetivo de manter seus interesses na disputa pelo controle das diretrizes da política 

educacional brasileira.  

O enunciado medular do TPE versava sobre a necessidade da melhoria da 

qualidade da educação brasileira, sobretudo do ensino, “traduzida em indicadores 

mensuráveis obtidos por meio de avaliações externas” (SHIROMA, GARCIA e 

CAMPOS, 2011, p.233), para a qual devem ser mobilizadas a iniciativa privada e as 

organizações sociais que junto ao Estado atuarão na busca pela eficiência, eficácia e 

efetividade educacional, em uma perspectiva gerencial na educação. A sociedade civil 

deveria atuar como protagonista no monitoramento e na cobrança pelos resultados 

educacionais.  

As autoras também aventaram a ressignificação da ideia de qualidade pelo 

TPE que não correspondia mais a defesa do ideário da qualidade total das empresas 

na educação pública presente nos anos de 1990, mas despontavam tal como nos 

discursos críticos como condição para a efetivação do direito à educação, indicando 

apropriação das críticas efetuadas a política expansionista do Governo FHC, de que 

não bastava garantir o acesso, era preciso o comprometimento em relação a 

permanência com qualidade. E ainda complementam: “A grande diferença reside no 

fato de que a qualidade na perspectiva empresarial agora é reduzida aos resultados 

de aprendizagem, medidos através dos testes de rendimento e pela avaliação das 

performances dos estabelecimentos escolares” (SHIROMA, GARCIA e CAMPOS, 

2011, p.237). 

As contradições existentes nesse momento de incursão do ideário 

empresarial sobre a educação pública do TPE no MEC são evidentes, desde o fato 
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de que, mesmo cientes de que a forma de governo no Brasil está sedimentada em 

presidencialismos de coalisão e que para governar faz-se necessário estabelecer 

alianças e acordos com partidos, sindicatos, representantes do poder legislativo, 

empresários e pessoas ou instituições que adotem posturas políticas divergentes, 

havíamos eleito um governo progressista que deveria defender os nossos interesses 

e dialogar mais com a vasta experiência de professores e entidades que tem lutado 

por uma educação pública, gratuita e de qualidade ao invés de ter considerado mais 

relevante os desígnios empresariais para a educação pública.      

 

3.2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Esse programa é considerado a principal ação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE) no campo da infraestrutura 

educacional e foi criado para prestar assistência técnica e transferir recursos 

financeiros a municípios e ao Distrito Federal para a construção de creches e pré-

escolas e para a aquisição de equipamentos e mobiliários para essas escolas.     

Na entrevista com Rita Coelho questionamos o surgimento da concepção do 

programa e obtivemos a resposta de que a concepção do PROINFÂNCIA nasceu de 

uma demanda da UNDIME Nacional, conjugada aos estudos e pesquisas que vinham 

sendo realizados na área de educação infantil sobre a necessidade do 

estabelecimento de parâmetros de infraestrutura para a construção de creches e pré-

escolas.  

 
A concepção teve duas dimensões, ela nasce por uma demanda da UNDIME 

Nacional, na gestão da Cleuza Repulho, em função do FUNDEB só repassar recurso 
para custeio, mas não financiar investimento, então de onde o município iria tirar 
recursos para fazer a obra se já estava evidente uma demanda enorme de novas 
vagas? Essa demanda da UNDIME Nacional deu origem ao PROINFÂNCIA com a 
primeira meta de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  

O FNDE junto com profissionais da UNICAMP criou grande programa de 
adesão com critérios, indicadores, por exemplo, análise de demanda, municípios com 
professores habilitados, população jovem que gerasse demanda posterior na 
educação infantil e outros, foi um estudo muito bem feito. 

Paralelamente a esses estudos acontecia um outro estudo muito importante 
sobre a identidade do prédio da creche, quando foram feitos estudos, pesquisas e 
visitas a experiências nacionais e internacionais, como a experiência das creches 
universitárias do Rio de Janeiro, a experiência de Belo Horizonte, foram feitos vários 
seminários com escolas de arquitetura e isso consta nos Parâmetros de Infraestrutura 
do MEC. 
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Então foram duas vertentes, um grupo trabalhou consultando, pesquisando e 
visitando experiências e o outro grupo pensou nos critérios e indicadores de adesão 
dos municípios.  

  

Nessa mesma direção, Maria Fernanda manifestou sua opinião sobre o tema: 

 

O MIEIB deu uma força muito grande para que se tivesse uma política de 
qualidade para a creche, além dos estudos que já vinham sendo feitos sobre os 
parâmetros de infraestrutura. Percebeu-se que pelo menos nos grandes centros ou 
que o atendimento era comunitário conveniado ou que os prédios eram prédios 
adaptados, alugados. Isso contribuía para que a permanência das crianças nesses 
espaços não tivesse qualidade, somada as questões da necessidade de ampliação 
da formação de professores. 

Eu acho que a UNDIME foi fundamental no respaldo político, mas só foi 
possível a existência do programa porque o campo veio desenvolvendo estudos sobre 
creche, sobre as crianças pequenas. Havia um respaldo teórico e metodológico nas 
pesquisas, então houve um movimento da área, das universidades, dos 
pesquisadores e do movimento social. Houve uma conjuntura favorável da política, da 
academia, das pesquisas e do movimento social organizado. Eu acho que o MIEIB na 
época tinha muita força, começamos a instituir o movimento em 1999/2000 e o 
PROINFÂNCIA iniciou em 2007, tudo foi impulsionando uma política de qualidade, de 
infraestrutura e de possibilidade de indução. 

Como funciona o regime de colaboração se não for a partir desses 
programas? Se não forem esses programas de indução, eu não vejo como esse 
regime de colaboração pode funcionar e como os municípios podem ter capacidade 
de ofertar a educação infantil. Tem municípios no Nordeste onde mais da metade da 
população é funcionário público, é o público que sustenta aquela cidade. Então não 
basta falar da baixa capacidade de execução dos municípios, mas também do papel 
dos municípios no desenvolvimento da cidade, incluindo a saúde e a educação. Essa 
é uma forma de instituição do regime de colaboração. 

 
O referido programa passou a fazer parte da segunda etapa do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC2), prioridade do Governo para investimento de 

recursos públicos, objetivando ampliar a capacidade de construção, reforma e 

aquisição de equipamentos e mobiliário de escolas de educação infantil.  

Cardoso Jr. e Navarro (2016) ressaltaram que a estrutura organizacional do 

PAC era formada por duas instâncias formais de gestão e um sistema de 

monitoramento e gestão da informação e que essa estrutura operou sob o comando 

da Casa Civil, mas posteriormente foi alçada a competência do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), sendo o Comitê de Gestão do PAC 

formado por integrantes do  MPOG, do Ministério da Fazenda e da Casa Civil, 

responsáveis por supervisionar e acompanhar o programa, assim como direcionar as 

ações de monitoramento, acrescentando que:      
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A estrutura de gestão se complementa pelos órgãos executores 
do PAC, peças chaves da implementação do programa. Na 
administração direta e indireta, cabe aos ministérios setoriais, e 
suas vinculadas, a implementação da carteira de obras e 
empreendimentos do PAC. De fato, os ministérios participam 
desde a formulação da carteira de empreendimentos, com 
propostas de investimentos oriundas de seus respectivos 
planejamentos setoriais ou de outras demandas prementes, 
sejam de origem técnica ou política. Neste arranjo institucional, 
os processos de planejamento, contratação, execução, 
homologação de resultados e prestação de contas continuam 
sob a responsabilidade dos órgãos setoriais (p.24-25).  
 

Para que o município pudesse pleitear a construção de uma unidade de 

educação infantil era necessário que tivesse aderido ao Termo de Compromisso 

“Todos pela Educação” e tivesse elaborado um Plano, que passou a ser denominado 

Plano de Ações Articuladas (PAR), indicando a necessidade de construção da escola 

e o déficit comprovado de vagas nessa etapa da educação básica.   

A partir do diagnóstico da realidade educacional local e dos indicadores das 

quatro dimensões do PAR, quais sejam: (1) Gestão Educacional, (2) Formação dos 

Profissionais de Educação, (3) Práticas Pedagógicas e Avaliação e (4) Infraestrutura 

e Recursos Pedagógicos, o Governo Federal priorizava e apoiava técnica e 

financeiramente determinadas ações. O PAR era elaborado então, em três etapas, 

diagnóstico da situação educacional, elaboração do plano de trabalho e análise 

técnica20.      

O primeiro ciclo do PAR ocorreu de 2007 a 2010, o segundo de 2011 a 2014 

e o terceiro terá duração de 2016 a 2019. No período que correspondeu ao segundo 

ciclo do PAC uma nova regulamentação foi publicada, a Lei n. 12.695/2012, a fim de 

estabelecer regras para o apoio técnico e financeiro da União no âmbito do PAR, 

dentre as quais a revogação do convênio, substituído pelo termo de compromisso 

firmado entre o FNDE e o ente federado e instituiu o Comitê Estratégico do PAR no 

âmbito do MEC.   

De acordo com o coordenador de infraestrutura do FNDE, no início do 

programa os convênios entre o FNDE e os municípios eram regulamentados pelas 

portarias MPOG 424, 127 e 507, na sequência, a última substitui as anteriores e pela 

Lei do PAC, 11.578/2007. Depois os convênios foram substituídos pelos termos de 

                                                           
20 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/par/sobre-o-plano-ou-programa/preguntas-
frequentes-2 Acesso em: 23 de fev. 2018. 

http://www.fnde.gov.br/programas/par/sobre-o-plano-ou-programa/preguntas-frequentes-2
http://www.fnde.gov.br/programas/par/sobre-o-plano-ou-programa/preguntas-frequentes-2
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compromisso que foram regidos pela Lei do PAR, 12.695/2012.  Na prática os 

convênios são realizados no ambiente eletrônico do Sistema de Convênios (SICONV), 

enquanto os termos de compromisso são diretamente no SIMEC. Por isso, para o 

FNDE, o termo de compromisso é mais ágil porque tudo é em um só sistema. 

Em conformidade com as análises de Farenzena e Marchand (2013) o PAR 

como principal instrumento do Plano Compromisso de Metas Todos pela Educação 

estabeleceu uma forma de regulação na relação entre União e municípios com o 

propósito de coordenar e orientar a implementação da política pública por meio de 

regras que orientavam as ações dos municípios. Na avaliação das autoras, o fato dos 

municípios aderirem ou não, significava que havia um acordo prévio entre os entes 

federados e que esse acordo não era rígido, pois evoluía com transformações e 

ajustes.  

Dando continuidade, foi destacado que no contexto de conjugação entre 

centralização e descentralização, ou seja, da centralização do estado em relação aos 

processos de avalição em larga escala, na definição de normas e diretrizes de caráter 

nacional e criação de indicadores e da descentralização da responsabilidade da oferta 

da educação, da autorização, credenciamento, fiscalização e supervisão das 

instituições escolares, está situado o Plano de Metas: 

 

O Plano de Metas pode ser enquadrado no tipo de descentralização 
que supõe transferência de responsabilidades de um nível de governo 
mais abrangente para outro menos abrangente, já que o governo 
federal atribui aos municípios e estados a execução de políticas que 
foram definidas centralmente (FARENZENA e MARCHAND, 2013, p. 
797).          

 

O município deveria ter disponibilidade de terreno que atendesse às 

exigências para a construção das unidades escolares em termos de localização, 

condição de acesso e características geotécnicas e topográficas adequadas, além do 

compromisso com a gestão, funcionamento e manutenção das unidades21.  

Seria apropriado aclarar que quatro documentos foram majoritariamente 

balizadores das análises feitas sobre o programa, o “Relatório de Avalição da 

Execução de Programa de Governo n° 80 – Implantação de Escolas de Educação 

                                                           
2121 Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTreeview&cod_menu=776&cod_mod

ulo=21 Acesso em: 06 de jun. 2015. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTreeview&cod_menu=776&cod_modulo=21
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTreeview&cod_menu=776&cod_modulo=21


137 
 

Infantil” (2017) da Controladoria Geral da União (CGU), mais recente e completo em 

termos de informações importantes acerca do funcionamento do programa; a 

“Auditoria Operacional do Programa PROINFÂNCIA” (2012) do Tribunal de Contas da 

União (TCU) que contribuiu para a captação do que acontecia com a implementação 

do programa no Brasil; o “Estudo PROINFÂNCIA: situação das creches nos 

municípios brasileiros” da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que 

apresentou dados importantes para análise da execução do programa  e o “Relatório 

Tá de Pé?” da Organização Não Governamental Transparência Brasil (2017) que 

ampliou a esfera de apreensão dos dados, especialmente sobre a situação das obras. 

Por vezes esses relatórios foram citados como fontes de informações e em outros 

momentos para fundamentar e ou complementar as interpretações dos dados gerais 

da execução do programa.      

Consultando o “Relatório de Avalição da Execução de Programa de Governo 

n° 80 – Implantação de Escolas de Educação Infantil” (2017) encontra-se uma 

explicação didática e atualizada de como vinha acontecendo o funcionamento do 

Programa: 

 

1. Análise das propostas: para fazer jus à assistência técnica e 
financeira para a construção de unidades de educação infantil, os 
entes federados deverão aderir ao Plano de Ações Articuladas (PAR), 
ter seus projetos técnicos aprovados pelo FNDE, realizar o aceite do 
Termo de Compromisso, que estabelece suas obrigações; 
2. Liberação dos recursos financeiros: os recursos são repassados 
obedecendo ao andamento de cada obra, esclarecendo que pode 
existir mais de uma construção por termo. Os entes federados são 
responsáveis, com recursos próprios, pela execução dos serviços de 
terraplanagem, contenções e infraestrutura de redes (água potável, 
energia elétrica e esgotamento sanitário, quando couber); 
3. Execução: o projeto arquitetônico contém uma solução de 
fundação típica, a qual poderá ser modificada dependendo das 
características de suporte do solo que receberá a edificação. Compete 
ao ente federado promover a fiscalização da execução da obra, 
devendo cientificar ao FNDE sobre a aplicação de recursos e a 
consecução do objeto firmado por meio do Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle (Simec); 
4. Monitoramento das obras: cabe ao FNDE o monitoramento da 
execução físico-financeira dos recursos transferidos à conta do 
Programa. O acompanhamento dos empreendimentos é feito pela 
equipe técnica da Autarquia com base nas informações cadastradas 
no Simec pelos entes federativos. Em caso de necessidade de 
supervisão presencial das obras, empresas de engenharia 
contratadas pelo Fundo realizam a vistoria; 
5. Prestação de contas: ao término da construção, o ente federado 
deve lavrar um termo de aceitação definitiva da obra e registrá-lo no 
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Simec. As prestações de contas serão geradas e enviadas, via 
internet, por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas 
(SIGPC) (BRASIL, 2017, p.8). 

 

Posteriormente a explanação da execução do PROINFÂNCIA, no documento 

está sinalizado que houveram reformulações no Programa em sua implementação e 

que estas poderiam ser divididas em três fases, a saber: 

 

Na primeira fase (do seu início, 2007, a meados de 2012), o FNDE 
disponibilizava os projetos de escolas infantis e os municípios eram 
responsáveis pela licitação, contratação, execução e fiscalização das 
construções. Os recursos destinados às obras eram repassados por 
meio de convênios, celebrados entre a Autarquia e os entes 
federados. Dessa maneira, as construções de 5.686 unidades infantis 
em alvenaria (metodologia convencional) foram pactuadas. 
Frisa-se que, desde a sua criação até 2011, o Proinfância foi 
executado por meio de programas governamentais e várias ações 
orçamentárias. A partir de meados de 2011, ele passou a ser 
contemplado com recursos oriundos da segunda etapa do Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC 2), dando início à realização de 
transferências automáticas de recursos aos entes federativos à título 
de apoio financeiro para construção de unidades de educação infantil. 
Para isso, utilizou-se o Programa 2030 – Educação Básica e a Ação 
12KU. A pactuação dos objetos passou a ser executada por intermédio 
de termos de compromissos, que eram validados eletronicamente pelo 
gestor municipal, após aprovação técnica do projeto arquitetônico 
pleiteado e o empenho orçamentário na ação. 
Na segunda fase (2012 a 2015), considerando o baixo desempenho 
até então alcançado, o FNDE centralizou o processo licitatório 
nacional voltado à construção integral das unidades infantis do 
Programa. 
Por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), a Autarquia 
deflagrou procedimentos de licitação ao final de 2012, para registrar 
empresas que construiriam as escolas, obedecendo as tipologias dos 
Projetos Padrão e utilizando-se de Metodologias Inovadoras de 
construção (MI). A adoção desses métodos tinha por objetivo reduzir 
o tempo de construção dos empreendimentos, entre outros. Os entes 
federados poderiam aderir às Atas de Registro de Preço licitadas e 
teriam a atribuição de contratar, executar e fiscalizar as obras. Nesse 
período foram pactuadas 3.604 obras por meio de MI. 
Nessa esteira, vale destacar que o Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 
estabeleceu que o Proinfância tinha a meta de apoiar a construção de 
sete mil creches e pré-escolas. 
A terceira etapa (2015 até o presente) é basicamente um retorno à 
primeira – os entes federativos têm o encargo de licitar, contratar e 
fiscalizar as obras. É marcada pela disponibilização de novos projetos 
arquitetônicos baseados em métodos construtivos tradicionais. 
Em 2015, em decorrência dos apontamentos da CGU, foi realizada 
uma mudança positiva na regra de transferência dos recursos 
financeiros aos entes federativos. A primeira parcela do repasse foi 
reduzida para até 15% do montante pactuado, após a inserção da 
ordem de serviço de início de execução da obra. A norma anterior 
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permitia que esse percentual fosse de até 70% do valor do 
empreendimento. 
Os projetos arquitetônicos das unidades escolares infantis foram 
alterados algumas vezes. Os mais antigos, Tipo B e C, foram 
descontinuados. Atualmente, os Tipos 1, 2 e 3 estão vigentes. Cada 
um tem capacidade específica para o atendimento de crianças. Todos 
podem funcionar em dois turnos, matutino e vespertino (BRASIL, 
2017, p.9).       

 

Flores e Albuquerque citaram a conexão de outras ações e programas que 

contribuíram para qualificar o PROINFÂNCIA: 

 

Ao longo do seu desenvolvimento, o Programa foi sendo ampliado e 
articulado a outros programas e ações federais que qualificaram 
significativamente sua efetividade, ampliando seu impacto no âmbito 
desta oferta educacional e da inclusão social. Dentre estes, citamos: 
(1) a ação Brasil Carinhoso, que complementou recursos para 
crianças vinculadas ao Programa Bolsa Família e matriculadas em 
creche e ampliou o valor repassado pelo Programa Nacional da 
Alimentação escolar para alimentação na creche e na pré-escola; (b) 
a Lei 12.499/2011, que autorizou o repasse de recursos a partir da 
criação de novas turmas já no próprio ano de efetivação das novas 
matrículas; (c) a produção de materiais de apoio para uma adequada 
utilização dos novos prédios, de seus espaços e recursos; (4) a 
realização de convênios com universidades ou a contratação de 
consultores a partir de editais públicos, com o objetivo de prestar 
assessoria técnico-pedagógica aos municípios contemplados com 
novas unidades (2016, p.1). 
 

Nesse sentido, observou-se que foram feitas algumas modificações e 

incorporações de outras ações para tornar o programa mais eficaz, entretanto, o 

retorno das licitações aos municípios, mediante o conhecimento das dificuldades em 

relação ao estabelecimento dos processos licitatórios por parte do FNDE não parecia 

ser interessante, mas conversando com o coordenador de infraestrutura do FNDE 

compreendemos seu posicionamento:    

 

Sempre foi assim, assinavam o termo de compromisso e licitavam lá na ponta, 
pegavam o projeto padrão, adaptavam ao terreno deles e faziam a licitação. Esse 
processo às vezes era caótico porque os profissionais que fazem a licitação nem 
sempre são preparados. Tivemos essa experiência de centralizar aqui e o município 
fazer a contratação. Quando voltou agora para o modelo anterior, melhorou um pouco 
o desempenho por causa do aprendizado e da melhoria do SIMEC, também 
produzimos manuais de orientação sobre como deveriam proceder na análise do 
terreno e essa questão foi melhorando ao longo do tempo. Eu acho que não devemos 
centralizar tudo.          

 
.    
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Para a compra de equipamentos e mobiliário para as unidades escolares de 

educação infantil do PROINFÂNCIA em fase final de construção ou com a obra já 

concluída eram repassados recursos financeiros, sendo que essa compra deveria ser 

realizada de acordo com as normas do FNDE e do Inmetro.  

No “Manual Descritivo para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos” (2013) 

para os projetos tipo B e C do PROINFÂNCIA havia a explicitação de um kit mobiliário 

composto de mobiliário para o refeitório; repouso; higiene e alimentação; sala de 

atividades escolares; administração; cozinha e copa; brinquedos para a área de lazer 

externa, que levou em consideração a qualidade técnica, ergonômica e estética.  

Todo o mobiliário e os equipamentos foram descritos detalhadamente 

visando a segurança dos usuários, a durabilidade e a funcionalidade dos mesmos, de 

acordo com os espaços dispostos nos projetos padrão do programa.   

 
 

3.3 OS PROJETOS DAS UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÍDAS COM 

RECURSOS FINANCEIROS DO PROINFÂNCIA 

 

Os projetos arquitetônicos das escolas de educação infantil construídas pelo 

PROINFÂNCIA obedeciam aos critérios estabelecidos nos Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2006) e nas normas que dispõem 

sobre a acessibilidade nas escolas, para garantir o acesso às crianças com 

deficiência.  

Os projetos foram divididos em seis tipos, denominados A, B, C, 1, 2 e 3. As 

escolas de educação infantil do tipo A eram aquelas para as quais a prefeitura 

municipal poderia desenvolver projetos próprios e as do tipo B, C, 1, 2 e 3 deveriam 

ser construídas com base em projetos padronizados (VER ANEXOS). Entretanto, 

apenas os municípios que compunham o Grupo 1 do PAC poderiam apresentar 

projetos próprios, devendo os demais solicitar recursos somente para a construção de 

projetos padronizados. 

Existiam 3 grupos no PAC, organizados pelo Governo Federal que poderiam 

ser contemplados com recursos financeiros do PROINFÂNCIA, o Grupo 1 incorporava 

capitais, onze regiões metropolitanas e cidades com mais de 70 mil habitantes das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e cidades com mais de 100 mil habitantes 

das regiões Sul e Sudeste. O Grupo 2 era composto por cidades entre 50 mil e 70 mil 
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habitantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e entre 50 mil e 100 mil 

habitantes das regiões Sul e Sudeste. No Grupo 3 estavam os municípios das cinco 

regiões brasileiras com menos de 50 mil habitantes.  

Na tabela 8 verifica-se as informações de demanda e oferta, conforme a 

disposição dos municípios nos 3 grupos do PAC.  

 

Tabela 8 – Demanda e Oferta de Creches nos municípios integrantes dos 3 grupos do PAC 

 Fonte: Site do PAC22. 

 

De acordo com as regras do programa, apenas os 487 municípios do Grupo 

1 do PAC poderiam pleitear a construção de uma unidade de educação infantil a partir 

do projeto tipo A. Esse grupo tinha o maior déficit de creches e o maior contingente 

populacional de crianças de 0 a 5 anos.   

Para pleitear uma creche tipo B era preciso que o município tivesse uma 

demanda de 240 crianças a serem atendidas em dois turnos ou 120 em período 

integral, e para a do tipo C, 120 crianças atendidas em dois turnos ou 60 em período 

integral, assim como o preenchimento de outros critérios tais como a disponibilidade 

do terreno adequado e o cadastramento dos dados necessários no Sistema de 

Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), do Ministério da Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Disponível em: http://www.pac.gov.br/noticia/a67414f1 Acesso em: 16 de nov. 2015. 

 

Número de 
municípios 
por grupo 

População 
até 5 anos 

Déficit de 
creches 

Creches 
pré-PAC 2 

PAC 2 

Creches 
aprovadas 

Creches 
previstas 

Total de 
creches 

Grupo 
1 (487) 

9.596.626 11.845  669 3.143 3.812 

Grupo 
2 (223) 

1.299.514 1.424  89 418 507 

Grupo 3 
(4.855) 

5.832.007 6.467  749 1.359 2.108 

Totais: 5.565 16.728.147 19.766 2.543* 1.507 4.920 6.427 

http://www.pac.gov.br/noticia/a67414f1
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Figura 1 – Fotos do Projeto tipo B 

 

Fonte: Site do FNDE. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fotos do Projeto tipo B 

 

Fonte: Site do FNDE. 
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Figura 3 – Fotos do Projeto tipo C 

 

Fonte: Site do FNDE. 

 

 

 

 

Figura 4 – Fotos do Projeto tipo C 

 

Fonte: Site do FNDE. 
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A partir de 2015 foram criados também os projetos tipo 1, 2 e 3 para atender 

188 crianças em período integral e 376 crianças em dois turnos, no projeto tipo 1 e 

188 crianças em dois turnos e 94 crianças em período integral, no projeto tipo 2 (VER 

ANEXOS E e F).  

O projeto tipo 3 deveria atender até 188 crianças em período integral, 

preferencialmente em capitais e regiões metropolitanas. O terreno para a construção 

desse projeto deveria ter 45m x 28m e o custo da obra deveria variar entre R$ 

3.100.000,00 e R$ 3.700.000,00. O projeto arquitetônico, elétrico, estrutural e 

hidráulico encontra-se no site do FNDE (VER ANEXOS G, H e I).  

 

 

 

Figura 5 – Fotos do Projeto tipo 3 

 

 Fonte: Site do FNDE. 

 

 

 

 

 



145 
 

 

Figura 6 – Fotos do Projeto tipo 3 

 

Fonte: Site do FNDE. 

 

Nos quadros a seguir constam os critérios em termos de terreno e área 

construída, incluindo a demanda a ser atendida nos projetos B, C, 1 e 2.  

 

Quadro 2 – Critérios para a solicitação de recursos financeiros do PROINFÂNCIA (Projetos 1 e 2)  

PROJETO PADRÃO FNDE | PROINFÂNCIA | 2015 

TIPOLOGIAS 
TERRENO  

(Dimensões 
mínimas) 

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

DEMANDA ATENDIDA 

Proinfância tipo 1 – 
Educação infantil 

40 m x 70 m 1.513,16 *¹ 

188 alunos (Período 
Integral) 

376 alunos (dois turnos) 

Proinfância tipo 2 – 
Educação infantil 

45 m x 35 m 895,53 *¹ 
94 alunos (Período Integral) 

188 alunos (dois turnos) 

                            Fonte: Site do FNDE23. 

 

 

 

 

                                                           
23 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-
para-construcao Acesso em: 16 de nov. 2015. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao
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Quadro 3 – Critérios para a solicitação de recursos financeiros do PROINFÂNCIA (Projetos B e C) 

PROJETO PADRÃO FNDE | PROINFÂNCIA | 2013 

TIPOLOGIAS 
TERRENO (Dimensões 

mínimas) 
ÁREA 

CONSTUÍDA 
DEMANDA ATENDIDA 

Proinfância tipo B 
40 m x 70 m 1323,58 *¹ 

120 alunos (Período 
Integral) 

Educação infantil 240 alunos (dois turnos) 

Proinfância tipo C 
45 m x 35 m 781,26 *¹ 

60 alunos (Período 
Integral) 

Educação infantil 120 alunos (dois turnos) 

Fonte: Site do FNDE24. 

 

Sobre as condições mínimas para a construção das escolas, no Quadro 4 

estão explicitadas as informações obtidas no site do FNDE:  

 

Quadro 4 – Condições mínimas para a construção de unidades escolares do PROINFÂNCIA 

Condições mínimas para a construção de escolas do Proinfância 

• Demanda mínima conforme o projeto escolhido, com base em dados do Censo Escolar. 

• Dominialidade do terreno por parte do órgão interessado. 

• Terreno que possua viabilidade técnica e legal para implantação da escola. 

• Para Escola tipo B e tipo 1 dimensões mínimas de 40,00 x 70,00m. 

• Para Escola tipo C e tipo 2 dimensões mínimas de 45,00 x 35,00m. 

• No caso de Escola tipo B e tipo 1 o terreno deve estar localizado em área urbana. 

• No caso de Escola tipo C e tipo 2 o terreno pode estar localizado em área urbana ou área rural. 

• No caso de projetos “Tipo A” não há limite de atendimento, nem dimensões mínimas exigidas para o 
terreno. 

Fonte: Site do FNDE25. 

 

Atendendo aos critérios estabelecidos pelo Programa, o município deveria 

inscrever no SIMEC os documentos, conforme especificação do Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Documentos necessários para inserção no SIMEC 

N° Documentos 

1 Relatório de vistoria de terreno; 

2 Cadastro de fotos do terreno; 

3 Planilha orçamentária; 

4 
Planta de localização do terreno mostrando a posição do lote em 

relação ao entorno imediato e população a ser atendida pela escola 
(ex. foto áerea, foto de satélite, mapa da cidade, etc.); 

                                                           
24 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-
para-construcao Acesso em: 20 de nov. 2015. 
 
25 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfncia/proinfancia-funcionamento Acesso em: 
20 de nov. 2015. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfncia/proinfancia-funcionamento
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5 
Planta de situação do terreno onde seja possível verificar as 

dimensões do lote, ruas, confrontações limítrofes e norte magnético; 

6 
Levantamento planialtimético do terreno com curvas de nível 

indicadas de metro em metro; 

7 

Planta de locação da obra com a planta baixa da obra pleiteada, bem 
como as distâncias até às divisas do lote proposto, a indicação das 
cotas de nível dos acessos, do pátio, do passeio e da rua. Além do 

norte magnético. As informações devem ser apresentadas mesmo se 
for utilizado o lote padrão. 

8 

Estudo de demanda, embasado em dados oficiais, que comprove a 
necessidade de construção de escola de ensino infantil na região 
definida (bairro, setor, conjunto habitacional, etc), levando-se em 

consideração o número de crianças de 0 a 5 anos residentes no local, 
e a quantidade de crianças sem atendimento; 

9 
Declaração de dominialidade do terreno assinado pelo prefeito 

municipal, conforme modelo padrão. 

10 
Declaração de fornecimento de infraestrutura mínima para construção 

da obra assinado pelo prefeito municipal, conforme modelo padrão. 

                 Fonte: Elaboração da autora a partir das informações obtidas no site do FNDE.  

 

Dentre os documentos de orientação para as prefeituras estava o manual 

intitulado “Proinfância e quadras esportivas escolares – Programa de Aceleração do 

Cresciemento (PAC 2): orientações gerais para preenchimento dos dados no SIMEC” 

(2013), no qual estava contido o passo a passo para inserção dos dados necessários 

no SIMEC, com os seguintes itens: acesso ao sistema; acesso à aba do PAR e adesão 

aos programas do MEC; cadastramento de obras; dados do terreno (nome do terreno, 

tipo da obra, tipo de fundação, CEP, latitude e longitude); relatório de vistoria 

(caracterização do terreno, existência de serviços públicos, características sócio-

urbanísticas, providências a serem tomadas previamente); relatório fotográfico 

(exemplo de relatório fotográfico satisfatório, exemplo de relatório fotográfico 

insatisfatório); planilha orçamentária (exemplo de planilha orçamentária com valores 

insatisfatórios); cronograma físico-financeiro (exemplos de cronogramas satisfatórios, 

exemplos de cronogramas insatisfatórios); documentos anexos (planta de localização 

do terreno, estudo de demanda – padrão, planta de situação do terreno, levantamento 

planialtimétrico, planta de locação da obra no terreno, declaração de fornecimento de 

infraestrutura mínima para construção da obra, declaração de compatibilidade do 

projeto de fundação, declaração de dominialidade assinada pelo (a) prefeito (a)); 

enviar para análise; análise de engenharia; obras no município. 

O último item do documento dizia respeito ao projeto tipo A, no qual 

constavam os documentos necessários à apresentação para análise técnica de 
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engenharia, sendo que todos os documentos da aba “documentos anexos” também 

deveriam anexados, tal como nos projetos padrão. 

Nas entrevistas com a coordenadora da educação infantil do MEC no período 

em que o PROINFÂNCIA foi desenvolvido e com o coordenador de infraestrutura do 

FNDE pôde-se compreender melhor o funcionamento do programa, dispondo de mais 

elementos para as análises, que não haviam sido encontrados nos textos escritos e 

que contribuíram para uma visão mais ampla de sua execução. Conforme a convicção 

de Rita Coelho, o programa colaborou com a especificidade do trabalho com crianças 

pequenas:      

 

O PROINFÂNCIA é um avanço histórico e genuíno, nunca o Estado nacional 
investiu na construção de creches um recurso tão significativo e um apoio técnico tão 
efetivo. Foram construídas muitas instituições de educação infantil, com recurso 
adequado, dando apoio técnico e com uma concepção de infraestrutura centrada na 
criança pequena. O MEC tinha padrão para a construção de escola para o ensino 
fundamental e não tinha para a educação infantil.  

Nos grandes centros os prédios do PROINFÂNCIA estão na periferia, então a 
localização dos prédios e o tipo de prédio, fez com que o povo ficasse surpreso com 
aqueles prédios daquele tamanho, com aquelas cores, tem uma intervenção simbólica 
no urbano, que levou a comunidade a refletir um outro lugar da infância e uma outra 
qualidade de educação infantil. Tem lugares, principalmente nas cidades pequenas, 
em que o prédio do PROINFÂNCIA era o mais bonito dessas localidades.      

O programa teve um investimento de recursos financeiros que não se pode 
desprezar, antes do PROINFÂNCIA o município recebia um apoio de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para a construção de creches e pré-escolas, então passamos de 
uma proposta de R$ 50.000,00 para uma proposta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais). 

 É um programa importante com necessidade de aprimoramento. Houve um 
esforço de monitoramento, o SIMEC foi um esforço. Nós não éramos um Ministério de 
Obras, nós éramos o Ministério da Educação, portanto a obra era apenas uma parte 
da concretização do direito à educação e o PROINFÂNCIA ficou muito centrado na 
obra. Eu propus a criação no SIMEC de um módulo de orientação pedagógica quando 
a obra já tivesse, por exemplo 60% concluída, mas não foi possível porque o sistema 
envolvia outros profissionais de outros setores. Eu acho que teria que ter sido 
trabalhada com mais ênfase no PROINFÂNCIA a dimensão pedagógica.    

 
Para complementar os aspectos apontados, cabe destacar o comentário da 

coordenadora do MEC na ocasião de implementação do programa: 

Temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, programa muito antigo, 
considerado um dos maiores programas de distribuição de alimentação do mundo, 
com uma cobertura nutricional significativa, temos o Programa Nacional do Livro 
Didático e outros, até hoje esses programas demandam aprimoramento, como é que 
um programa criado em 2007 poderia estar perfeito em 2017? Dez anos é pouco 
tempo para executar um programa nacional de construção em um país como o Brasil 
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que não tem regras de construção de creche. A norma da Anvisa de construção de 
creche é a mesma para outros ambientes como abrigo. 

Tanto que uma grande frustração que eu tenho é que nós criamos um grupo 
de trabalho para, a partir das exigências e critérios do PROINFÂNCIA, a Anvisa 
atualizar essa norma. Esse foi um trabalho interdisciplinar muito bem sucedido em 
termos de concepção, mas não chegou a ser regulamentado pela Anvisa. Para 
construir uma creche no Brasil não existem normas, porque a Anvisa e os códigos 
sanitários não orientam adequadamente na perspectiva pedagógica. Então eu atribuo 
ao PROINFÂNCIA uma grande contribuição nesse sentido, pois nos manuais do 
programa tem orientações excelentes. O próprio Governo Federal, o Ministério da 
Saúde, a Anvisa deveria tomar isso como referência. 

Esse programa foi pioneiro, para além do número de vagas que criou, para 
além do tanto que o PROINFÂNCIA conseguiu pautar a educação infantil, o direito à 
creche, porque colocou o tema na pauta dos prefeitos. Teve prefeito que queria que a 
primeira dama discutisse comigo no MEC como o programa ia funcionar e eu disse 
que ele deveria pedir ao secretário de educação que falasse comigo. Esse papel foi 
do PROINFÂNCIA, porque por exemplo, quem queria a obra era o prefeito, muitas 
vezes o secretário de educação nem sabia que a obra estava acontecendo porque na 
cabeça do prefeito era a primeira dama que ia cuidar disso.                 

 
 

Na entrevista com o coordenador de infraestrutura do FNDE, perguntamos 

sobre os principais desafios do FNDE na execução do programa: 

 

O que acontece é a grande disparidade que existe entre a capacidade do 
Governo Federal e a capacidade dos entes federados em executar obras. Muitos 
projetos que recebíamos não estavam conforme as normas, outros não estavam com 
um levantamento quantitativo bem feito e depois começavam a surgir os problemas. 
Era essa a situação que a gente tinha, não tínhamos uma equipe. Em 2012 foi criada 
a Coordenação de infraestrutura do FNDE, da qual eu sou o coordenador desde então, 
justamente para começar a afinar isso, desenvolver projetos, melhorar os projetos, 
corrigir os defeitos dos projetos antigos e responder a CGU e ao TCU, pois esses 
projetos apresentaram muitos problemas.  

 
Com relação aos projetos do PROINFÂNCIA foi acrescentado que:  

 

Nós tínhamos no PROINFÂNCIA os projetos tipo A, B e C, o tipo A era 
aquele que recebíamos dos municípios de maior porte projetos próprios, pois os 
municípios de pequeno porte geralmente enviavam projetos complicados. No início do 
programa tivemos uma série de problemas, disponibilizávamos os projetos para os 
municípios e às vezes os municípios licitavam sem adequar a realidade local, por 
exemplo, sem adaptar as fundações ou demoravam muito para licitar e o dinheiro 
defasava.  

Quando mudou a direção do FNDE e entrou o Idilvan Alencar no início de 
2015, nós já estávamos desenvolvendo aqui na coordenação um projeto em 
substituição ao tipo B e C porque foi criada uma norma de desempenho em julho de 
2013 e esses projetos não atendiam muitos quesitos de conforto térmico, renovação 



150 
 

de ar nos ambientes, desempenho dos materiais, antropodinâmica, então mudou um 
pouco a filosofia de construção.  

Nós analisamos o projeto e não dava para reformá-lo, desenvolvemos o 
projeto tipo 3 com dois pavimentos que foi o projeto original e a partir do tipo 3 nós 
desenvolvemos o tipo 1 e o tipo 2. Esse projeto está tendo muito sucesso, o índice de 
reclamações é muito menor do que em relação aos projetos tipo B e tipo C, no tipo B 
por exemplo, a ventilação cruzada das últimas salas não acontecia devido a algumas 
paredes que eram fechadas. O pátio que servia de refeitório sem ter sido planejado 
para isso deixava as crianças sujeitas a vento e chuva e fechar todo o pátio seria 
complicado. Então o projeto ficou melhor e com o mesmo valor que construíamos o 
tipo B atualmente construímos o tipo 1, com 57% a mais de alunos, eram 116 e agora 
são 188. 

Além disso adotamos uma série de disciplinas em relação ao desempenho, a 
parede externa passou a ser projetada com 20 cm para atender ao desempenho 
térmico, ao invés de laje ou telha de barro a cobertura agora é feita com uma estrutura 
leve de aço, o forro ao invés de ser laje rebocada passou a ser um forro mineral que 
melhorou muito o desempenho acústico, uma série de mudanças que fizemos junto 
com o Laboratório de Conforto Ambiental da UnB para que possamos ter a 
etiquetagem nível A de desenvoltura da edificação. Existe uma instrução normativa 
de 2014 que determina que todos os projetos com recursos federais devem ter 
etiquetagem nível A, estamos nos preparando para isso. 

 
Quando perguntamos sobre os projetos atenderem aos diferentes climas das 

regiões brasileiras obtivemos a seguinte resposta: 

 
Os projetos tipo 1 e 2 atendem todas as regiões bioclimáticas. Temos um 

projeto de fechamento para a tipo 2 na Região Sul porque a tipo 2 é um pouco aberta, 
enquanto a tipo 1 é fechada, basta fechar a janela e as crianças já estão protegidas, 
mudou muito em relação ao tipo B e C. Nós fizemos um trabalho junto ao Laboratório 
de Conforto Ambiental da UnB em que foi feita uma simulação do projeto tipo B e foi 
constatado que não existia renovação de ar suficiente nas últimas salas e que em 
algumas regiões bioclimáticas era sofrível o desempenho térmico de alguns locais. 
Pensamos em tudo isso nos projetos tipo 1 e tipo 2 e não temos esse problema. 

Nós agrupamos as oito zonas bioclimáticas em três famílias, Norte e 
Nordeste, a primeira, Centro-Oeste, a segunda e, Sudeste e Sul, a terceira, depois 
apresentamos o projeto e simulamos para essas zonas bioclimáticas, conseguimos 
desenvolver o projeto com mais conforto.          

 

Rita Coelho comentou sobre a questão dos problemas com as obras na 

entrevista concedida a essa pesquisa:    

 

Essas questões perpassam toda a relação do Estado com as grandes 
obras, vimos essas dificuldades nas construções de aeroportos, estradas, pontes e 
hospitais. O problema das obras não é específico do PROINFÂNCIA, essa é uma 
questão estrutural no Brasil que se manifestou e impactou o programa e que não pode 
ser tomada como referência exclusiva e como indicador da atuação no 
PROINFÂNCIA. 
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O PROINFÂNCIA foi reduzido a um programa de obras, mas não é um 
programa de obras, é um programa de expansão do direito à educação que interferiu 
na concepção de educação infantil, no debate da sociedade sobre o direito da criança, 
no âmbito da gestão educacional, na definição dos critérios para a construção. É uma 
porta de entrada porque a nossa próxima discussão seria questionar o mobiliário, 
porque um país que levou a indústria naval a construir barco para o transporte escolar, 
que levou as grandes montadoras a fabricarem ônibus com tração nas quatro rodas 
por conta do transporte em zona rural, com certeza conseguiria mudar a lógica do 
mobiliário escolar. O mobiliário do PROINFÂNCIA já melhorou muito, mas ainda 
poderia ser mais adequado a concepção de criança que temos. 

Eu sou muito entusiasmada com esse programa, pelo esforço do Governo 
Federal, pela efetividade na expansão, pela abrangência das questões que o 
programa suscitou para o sistema educacional, para a comunidade e para outros 
setores da sociedade, por exemplo, berço nunca tinha sido avaliado como mobiliário 
escolar no Brasil, o Inmetro tinha avaliação de berço para hospital e para uso 
doméstico. Nós adquirimos inúmeros berços para o PROINFÂNCIA e não poderíamos 
adquirir sem um selo do Inmetro e sem uma avaliação de qualidade, hoje os berços 
são certificados pelo Inmetro como mobiliário escolar. Então o programa contribuiu 
para a especificação de obras, mobiliário, discussão da política lá na ponta, 
assessoramento pedagógico ao município e não aquela escola, o que foi uma aposta 
acertada, envolveu uma quantidade importante de recursos financeiros, agora se 
fizeram uma gestão que não foi adequada, isso não invalida os esforços de todos que 
trabalharam para que o programa existisse.   

 

No próximo item foram abordadas algumas questões referentes à opção 

governamental de execução dos projetos padrão do programa a partir de 

metodologias inovadoras de construção, incluindo análises críticas sobre os 

problemas decorrentes dessa decisão.   

 

3.4 AS METODOLOGIAS INOVADORAS UTILIZADAS NAS CONSTRUÇÕES DAS 

UNIDADES ESCOLARES 

 

As formas de construção poderiam ser convencionais ou inovadoras, sendo 

especificadas como metodologias de construção inovadoras as que são compostas 

de novos produtos e sistemas construtivos, como painéis e elementos pré-moldados 

e pré-fabricados, monoblocos e outros. A avaliação de metodologias inovadoras (MI) 

no Brasil é regida pela Norma de Desempenho para edificações habitacionais de até 

cinco pavimentos, a NBR 15.575, que inclui as exigências dos usuários em termos de 

requisitos e critérios. 

Tendo por base a NBR 15.575 foram estabelecidos critérios para a utilização 

das metodologias inovadoras em estabelecimentos de ensino público, com o objetivo 
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de melhorar a qualidade da construção, minimizar o custo e o tempo da construção26. 

São os constantes do Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Critérios para o desempenho do estabelecimento de ensino público 

     

SEGURANÇA 

1 DESEMPENHO ESTRUTURAL 

2 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

3 SEGURANÇA NO USO E NA OPERAÇÃO 

HABITABILIDADE 

4 ESTANQUEIDADE 

5 DESEMPENHO TÉRMICO 

6 DESEMPENHO ACÚSTICO 

7 DESEMPENHO LUMÍNICO 

8 SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR 

9 FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE 

10 CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO 

SUSTENTABILIDADE 
11 DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE 

12 ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 

Fonte: Site do FNDE27. 

 

Dentre as vantagens elencadas pelo FNDE para a utilização das MIS estavam 

a agilidade e qualidade no processo licitatório, a partir do pregão eletrônico para 

registros de preço nacional (RPN) que permitiu a publicação de um edital único, 

desobrigando os processos licitatórios locais, assim como o ganho em relação ao 

menor preço, já que a licitação centralizada e o sistema de pregão possibilitavam as 

empresas baixarem os preços mediante o grande número de edificações em um 

mesmo lote. 

Também foi alegado que a agilidade e a qualidade da construção favoreciam 

a redução de prazos em relação aos sistemas construtivos convencionais, pois a 

maior parte dos componentes vinham produzidos de fábrica concentrando o trabalho 

no canteiro de obras a montagem das peças e ligação destas com outros sistemas, 

hidráulico, elétrico e de fundações, sendo que esses componentes industrializados 

deveriam facultar mais precisão e controle de qualidade devido a especificação 

detalhada nos cadernos de requisitos e critérios de desempenho. Em relação a 

                                                           
26 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras 
Acesso em: 22 de nov. 2015. 
27 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras 
Acesso em: 22 de nov. 2015. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras
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limpeza da obra e sustentabilidade era esperado que a obra gerasse menos resíduos 

de construção, reduzindo o desperdício de material28.         

Com a finalidade de orientar os municípios sobre esse tipo de construção foi 

disponibilizado no site do FNDE um manual de orientações gerais para o 

preenchimento dos dados no SIMEC de acordo com os projetos padrão tipo B e C em 

MI, no qual haviam esclarecimentos sobre os materiais utilizados, fornecedores e 

outros29. 

As MIs mais utilizadas foram a Tecnologia Painel Wall System, a Tecnologia 

Concreto/PVC – Global Housing System e a Tecnologia Light Steel Frame (LSF). 

Seguem as principais especificações de cada metodologia30: 

 

1. Tecnologia Painel Wall System 

 

O sistema é composto por fundação tipo Radier e sistema estrutural (pilares 

e vigas) em perfis poliméricos pultrudados e os fechamentos em painéis Painel Wall 

System englobam a estrutura da cobertura em aço galvanizado e telhas (CRFS). É 

um sistema construtivo modular estruturado em perfis poliméricos pultrudados para 

pilares e vigas e engradamento metálico em aço galvanizado para o sistema de 

cobertura que prevê telhas onduladas de Cimento Reforçado com Fio Sintético 

(CRFS). Para o fechamento (paredes e forros) são utilizados painéis constituídos por 

placas com núcleo de gesso acartonado e poliestireno expandido (EPS), que é 

isolante térmico e acústico, acabadas com compósito polimérico reforçado com fibras 

de vidro em ambas as faces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/4838?Itemid=1501 Acesso em: 18 de mar. 
2018. 
29 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/areas-para-gestores/manuais Acesso 
em: 16 de jun. de 2017. 
30 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/mobiliario-e-
equipamentos-2/item/4839 Acesso em: 18 de mar. 2018. 

http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/4838?Itemid=1501
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/areas-para-gestores/manuais
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/mobiliario-e-equipamentos-2/item/4839
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/mobiliario-e-equipamentos-2/item/4839
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Figura 7 – Painel, estrutura e composição dos painéis 

 

Fonte: Site do FNDE. 

 

 

2. Tecnologia Concreto/PVC – Global Housing System 

 

Fundação tipo Radier, paredes estruturais em concreto e PVC, estrutura da 

cobertura em aço galvanizado e telha metálica caracterizam o sistema. A tecnologia 

Concreto/PVC (perfis de PVC – Global Housing System) consiste num sistema 

construtivo modular, formado por paredes estruturais e estrutura em aço galvanizado 

para a cobertura. Tais paredes são compostas por painéis de perfis de PVC, com 

armaduras de espera para vergas, contra-vergas e cintas, preenchidas com concreto 

de alto desempenho onde as fôrmas de PVC ficam incorporadas às paredes, 

cumprindo as funções de acabamento, revestimento e proteção do elemento 

estrutural. 
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Figura 8 – PVC, ferro, concreto e módulos 

 

Fonte: Site do FNDE. 

 

3. Tecnologia Light Steel Frame (LST) 

 

Fundação tipo Radier, estruturas em aços estruturais ASTM A36 e em Light 

Steel Frame para paredes e cobertura, fechamentos em placa cimentícia e gesso 

acartonado, isolamento com lã de vidro e telha metálica caracterizam o sistema. Esta 

tecnologia consiste em um sistema construtivo com elementos metálicos para paredes 

e coberturas, formados por quadros estruturais de perfis leves de aço zincado. As 

paredes, com função estrutural, são compostas pelos perfis leves de aço com 

fechamento das faces externas e internas em placas cimentícias e gesso acartonado, 

respectivamente, e núcleo com manta de lã de vidro. Para a coberta são utilizadas 

telhas metálicas trapezoidais sobre perfis metálicos e forro em chapas de gesso para 

drywall, com manta de lã de vidro para isolamento. 
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Figura 9 – Montagem dos quadros estruturais das paredes e cobertura e fechamento da face externa 

dos quadros estruturais com placas cimentícias 

 

 

Fonte: Site do FNDE. 

 

 

Existiam quatro fornecedores disponibilizados no site do FNDE, a Casa Alta 

Construções31 (fornecedor 1); o Consórcio PIB - Construtora Ferraz e Kofar Indústria 

e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda e J.L.A. Construções e Comércio LTDA32. 

(fornecedor 2); o Consórcio Concreto PVC – Construtora Venâncio e JGA 

Engenharia33  (fornecedor 3) e a MVC Plásticos34 (fornecedor 4).   Esses quatro 

fornecedores atendiam as cinco regiões brasileiras conforme o disposto no mapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Disponível em: http://www.casaalta.com.br/index.php?/home/index Acesso em: 18 de mar. de 2018.  
32 Disponível em: http://www.kofar.com.br/ Acesso em: 18 de mar. 2018. 
 
33 Disponível em: http://www.grupovenancio.com.br/index.php/construtora Acesso em: 18 de mar. de 
2018. 
34 Disponível em: https://www.mvcplasticos.com.br/ Acesso em: 18 de mar. 2018. 

http://www.casaalta.com.br/index.php?/home/index
http://www.kofar.com.br/
http://www.grupovenancio.com.br/index.php/construtora
https://www.mvcplasticos.com.br/
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Figura 10 – Mapa dos fornecedores de material em metodologias inovadoras por Estado 

 

 

 

Fonte: Site do FNDE35. 

 

De acordo com o mapa a Casa Alta Construções (fornecedor 1) atenderia os 

estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Groso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 

Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. O Consórcio PIB 

- Construtora Ferraz e Kofar Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda e 

J.L.A. Construções e Comércio LTDA (fornecedor 2) ficaria com os estados do 

Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. O Consórcio Concreto PVC – Construtora 

Venâncio e JGA Engenharia (fornecedor 3) responderia pelas obras nos estados do 

                                                           
35 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/mobiliario-e-
equipamentos-2/item/4842 Acesso em: 18 de mar. 2018. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/mobiliario-e-equipamentos-2/item/4842
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/mobiliario-e-equipamentos-2/item/4842
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Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A empresa MVC Plásticos (fornecedor 4) 

trabalharia com os estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe.  

Uma série de reportagens na mídia impressa deram lugar às críticas feitas as 

chamadas creches de plástico tal como a matéria publicada na Revista “Isto É” que 

circulou em 14 de março de 2014 e trouxe como título “As Creches de Plástico” e 

subtítulo “Para cumprir promessa de entregar seis mil creches até o fim do mandato, 

governo compra prédios de PVC, uma solução emergencial que pode representar 

risco às crianças”36. Iniciando pela analogia as escolas de lata de São Paulo 

construídas na gestão do ex-prefeito Celso Pitta, essa metodologia de construção foi 

apontada como solução emergencial para a realização da promessa de campanha da 

Presidente Dilma Rousseff de entregar seis mil creches até o final do mandato. A 

tônica do texto foram as adversidades assentadas pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU) e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, a exemplo dos riscos listados: 

 

Figura 11 – Riscos da utilização de PVC em construções 

 

 

Fonte: Site da Revista Isto É37. 

                                                           
36 Disponível em: https://istoe.com.br/352402_AS+CRECHES+DE+PLASTICO/ Acesso em: 18 de mar. 
2018. 
37 Disponível em: https://istoe.com.br/352402_AS+CRECHES+DE+PLASTICO/ Acesso em: 18 de mar. 
2018. 

https://istoe.com.br/352402_AS+CRECHES+DE+PLASTICO/
https://istoe.com.br/352402_AS+CRECHES+DE+PLASTICO/
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As opiniões do presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil na ocasião sobre 

o tema foram reproduzidas e ele afirmou que esse padrão foi criado fora das normas 

para ser encaixado no programa, o que seria um problema para as prefeituras e que 

essa foi uma escolha política que privilegiou a rapidez em detrimento da qualidade, o 

que seria um retrocesso, já que as construções de PVC deveriam ser utilizadas 

somente em situações emergenciais.   

Foram comparados os custos das “creches de plástico” que giraria em torno 

de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) com as construídas de alvenaria, de acordo 

com o método convencional, que custava em torno de R$ 1.000.000,00 (1 milhão de 

reais), o que não justificaria a adoção do critério da economia para a opção pelo 

método inovador e sim o menor tempo de construção. O questionamento do TCU 

sobre a concorrência das empresas que haviam vencido as licitações, a Casa Alta e 

a MVC Plásticos, responsáveis por erguer as edificações, no valor total de R$ 

455.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões) também foi relatado.          

O conteúdo da matéria gerou resposta do MEC em uma nota à imprensa 

intitulada “MEC esclarece procedimentos para construção de creches”38 de 15 de 

março de 2014 na qual foi arrolado que o método empregado era seguro, durável, 

térmico e acusticamente confortável, diferentemente do citado na revista. Quanto às 

normas de construção para subsidiar o emprego das MIs foi informado que durante a 

execução do projeto do MEC, com a extensão de dois anos, que culminou no registro 

de preços para a construção de creches, transcorreram estudos, pesquisas e 

audiências públicas com ampla participação do setor da construção civil e que em 

todas as fases  o MEC dispôs da  assessoria do Instituto Falcão Bauer da Qualidade 

(IFBQ)39, reverenciado como uma das melhores instituições certificadoras do país, 

habilitada a analisar, ensaiar e certificar metodologias construtivas inovadoras, tendo 

como parâmetro os requisitos e critérios de desempenho de edificações previstos na 

NBR 15575. Sendo a NBR 15575 uma Norma de Desempenho de Edificações 

Habitacionais, para o edital de registro de preços, o IFBQ elaborou um documento em 

que a referida norma foi adaptada para estabelecimentos públicos de ensino com 

maior nível de exigência. 

                                                           
38 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/03/educacao-esclarece-procedimentos-para-

construcao-de-creches Acesso em: 18 de mar. 2018. 
39 Disponível em: http://www.institutofalcaobauer.com.br/ Acesso em: 18 de mar. 2018. 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/03/educacao-esclarece-procedimentos-para-construcao-de-creches
http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/03/educacao-esclarece-procedimentos-para-construcao-de-creches
http://www.institutofalcaobauer.com.br/
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 No que concernia a licitação foi arrazoada a transparência do processo que 

ocorreu por meio eletrônico com ampla participação do mercado e atendimento às 

exigências das normas de desempenho para estabelecimentos de ensino públicos e 

não foi pré-definido o método de construção, qualquer empresa que apresentasse 

proposta de tecnologia inovadora em relação ao prazo de entrega e com preço 

compatível poderia ter vencido. Foram criados 14 grupos para divisão do território 

nacional e 4 empresas foram vencedoras, 2 localizadas no estado do Paraná, um 

consórcio de 3 empresas de São Paulo e um consórcio de 2 empresas da Paraíba e 

de Pernambuco.    

Outras reportagens, postagens e comentários surgiram após a difusão da 

matéria da Isto É, muitos com o teor de concordância e complementação ao que 

estava posto, como o post do dia 18.03.2014 no site do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São José dos Campos e região40 intitulado “Governo Dilma vai entregar ‘creches de 

plástico’” e subintitulado “Construções podem colocar em risco a saúde e segurança 

das crianças” que chamava a atenção para os riscos à saúde e segurança das 

crianças com o uso do PVC na construção das creches, amparados nas convicções 

de especialistas como um pesquisador do Instituto Terra da Universidade de 

Columbia que alertava para os riscos ambientais da fabricação e utilização do PVC e 

de uma integrante do Movimento Mulheres em Luta, da CSP-Conlutas que reiterou a 

posição do movimento de repudiar a construção das creches em PVC, afirmando que 

essa solução foi um artifício encontrado para a entrega das creches em ano eleitoral. 

     Na Revista Carta Capital foi publicada a matéria “Proinfância e a 

dificuldade de construir creches no Brasil” com o subtítulo “Programa cria investimento 

inédito em construção de creches, mas se choca com a baixa capacidade dos 

municípios para executar obras”41 de 26 de abril de 2015, na qual foi utilizada a 

expressão “copo meio cheio, copo meio vazio” em alusão ao programa, pois: “De um 

lado, os recursos empenhados em volume inédito e as metas ambiciosas. De outro, o 

baixo número de unidades entregues opera como uma realidade frustrante para quem 

imaginava ver o déficit de creches resolvido há muitos anos”. 

                                                           
40 Disponível em: http://www.sindmetalsjc.org.br/imprensa/ultimas-
noticias/1871/governo+dilma+vai+entregar+quotcreches+de+plasticoquot.htm Acesso em: 19 de mar. 
2018. 
41 Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/o-proinfancia-e-a-dificuldade-de-
construir-creches-no-brasil/ Acesso em: 19 de mar. 2018. 

http://www.sindmetalsjc.org.br/imprensa/ultimas-noticias/1871/governo+dilma+vai+entregar+quotcreches+de+plasticoquot.htm
http://www.sindmetalsjc.org.br/imprensa/ultimas-noticias/1871/governo+dilma+vai+entregar+quotcreches+de+plasticoquot.htm
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/o-proinfancia-e-a-dificuldade-de-construir-creches-no-brasil/
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/o-proinfancia-e-a-dificuldade-de-construir-creches-no-brasil/
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A falta de profissionais qualificados nas administrações locais e a lentidão nas 

obras geridas pelos municípios foram apontados como os principais obstáculos ao 

bom funcionamento do programa, que poderia contribuir com cumprimento do 

disposto no PNE (2014-2014) em relação ao atendimento na educação infantil. 

Reportando a opção governamental pelas metodologias de construção 

inovadoras em 2013, foi dado um exemplo ocorrido no município de Buritirama - BA, 

no qual o depoimento do Secretário Municipal de Educação evidenciou que a empresa 

MVC - Soluções em Plásticos fez o muro da obra e “simplesmente sumiu” e que foram 

feitas várias tentativas de contato com e empresa sem sucesso.  

Depoimentos de outros dois secretários de educação foram assomados para 

explicar que mesmo com os problemas na execução das obras, a assistência 

financeira da União foi válida para os municípios, principalmente em relação ao 

atendimento em creche, devido ao custo mais elevado desse equipamento.        

 Ações de controle do uso do recurso público foram citadas, um Relatório de 

Auditoria do TCU e vistorias de fiscalização realizadas pela equipe da CGU, 

corroborando o achado de obras paralisadas e baixo ritmo de execução, além de 

indícios de fraude das empresas no cumprimento do acordado no projeto da obra. 

A empresa MVC – Soluções em Plásticos emitiu um “Comunicado ao 

Mercado”42 datado de 21 de julho de 2017 no qual procurou elucidar os problemas 

relacionados as obras do PROINFÂNCIA. Iniciando pela afirmação da contratação 

junto ao Governo Federal no ano de 2013, de cerca de 1.000 unidades escolares que 

deveriam ter sido construídas em nove estados, a empresa alega que “a eclosão em 

2015 da crise político-econômica que perdura até hoje, ocasionou a paralisação de 

diversas obras e também os repasses de recursos por parte do Governo Federal” e 

que “o elevado custo dessa operação passou a consumir as margens do negócio, 

implicando em sucessivos prejuízos”, o que levou a empresa a requerer em junho de 

2017 um Pedido de Recuperação Judicial com base na Lei n. 11.101/2005 e a 

explanar que a quitação dos débitos existentes está condicionada aos efeitos da 

recuperação judicial. Ao final consta a afirmação de que a empresa honraria com os 

negócios pactuados e um pedido de compreensão de todos para que esse breve 

momento de dificuldade fosse superado. 

                                                           
42 Disponível em: https://www.mvcplasticos.com.br/informacoes-ao-mercado Acesso em: 22 de mar. 
2018.  

https://www.mvcplasticos.com.br/informacoes-ao-mercado
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 Anteriormente, a empresa havia feito um “Comunicado de Esclarecimento”43 

em 5 de janeiro de 2016 por conta do recebimento de diversas mensagens ditas 

agressivas que relacionavam o programa as obras paralisadas da MVC no município 

de Gravataí-RS, após a exibição do quadro Chefe Secreto veiculado no Fantástico, 

programa televisivo da Rede Globo. Nessas linhas, a empresa informou que não havia 

abandonado as obras iniciadas e que os principais obstáculos para a entrega das 

obras foram os atrasos dos repasses do Governo Federal aos municípios e a falta e 

os atrasos dos pagamentos das prefeituras à empresa. Foi mencionado também a 

necessidade de aditivos nos contratos para reajustes dos preços defasados para a 

continuidade de execução das obras. 

No Relatório de Avaliação da execução de Programa de Governo nº 80 – 

Implantação de Escolas para Educação Infantil (2017) a Controladoria-Geral da União 

(CGU) examinou o PROINFÂNCIA por meio da Avaliação de Execução de Programas 

de Governo, de acordo com o inciso I do Artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e 

dentre as conclusões e recomendações do relatório haviam aspectos referentes as 

MIS. Nas conclusões pôde-se verificar que: 

 

A utilização de Metodologias Inovadoras (MI) de construção nas 
edificações escolares apresentou deficiências em seu planejamento e 
execução, resultando na descontinuidade das construções por esse 
método e no dano potencial ao erário de 249 obras iniciadas nessa 
metodologia que não poderão migrar para o método convencional 
(p.3) 

                  

Com o objetivo de realizar a avaliação do Programa a equipe da CGU criou 

quatro questões estratégicas, dentre as quais a primeira dizia respeito as MIS: “1. O 

gerenciamento de risco foi considerado na decisão do uso das Metodologias 

Inovadoras (MI) de construção?” (p.10), para a qual foi dada a seguinte resposta: 

 

Da análise, apurou-se que o procedimento licitatório não foi adequado 
pelo fato de sua motivação não estar amparada em estudos que 
demonstrassem a vantagem do uso de MI. Além disso, a definição 
abrangente do critério de habilitação técnica, que não privilegiou a 
demonstração da capacidade das empresas em construir nesses tipos 
de metodologias, somado a erros na validação de atestados técnicos, 
impactaram nas execuções dos objetos licitados/contratados. 

                                                           
43 Disponível em: https://www.mvcplasticos.com.br/2016 Acesso em: 22 de mar. 2018. 

https://www.mvcplasticos.com.br/2016
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Pôde-se verificar a precariedade nos planos de reparo e manutenção 
para obras executadas com MI após cinco anos de utilização. As 
ações voltadas para esse tema são escassas e deficientes posto que: 

• Se limitam à divulgação de manuais incompletos, que contam 
com o uso de materiais exclusivos dos fabricantes; 

• Não consideram as dificuldades na aquisição de materiais não 
usuais, bem como de mão de obra especializada própria das 
tecnologias adotadas; e 

• Não levam em conta a carência de estrutura técnica e 
operacional de muitos municípios que possuem obras com essas 
tecnologias. 
Observou-se que as medidas adotadas pelo FNDE para a retomada 
das obras em função da descontinuidade da construção das unidades 
escolares por meio de MI são precárias, posto que só atendem 
majoritariamente as obras não iniciadas. Não há solução para obras 
abandonadas/paralisadas ou em ritmo lento de execução, uma vez 
que não podem migrar para a tecnologia convencional. As obras nessa 
situação alcançam o montante de R$ 209.785.752,89, com risco de 
gerar dano ao erário. 
Além disso, recai novamente sobre os municípios a responsabilidade 
pela licitação, cuja dificuldade de sua condução pelas prefeituras já foi 
identificada anteriormente pelo FNDE, quando a metodologia para 
construção era convencional. 
 
Assim, recomendou-se apurar a responsabilidade dos agentes que 
conduziram a licitação para obras em MI, apresentar solução para as 
249 construções que não podem mudar para alvenaria tradicional e 
para as 964 obras (montante de R$ 217 milhões) que podem migrar 
para a metodologia convencional, porém os entes federados ainda não 
se posicionaram quanto à continuidade das construções (p. 11-12).  

    

A partir dessa primeira questão outras questões subitens foram definidas 

como: “1.1) Os procedimentos licitatórios para registro de preços de unidades de 

educação infantil foram adequados, de forma a garantir a competitividade entre 

licitantes e a proposta mais vantajosa para a administração?” 

Em resposta a questão foi pontuado que desde o início haviam dificuldades 

com os processos licitatórios vigentes para a construção das unidades escolares, que 

eram de responsabilidade dos municípios e que começaram a apresentar quantidade 

elevada de obras iniciadas e não concluídas, portanto, em 2011, o FNDE resolveu: 

 

• Centralizar as licitações por meio do Sistema de Registro de 
Preços (SRP), cujas atas de preços resultantes seriam aderidas pelos 
entes interessados. O processo foi regido pelo Regime Diferenciado 
de Contratação (RDC); 

• Utilizar metodologias inovadoras (MI) como alternativa ao 
método construtivo tradicional, com o objetivo de obter ganhos em 
custo, tempo e qualidade em relação ao então empregado (p.26).  
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Ao avaliar os processos licitatórios realizados pelo FNDE foram analisados a 

qualidade técnica dos interessados na licitação e a existência de estudo de viabilidade 

com os custos e benefícios de manutenção para as unidades construídas em MI no 

primeiro edital, n° 93/2012. Foi ressaltado no relatório que a avaliação do mercado e 

da capacidade técnica das licitantes seriam fatores imprescindíveis, principalmente 

devido ao reduzido número de empresas que trabalhavam com essa metodologia. 

Conferidas pela CGU algumas iniciativas por parte do FNDE para diagnóstico 

da situação, como a realização de duas audiências públicas em 2011 e 2012, com a 

finalidade de prestar esclarecimentos sobre os principais aspectos das etapas de 

aquisições públicas, quando foi observado que em uma das atas de audiência pública, 

o FNDE reconhecia o restrito mercado brasileiro de construção com metodologias 

inovadoras  e a aplicação de um questionário preenchido pelos potenciais 

fornecedores, no qual informaram as capacidades produtivas mensais e de execução 

de obras simultaneamente.  

Como a utilização das metodologias inovadoras não alcançou o resultado 

esperado, em 2015 o FNDE encerrou as construções das unidades escolares com 

esse tipo de material e retornou para a metodologia construtiva tradicional. A CGU 

avaliou como o FNDE estava enfrentando o problema de acordo com os seguintes 

aspectos: “i) premissas adotadas para a mudança entre metodologias construtivas; ii) 

mapeamento das obras de acordo com sua possibilidade de migração; iii) para cada 

grupo de obras, as respectivas medidas para a retomada da execução” (p. 36).  

As obras em MI foram reunidas em três grupos, conforme o percentual de 

evolução dos serviços realizados, para a mudança de metodologia construtiva: 

 

Grupo 1: execução física entre 0% (obra não iniciada) e 4%. No geral 
são obras com serviços preliminares realizados, que não 
comprometem a realização de projetos tradicionais; 
Grupo 2: execução física entre 4,1% e 12%. Obras com fundação 
concluída; 
Grupo 3: execução física acima de 12,1% (p.36).          

 

Somente os grupos 1 e 2 poderiam migrar para a metodologia convencional, 

sendo que o primeiro grupo adotaria os projetos arquitetônicos dos tipos 1 e 2, que 

substituiriam os projetos B e C em MI e o segundo grupo utilizaria um projeto em 

alvenaria estrutural, com aproveitamento dos serviços de fundação já realizados.    



165 
 

Foram citados dois exemplos de migrações de obras de MI para metodologia 

convencional no relatório, referentes as fiscalizações da CGU nos municípios de 

Ribeirão Neves-MG e Gravataí-RS, no ano de 2015. No caso de Ribeirão Neves, o 

município havia recebido recursos federais para a execução das obras que não 

haviam sido devidamente aplicados, pois os recursos foram transferidos em 2011 e 

2013 e na ocasião as fotos mostravam apenas os terrenos nos quais as obras seriam 

construídas, sem nenhum serviço realizados nesses locais. As informações eram 

sobre as obras ID 1001251 para a qual havia sido transferido R$ 384.351,76 em 9 de 

outubro de 2013 e a ID 19254, que o município recebeu R$ 245.488,38 em 31 de 

agosto de 2011, entretanto, as obras sequer foram iniciadas. 

Em Gravataí-RS a CGU encontrou obras paralisadas que pertenceriam ao 

grupo 3, para as quais o município havia recebido recursos federais, a exemplo da 

obra ID 19874, que o município havia recebido R$ 389.635,12 em 18 de julho de 2011 

e a ID 24615, com recebimento de R$ 135.918,87 em 6 de julho de 2012.        

A CGU informou que no site do FNDE estavam disponíveis somente as 

informações sobre a migração das obras que pertenciam ao grupo 1 e que não havia 

informações detalhadas sobre os demais grupos, o que dificultava a uniformização e 

publicidade dos procedimentos que os municípios deveriam adotar, pois o mesmo 

município poderia ter obras em diferentes tipos de construção e estágios de execução.   

Sobre o mapeamento das obras que tinham possibilidade de migrar ou não, 

existia um levantamento dessas informações, conforme o quadro apresentado: 

 

Quadro 7 – Quantidade de obras por possibilidade de migração 

Situação 
Quantidade 
das Obras 

% de obras 
em relação 

ao total 

% média de 
execução 

física 

Montante de recursos 
repassados aos 

municípios 

Obras que não podem 
ser migradas 

249 7 57 R$209.785.752,89 

Obras a migrar 964 29 0 R$217.134.732,13 

Obras migradas 2.139 64 0,00 (*) R$586.018.566,55 

Total 3.352 100 - R$1.012.939.051,57 

Fonte: Memo nº 1.555/2017/CGEST-FNDE, de 10.03.2017 e planilha de obras MI não passíveis de 
migração. (*) Percentual de execução próximo de 0% tendo em vista tratar de obras não iniciadas ou 

com serviços insignificantes44. 
 

 

                                                           
44 Esse quadro encontra-se no Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo n° 80 - Implantação 

de escolas para Educação Infantil (2017). 
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A maior parte das obras, 63,81%, foi migrada, ainda faltavam 28,76% a migrar 

e 7,43% não poderiam migrar para a metodologia convencional. As providências 

tomadas pelo FNDE alcançaram principalmente as obras não iniciadas, pois o 

insucesso da utilização de MI fez com que grande parte das obras nem tivessem 

começado. Quanto as 249 que não poderiam migrar o FNDE não definiu o que seria 

feito para solucionar o problema, existindo a possibilidade de causar dano ao erário 

devido ao montante de recursos pagos, a dificuldade ou impossibilidade de 

aproveitamento dos serviços efetuados ou pela deterioração dos serviços realizados. 

 As recomendações feitas ao FNDE diante das constatações da CGU sobre 

os problemas encontrados relacionados as obras em MI foram as seguintes: 

 

1. Apresentar solução para as 249 obras enquadradas na situação 
de “obras que não podem ser migradas”, no montante de R$ 
209.785.752,89, de modo a auxiliar os municípios no 
enfrentamento do problema;  

2. Apresentar solução para as 964 obras (montante de R$ 
217.134.732,13) que podem migrar para metodologia 
convencional, porém os entes federativos ainda não se 
posicionaram quanto a continuidade das construções. Considerar 
na solução uma definição de prazo para a manifestação do ente;  

3. Verificar a possibilidade de incluir cláusula no instrumento de 
repasse com autorização para que o FNDE solicite à instituição 
financeira albergante da conta corrente específica o estorno dos 
recursos financeiros repassados ao ente federativo, bem como os 
seus rendimentos, caso os recursos não sejam aplicados no objeto 
pactuado por um prazo estabelecido;  

4. Apresentar solução para a devolução dos recursos nos casos em 
que o ente federativo não manifestar interesse na continuidade das 
obras. Considerar o estudo acerca do estorno do valor transferido 
ainda com o Termo de Compromisso (TC) vigente. Incluir ainda os 
casos de TC com uma ou mais obras;  

5. Para as obras nas quais os entes manifestaram interesse em 
continuar a construção, definir critérios para reavaliação das 
condições iniciais de adesão (p.40). 

 

Na   entrevista com o coordenador de infraestrutura do FNDE, foi citada a 

experiência com as metodologias inovadoras: 

 

Em 2012 o governo achou que o programa estava muito lento, então 
resolveram utilizar as metodologias de construção inovadoras, foi uma coisa de cima 
para baixo. A princípio nós da equipe técnica gostamos da ideia, a Falcon Bauer 
colaborou conosco para desenvolver os cadernos de requisitos, pois os materiais que 
não tem normas, que são inovadores, teriam que ter uma certificação quanto ao 
desempenho. 
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Quando fomos executar, nós queríamos fazer um piloto com 50 escolas 
para avaliarmos, mas o pessoal queria fazer rápido, alegando que essas empresas 
eram grandes e não corriam o risco de quebrar. No final das contas deu errado, 
tecnicamente sabemos que na implementação de um projeto novo, se não fizermos 
um projeto piloto tem tudo para dar errado e deu, tem muitas obras abandonadas.   

Por que deu errado? Porque a obra foi licitada, a licitação estava em um 
período de alta e dois, três ou quatro anos depois do pregão eletrônico a empresa 
estava com a ata defasada em torno de 20% do preço. Eles mergulharam muito no 
preço achando que poderiam fazer um reequilíbrio depois, mas o FNDE não faz 
reequilíbrio, sempre fica por conta do ente federado que é o responsável pela 
execução da obra. 

Algumas obras foram executadas até o fim, outras nem começaram. O 
município solicitava a reformulação e acontecia, por exemplo, do município ter 5 obras 
tipo B em MI e como já havia passado muito tempo e o valor que tinha em mãos era 
o valor de 2012 ainda, quando eram reformuladas passavam de 5 obras tipo B para 4 
obras tipo 1, para que aquele recurso coubesse no valor atual.     

Com esse mix foi resolvida a situação tanto dos que estavam quase prontos 
quanto dos que não tinham saído do chão. Nós repactuamos alguns que já tinham a 
fundação tipo radier, fizemos um projeto mais leve em blocos estruturais para auxiliá-
los. Mesmo assim ainda temos muitas obras paradas, principalmente da MVC, o painel 
dela tem uma característica, se molhar, expande a parte interna que é de gesso, então 
deteriora totalmente o painel. Eles cometeram vários erros, ergueram os painéis e 
deixaram lá, recebeu chuva, danificou o painel. Muitas obras pagaram esses painéis, 
agora tem que arrancar o painel e quem vai pagar de novo isso? O FNDE paga de 
novo? O município paga de novo? Então esse imbróglio jurídico está nas mãos da 
diretoria e da presidência para ser resolvido. Mas estamos caminhando, a maioria das 
obras que não tinham sido iniciadas foram repactuadas para o tipo 1 e 2, nós temos 
hoje 1.153 obras em execução.    

  

Também é necessário esclarecer sobre a possibilidade de representantes do 

Poder Legislativo conseguirem recursos financeiros para a construção de unidades 

do PROINFÂNCIA e para aquisição de mobiliários e equipamentos por meio de 

emendas parlamentares.  

Quando o Poder Executivo elabora a Lei Orçamentária Anual (LOA) que 

deverá prever o montante de recursos a serem arrecadados e gastos pelo Governo 

Federal durante o ano, os Deputados Federais podem apresentar propostas para 

financiamento de obras ou projetos em seu estado, com o objetivo de beneficiar a 

localidade onde vivem os eleitores que eles representam. 

Com base nessa conjunção o MEC elaborou uma cartilha intitulada 

“Orientações para Elaboração de Emendas Parlamentares”, no qual oferecia um 

roteiro para apresentação de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária do ano de 2009 

referente aos programas que compõem o PDE, declarando que a iniciativa visava a 
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reunião de esforços para “ampliar as ações educacionais, qualificar a escola pública 

e atender cada vez melhor as crianças, os jovens e os adultos” (BRASIL, 2009, p.5).         

Nessa perspectiva, com o mesmo objetivo, no portal do FNDE constava o 

material “Emendas Parlamentares: construção de escolas de educação infantil 

Proinfância de Tipo B e C com uso de Metodologias Inovadoras (MI) - Orientações 

gerais para solicitação de construção de creches Proinfância Tipo B e C (MI) com 

recursos de Emendas Parlamentares” (2013).    

A cartilha do MEC de 2009 trazia orientações mais sucintas sobre o 

preenchimento on line dos códigos e informações necessárias para a inserção das 

emendas, já o manual FNDE/MEC de 2013 é bem mais detalhado, pois além de 

apresentar o passo a passo para o preenchimento dos dados no SIMEC com 

ilustrações, contempla outros esclarecimentos sobre o programa.     

No manual de 2013 estava posto que a partir daquele ano os recursos 

advindos de Emendas Parlamentares estariam destinados a construção de unidades 

do PROINFÂNCIA com a utilização de Metodologias Inovadoras, situação modificada 

posteriormente com o encerramento da utilização desse tipo de metodologia de 

construção pelo FNDE em 2015.  

Cabe destaque ao comentário de Farenzena e Marchand (2013) ao 

analisarem a ruptura da política clientelista em relação a implementação de políticas 

de assistência a educação básica por meio de transferência automática de recursos 

financeiros, pois mesmo que esta não tenha se encerrado, as autoras avaliaram que 

a partir da década de 1990 tornaram-se mais abrangentes e com critérios mais 

publicizados. No tocante as emendas parlamentares, complementaram: 

 

Contudo, como fica a intermediação de demandas por deputados e 
senadores, por meio de emendas parlamentares, com a instituição do 
Plano de Metas/PAR? Os parlamentares perdem esse importante 
instrumento de ligação mais direta com suas bases eleitorais? Não, 
mas as emendas também passam a ser paulatinamente 
regulamentadas e inscritas na política. Em 2012, o MEC normatizou a 
possibilidade de registro de emendas, o que está detalhado no 
documento Orientação para elaboração de emendas parlamentares 
(BRASIL, 2012). No documento, é explicado que os parlamentares 
podem fazer registros de emendas no Simec, desde que o ente 
beneficiário tenha elaborado o PAR. Grande parte do texto é dedicada 
a detalhar os procedimentos e os conteúdos para registro de emendas 
nos mais diferentes programas federais de assistência financeira do 
PAR, além de outros programas da educação superior e profissional 
(p. 808).  
 



169 
 

      

Identificadas as complicações decorrentes da utilização das metodologias 

inovadoras de construção nas unidades escolares do PROINFÂNCIA entende-se que 

essa foi uma tomada de decisão equivocada por parte do Governo Federal, pois essa 

opção dificultou ainda mais a execução do programa.  

A seguir foram destacados os principais aspectos das resoluções do FNDE 

que normatizaram o programa para compreendermos melhor o seu funcionamento e 

as atribuições de cada agente envolvido. 

 

3.5 LEGISLAÇÃO QUE REGE O PROGRAMA  

 

As Resoluções do FNDE definem as orientações e diretrizes estabelecidas 

pelo governo federal para a transferência de recursos para programas de assistência 

financeira. A análise das Resoluções do FNDE permitiu a verificação do 

estabelecimento de critérios para a contemplação de unidades de educação infantil 

pleiteadas pelos municípios (VER ANEXO N). 

A Medida Provisória 533/2011, convertida na Lei 12.499/2011, dispôs sobre o 

repasse de recursos financeiros para as novas unidades educacionais construídas 

pelo governo federal com o objetivo de contribuir com sua manutenção por, no 

máximo, dezoito meses, até que recebessem recursos do FUNDEB.  

A referida legislação previu a transferência automática de recursos via FNDE 

mediante depósito em conta corrente específica, visando a atender mais rapidamente 

as necessidades imediatas relacionadas a despesas correntes para a manutenção da 

educação infantil pública. 

Na resolução n. 69/2011 que estabelecia os critérios de transferência 

automática de recursos a municípios para a construção das unidades de educação 

infantil do PROINFÂNCIA no âmbito do PAC 2 constava que a assistência financeira 

seria concedida ao ente federado que tivesse seus projetos aprovados pelo FNDE e 

realizado o aceite do termo de compromisso. Essa transferência de recursos seria 

feita em depósito de conta corrente aberta no Banco do Brasil S/A especificamente 

para o programa. 

Dentre as atribuições de cada agente do programa havia apenas uma 

destinada a Secretaria de Educação Básica do MEC, “orientar os municípios, os 

estados e o Distrito Federal quanto à execução da política pedagógica necessária 
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para o funcionamento das unidades de educação infantil” nessa mesma resolução 

(BRASIL, 2011, p.2). 

As atribuições do FNDE eram: elaborar atos normativos referentes à 

construção das unidades escolares de educação infantil, divulgá-los e prestar 

assistência técnica para a sua correta utilização; fornecer os projetos executivos 

padronizados para as obras; avaliar e aprovar os projetos próprios apresentados por 

municípios quando fosse o caso; proceder à abertura de conta corrente específica em 

agência do Banco do Brasil S/A indicada pelos municípios para a transferência de 

recursos financeiros; suspender os pagamentos a municípios sempre que ocorrerem 

situações que justifiquem a medida; monitorar a execução físico-financeira dos 

recursos transferidos à conta do programa; emitir o termo de conclusão da obra depois 

de receber o respectivo termo de aceitação definitiva da obra emitido pelo município; 

receber e analisar a prestação de contas dos recursos transferidos aos municípios, do 

ponto de vista da execução físico-financeira (BRASIL, 2011). 

Aos municípios cabia: executar os recursos financeiros recebidos do FNDE à 

conta do PAC 2 de acordo com os projetos aprovados (desenhos técnicos, materiais 

descritivos e especificações), critérios de qualidade técnica da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), prazos e custos previstos; utilizar os recursos 

financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no cumprimento do objeto 

pactuado no Termo de Compromisso e no prazo de execução determinado; nomear 

profissional habilitado, da área de Engenharia Civil ou Arquitetura, para fiscalizar as 

obras, com emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA); 

responsabilizar-se com recursos próprios por obras e serviços de terraplenagem e 

contenções, infraestrutura de redes (água potável, esgotamento sanitário, energia 

elétrica e telefonia), cercamento do terreno e todos os serviços necessários de 

implantação do empreendimento no terreno aprovado; garantir com recursos próprios 

a conclusão da obra pactuada e sua entrega à população no caso de os valores 

transferidos serem insuficientes para cobrir todas as despesas relativas à 

implantação; informar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a 

consecução do objeto conforme o previsto por meio do preenchimento de dados sobre 

a obra no SIMEC utilizando a senha fornecida ao ente federado; realizar licitações 

para as contratações necessárias à execução da obra obedecendo as Leis n. 

8666/1993 e 10.520/2002 e observar que os preços unitários de materiais e serviços 

não sejam superiores à mediana daqueles constantes no Sistema Nacional de 
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Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) mantido pela Caixa 

Econômica Federal. Em situações especiais justificadas em relatório técnico aprovado 

pela Diretoria de Programas e Projetos Educacionais (DIRPE/FNDE) poderão ser 

praticados preços específicos exclusivamente para itens não disponíveis no SINAPI; 

assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do FNDE 

em toda e qualquer ação relacionada ao objeto pactuado, bem como por a marca do 

Governo Federal em placas, cartazes, faixas e painéis de identificação da obra 

conforme o disposto na Instrução Normativa n. 2/2009 da Secretaria de Comunicação 

de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República (BRASIL, 2011). 

Complementando as atribuições municipais dos entes federados: manter 

atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do 

termo de compromisso pactuado para fins de fiscalização, de acompanhamento e de 

avaliação dos resultados; facilitar a supervisão e fiscalização do FNDE permitindo o 

acompanhamento no local da obra e fornecendo as informações e os documentos 

relacionados à execução do objeto, especialmente a documentação relativa à licitação 

e aos contratos; permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal (Controladoria Geral da União – CGU, Delegacia Federal 

de Controle – DFC ou sua representação no Estado, Secretaria de Controle Interno – 

CISET) e da Auditoria do FNDE a qualquer tempo e lugar, a todos os atos 

administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o 

objeto pactuado; apresentar ao FNDE/MEC o original ou a cópia autenticada de todo 

e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada com os recursos 

transferidos à conta do programa; prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a 

execução física e financeira do programa sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, pela 

SEB/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo 

Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com 

delegação para esse fim; prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos no 

prazo estipulado; emitir o termo de aceitação definitiva da obra ao final da execução 

dos recursos remetendo cópia autenticada do mesmo à DIRPE/FNDE para emissão 

do termo de conclusão da obra e consolidação do termo de compromisso; arquivar 

em sua sede por prazo mínimo de dez anos contados a partir da data de aprovação 

da prestação de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal 

de Contas da União, quando for o caso, os comprovantes das despesas realizadas 

como recibos, notas fiscais, faturas e quaisquer outros documentos comprobatórios 
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emitidos em nome do município, identificado com o nome do FNDE/MEC e do 

programa. 

Nessa resolução estava disposta a utilização dos projetos padrão tipo B e tipo 

C e a possibilidade dos municípios que fizessem parte do Grupo I do PAC 

apresentarem projetos próprios, desde que atendessem aos critérios técnicos 

constantes no Manual de Orientações Técnicas.             

Uma série de determinações sobre a movimentação da conta como a 

possibilidade de aplicação financeira dos recursos na caderneta de poupança e a 

eventualidade do estorno ou bloqueio dos valores creditados mediante solicitação 

direta ao banco nos casos de ocorrência de depósitos indevidos; determinação do 

Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público; constatação de incorreções nos 

dados cadastrais das contas correntes; constatação de utilização irregular dos 

recursos transferidos também estavam presentes na referida resolução. 

A devolução de recursos financeiros ao FNDE poderia por conta da não 

execução de parte ou de todo o objeto do termo de compromisso; não apresentação 

da prestação de contas no prazo exigido; utilização dos recursos em finalidade diversa 

da estabelecida no termo de compromisso e na ocorrência de quaisquer 

irregularidades que caracterizassem prejuízo ao erário. 

O município teria sessenta dias após o término da obra para apresentar a 

prestação de contas ao FNDE, devendo ser notificado quarenta e cinco dias antes do 

encerramento do prazo. No caso da permissão ou inserção de documentos e 

declarações falsas o gestor responsável pela prestação de contas deveria ser 

responsabilizado civil, penal e administrativamente. 

A resolução n. 25/2013 do FNDE estabeleceu os critérios para a transferência 

automática para a construção de unidades escolares de educação infantil com a 

utilização de metodologias inovadoras. Na ocasião a licitação estava centralizada no 

FNDE e os entes federados deveriam vincular-se a ata do Registro de Preços Nacional 

(RPN) realizado pelo FNDE no prazo de trinta dias após a validação eletrônica do 

termo de compromisso, promovendo em seguida a contratação da execução das 

obras com as empresas vencedoras do RPN. Os recursos seriam transferidos em 

parcelas após a aceitação do termo de compromisso, de acordo com a execução da 

obra e a primeira parcela seria de 25% do montante do valor. 

A resolução n. 38/2012 estabelecia critérios para a transferência automática 

de recursos financeiros para a manutenção de novos estabelecimentos públicos de 
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educação infantil, a partir do exercício de 2011 e a resolução n. 15/2013 tratava do 

mesmo tema estabelecendo critérios e procedimentos para essa transferência, a partir 

do exercício de 2013. Os novos estabelecimentos públicos seriam aqueles 

construídos com recursos de programas federais que estivessem em atividade no 

exercício em que os recursos fossem pleiteados e que: ainda não tivessem sido 

cadastrados no Censo escolar; estivessem cadastrados no Censo escolar, porém 

suas matrículas ainda não fossem computadas nos recursos do FUNDEB distribuídos 

ao ente federado; constituísse nova unidade específica para a oferta de educação 

infantil em estabelecimento anteriormente cadastrado no Censo Escolar, desde que 

as crianças atendidas nessa nova unidade não estivessem computadas no âmbito do 

FUNDEB (BRASIL, 2013). 

Esses recursos deveriam ser aplicados exclusivamente em despesas 

correntes para a manutenção e desenvolvimento da educação infantil pública, de 

acordo com o artigo 70 da LDB n. 9394/96. Somente poderiam receber os recursos 

os entes federados que comprovassem mais de 90% da execução da obra do novo 

estabelecimento de educação infantil financiado com recursos federais (BRASIL, 

2013) 

O cadastro no SIMEC para a obtenção desses recursos deveria ser realizado 

com as informações de endereço do estabelecimento, a data de seu início de 

funcionamento, o código INEP do estabelecimento e a quantidade de crianças 

atendidas, especificadas as matrículas em creches e pré-escolas em período parcial 

e integral (BRASIL, 2013). 

Somente seriam repassados os recursos desse apoio financeiro pelo período 

compreendido entre o cadastramento no SIMEC e o início do recebimento dos 

recursos do FUNDEB, não podendo ultrapassar dezoito meses. Se os municípios não 

fizessem o cadastro nesse período perderiam o direito de solicitar o apoio (BRASIL, 

2013). 

Essa ação seria custeada com a dotação orçamentária consignada 

anualmente ao FNDE e a transferência seria realizada em parcela única mediante 

depósito em conta corrente específica aberta pelo FNDE no Banco do Brasil S/A em 

favor dos municípios (BRASIL, 2013).  

Caberia a Secretaria de Educação Básica do MEC o cálculo do montante de 

recursos a ser transferido aos municípios pleiteantes com base nas solicitações de 

apoio registradas no SIMEC; dar publicidade aos valores a serem transferidos a cada 
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pleiteante no Diário Oficial da União; autorizar o FNDE a realizar a transferência de 

recursos por meio de ofício que informasse os destinatários e o valor a ser repassado 

a cada um; oferecer aos municípios assistência técnica que visasse garantir o bom 

funcionamento dos novos estabelecimentos de educação infantil; analisar as 

prestações de contas dos municípios do ponto de vista da adequação das ações 

desenvolvidas e emitir parecer conclusivo sobre sua aprovação ou rejeição (BRASIL, 

2013). 

A resolução n. 2/2013 alterava a resolução n. 13/2012 e dispunha sobre o 

prazo de 1.080 (um mil e oitenta) dias após o recebimento da primeira parcela para 

os municípios finalizarem as obras, mas a resolução n. 3/2013 a tornou sem efeito.          

         De acordo com o relatório da CGU, no artigo 6º do Decreto n° 6.494/2008 

estava posto que cabia ao MEC coordenar a implantação, o acompanhamento, a 

supervisão e a avaliação do PROINFÂNCIA e na Resolução n° 13/2012 estava 

determinado que o FNDE deveria operacionalizar o programa, transferindo recursos, 

monitorando a execução físico-financeira das obras, prestando assistência técnica e 

administrativa, entre outros.  

Na resolução n. 13/2012 haviam regras para a transferência dos recursos em 

parcelas e de acordo com a execução de cada obra: I. até 40% do valor da obra após 

a aceitação do termo de compromisso; II. até 30% do valor da obra após o registro da 

ordem de serviço emitida ao contratado comprovada por meio da anexação de 

documento no SIMEC; III. até 25% do valor da obra quando o ente comprovar por 

meio da inserção do relatório de vistoria técnica no SIMEC o atingimento mínimo de 

30% de execução físico-financeira; IV. até 25% do valor da obra quando o ente 

comprovar por meio da inserção do relatório de visita técnica no SIMEC o atingimento 

mínimo de 60% de execução físico-financeira. 

A pesquisa de trabalhos acadêmicos produzidos sobre o PROINFÂNCIA e a 

leitura desse material contribuiu para uma compreensão mais ampla da execução do 

programa de acordo com diferentes abordagens e pontos de vista, por esse motivo 

esse tópico foi explorado a seguir. 
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3.6 PESQUISA DE MATERIAL PRODUZIDO SOBRE O TEMA E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
Ao fazer uma busca da produção acadêmica na área de educação e em outras 

áreas afins sobre o tema com a intenção de aprofundar os nossos conhecimentos 

para a construção de um projeto de pesquisa e, posteriormente, dar continuidade a 

complementação do levantamento bibliográfico do estado da arte para melhor 

apreensão do objeto de estudo foi possível perceber que as produções encontradas 

eram bastante recentes, datadas a partir de 2011, considerando que o programa foi 

instituído em 2007 e que a maior parte dos trabalhos eram artigos, capítulos de livros 

e dissertações de mestrado. Apenas três teses foram encontradas sobre o tema, 

Costa (2015), Brasil (2016) e Vieira (2016), tornando ainda mais evidente a 

necessidade desse estudo.   

Cabe esclarecer que essa busca foi realizada a partir do descritor 

PROINFÂNCIA nos títulos, resumos e palavras-chave nos diferentes formatos de 

apresentação do material pesquisado, além da verificação de trabalhos escritos sobre 

o tema em sites nos quais haviam trabalhos apresentados em congressos, seminários 

e eventos de cunho científico. Foram consultados os bancos de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) para levantamento das teses e 

dissertações acerca do objeto de estudo. 

Os estudos e pesquisas mapeados sobre o PROINFÂNCIA, em geral 

buscaram analisar a instalação de unidades escolares construídas com recursos do 

programa, a ampliação da oferta de vagas na educação infantil em determinados 

municípios brasileiros, a organização e utilização dos espaços físicos, o trabalho 

docente e outras questões relativas aos aspectos pedagógicos observados, trazendo 

elementos importantes para a compreensão do funcionamento do programa.  

Ramos (2011) analisou a implementação do programa em um município da 

região Nordeste e dois municípios localizados na região Sudeste, não identificados 

nominalmente; Martins (2011) e Costa (2015) examinaram a situação de unidades em 

municípios do Estado de Minas Gerais; Machado (2012) realizou seu estudo sobre o 

PROINFÂNCIA em municípios alagoanos; Flores e Mello (2012) e Schabbach e 

Ramos (2013) analisaram a implementação de unidades escolares do programa do 

Rio Grande do Sul; Simões (2013) circunscreveu seu texto ao PROINFÂNCIA nos 
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municípios de Pernambuco; Garcia (2014) analisou o funcionamento de uma unidade 

no município de Chapadão do Sul; e Mattos (2014) e Mattos, Moreira e Micarello 

(2014) estudaram o programa em Juiz de Fora.  

Três livros foram publicados sobre o tema, Santos e Ribeiro (2014) 

organizaram um livro sobre a experiência do PROINFÂNCIA na Bahia, Flores e 

Albuquerque (2015) foram as organizadoras do livro sobre a implementação do 

PROINFÂNCIA no Rio Grande do Sul e Nunes (2015) coordenou uma pesquisa sobre 

o programa em municípios no Estado do Rio de Janeiro que foi publicada em livro. 

Nos quadros a seguir foram apresentados os trabalhos acadêmicos 

encontrados em formato de teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos 

de conclusão de curso em nível de especialização e graduação, livros e capítulos de 

livros, artigos e trabalhos apresentados em eventos com o objetivo de subsidiar a 

discussão das principais contribuições de alguns dos autores relacionados. 

 

Quadro 8 – Teses de Doutorado sobre o PROINFÂNCIA 

Autor(a) 
Área de 

Concentração/Programa de 
Pós-Graduação 

Título 

Sandro Coelho 
Costa 

Tese de Doutorado em 
Educação, Conheciemnto e 

Inclusão Social na FE/UFMG 

Programa Proinfância: considerações 
sobre os efeitos nas políticas 

municipais de educação infantil 

Daniele Marques 
Vieira 

Tese de Doutorado em Educação 
na UFPR 

Imagens da experiência educativa de 
professores da educação infantil no 
espaço-ambiente do PROINFÂNCIA 

Maria Ghisleny de 
Paiva Brasil 

Tese de Doutorado em Educação 
na UERJ 

Espaço(s) na Educação Infantil: entre 
políticas e práticas 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Quadro 9 – Dissertações de Mestrado sobre o PROINFÂNCIA 

N° Ano Autor(a) 
Área de 

Concentração/Programa 
de Pós-Graduação 

Título 

1 2011 
Jorge Luiz 

Rocha Reghini 
Ramos 

Dissertação de Mestrado 
em Administração da 

UnB 

Implementação de Programas Federais 
e Descentralização de Políticas 
Públicas: um estudo de caso no 

contexto do Proinfância 

2 2013 
Vânia Dias 

Oliveira 

Dissertação de Mestrado 
em Educação Ambiental 

na FURG 

Aproximações do Tratado de Educação 
Ambiental para sociedades sustentáveis 

e responsabilidade global e das 
Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil no processo de 
ampliação da educação infantil no 

município do Rio Grande a partir do 
PROINFÂNCIA 



177 
 

3 2013 
Mariana 
Mazzini 

Marcondes 

Dissertação de Mestrado 
em Política Social na UnB 

A corresponsabilização do Estado pelo 
cuidado: uma análise sobre a política de 

creches do PAC-2 na perspectiva da 
divisão sexual do trabalho 

4 2013 
Leonardo 
Milhomem 
Rezende 

Dissertação de Mestrado 
Profissional em Educação 

na UnB 

Monitoramento e Avaliação do 
Programa Nacional de Reestruração e 

Aquisição de Equipamentos para a 
Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil – PROINFÂNCIA: uma proposta 
metodológica 

5 2014 
Clarice da Silva 

Mattos 

Dissertação de Mestrado 
Profissional em Gestão e 
Avaliação da Educação 

Básica na UFJF 

A implementação do PROINFÂNCIA em 
Juiz de Fora e seus desdobramentos 

6 2014 

Wagner 
Silvestre de 

Oliveira Albiol 
Garcia 

Dissertação de Mestrado 
em Educação na UEMS 

Políticas Públicas para a Educação 
Infantil na cidade de Chapadão do Sul: 

estudo de caso do Programa 
PROINFÂNCIA 

7 2014 
Pablo Luiz de 
Faria Vieira da 

Silva 

Dissertação de Mestrado 
em Educação na UNIRIO 

As condições de trabalho docente na 
educação infantil: uma análise a partir 

do PROINFÂNCIA em quatro municípios 
do Rio de Janeiro 

8 2014 
Marcolina Maria 

de Oliveira 
Pires Marcelino 

Dissertação de Mestrado 
em Arquitetura e 

Urbanismo na UFRN 
Arquitetura Escolar Modulada e Flexível 

9 2015 
Fernanda 

Bezerra de 
Almeida 

Dissertação de Mestrado 
em Educação na UNIRIO 

Leitura e Escrita: vozes e imagens do 
PROINFÂNCIA no Rio de Janeiro 

10 2016 
Daniele 
Vanessa 
Klosinski 

Dissertação de Mestrado 
em Educação na UFFS 

Uma avaliação da implementação do 
programa Proinfância em Erechim: a 

política dos espaços escolares 

11 2016 
Luiz Gustavo 

Prado de 
Oliveira 

Dissertação de Mestrado 
em Educação na UNIRIO 

A mediação na Educação Infantil: o caso 
das unidades do PROINFÂNCIA no Rio 

de Janeiro 

12 2017 
Angela Maria 
Barbosa Pires 

Dissertação de Mestrado 
em Educação na UFG 

O PROINFÂNCIA como política de 
acesso à educação infantil nas cidades 

do sudeste goiano 

13 2017 
Rudybert 

Barros Von Eye 

Dissertação de Mestrado 
Profissional em Gestão 

Pública na UnB 

Proposta Metodológica para o 
Monitoramento do Programa Nacional 
de Reestruturação e Aparelhagem da 
Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil – PROINFÂNCIA 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Quadro 10 – Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização sobre o PROINFÂNCIA 

N° Ano Autor(a) 
Área da 

Especialização/IES 
Título 

1 2013 
Elisiane de 
Fátima Eich 

Ilha 
Gestão Educacional/UFSM 

Matrícula obrigatória na educação 
infantil a partir dos quatro anos de 

idade: avanços e desafios e a 
implementação do PROINFÂNCIA no 

município de São Pedro do Sul 

2 2016 
Cláudia Silva 

Babik 
Construção Civil/UNISINOS 

Análise do Desempenho Térmico, 
Luminíco e de ventilação natural de 
projeto padrão de edifício escolar do 

FNDE de acordo com os requisitos de 
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normas e referências nacionais e 
internacionais  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Quadro 11 – Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação sobre o PROINFÂNCIA 

N° Ano Autor(a) Graduação/IES Título 

1 2014 
Vanessa de 
Souza Fraile 

Pedagogia/UEL 
Projeto Piloto de Ambientação do 

Espaço Pedagógico do PROINFÂNCIA: 
limites e possibilidades 

2 2015 
Luiz Eduardo 
Di Braga da 

Fonseca 
Engenharia Civil/UFRGS 

Comparação de Desempenho Térmico 
de Pré-Escolas do Programa 

Proinfância nas diferentes zonas 
bioclimáticas brasileiras: estudo do 

projeto padrão tipo C e projeto 
conforme recomendações normativas 

de envoltória 

3 2015 
Victoria Bottini 

Milan 
Engenharia Civil/UFRGS 

Desempenho Térmico: análise de uma 
edificação escolar padrão 

PROINFÂNCIA instalada no município 
de Camaquã 

4 2015 
Flávia de 

Farias Alves 
Pedagogia/UEPB 

Aprendendo com o lúdico: relato de 
uma experiência na Creche Proinfância 

Maria Garciete Ramos Castro na 
cidade de Gurjão-PB  

5 2016 
Margareth 
Regina da 

Silva Escórcio 
Administração/UEM  

Reestruturação e Ampliação ao acesso 
à Educação Infantil – Proinfância 

6 2016 
Guilherme 

Piassa 
Ferreira 

Engenharia Civil/UTFPR 
Aditivos Contratuais de Obras Públicas: 

o caso do projeto padrão tipo B do 
PROINFÂNCIA  

7 2017 

Pedro 
Henrique 
Vargas 

Tonollier 

Engenharia Civil/UFRGS 

Comparação da Pegada de Carbono e 
Demanda Energética associadas ao 

ciclo de vida de edificações das 
Escolas PROINFÂNCIA nas oito zonas 

bioclimáticas brasileiras 

8 2017 

Alexsandra 
Oliveira 

Teixeira de 
Andrade 

Pedagogia/UFMA 
Espaço Físico das Creches do 
Proinfância de Imperatriz: entre 

organização e utilização dos ambientes 

9 2017 

Guilherme 
Flor Cornelio. 

Lucas 
Antunes 
Mendes 

Engenharia Civil/UNISUL 

Implantação de um Centro Educacional 
Infantil Sustentável na cidade de 

Pescaria Brava: estudo da viabilidade 
técnica 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Quadro 12 – Livros e Capítulos de Livros sobre o PROINFÂNCIA 

N° Ano Autores(as) Formato Título 

1 2014 

Marlene Oliveira dos 
Santos. Maria Izabel 

Souza Ribeiro. 
(Orgs.). 

Livro 
Educação Infantil: os desafios estão postos e o 

que estamos fazendo? 

2 2014 

Clarice da Silva 
Mattos. Luciana 
Verônica Silva 
Moreira. Hilda 

Aparecida Linhares da 
Silva Micarello. 

Capítulo de 
Livro 

A implementação do PROINFÂNCIA em Juiz 
de Fora e seus desdobramentos 

3 2014 
Patrícia Maria Uchôa 

Simões. Danielle 
Mylene Reis Lins 

Capítulo de 
Livro 

Proinfância: avaliação da implementação em 
municípios de Pernambuco 

4 2015 

Maria Luiza Rodrigues 
Flores. Simone 

Santos de 
Albuquerque (Orgs.). 

Livro 
Implementação do PROINFÂNCIA no Rio 
Grande do Sul: perspectivas políticas e 

pedagógicas 

5 2015 
Maria Fernanda 
Rezende Nunes 

(Coord.). 
Livro 

Políticas de Educação Infantil no Estado do Rio 
de Janeiro: Proinfância e as estratégias 

municipais de atendimento a crianças de 0 a 6 
anos.   

6 2015 
Mariana Mazzini 

Marcondes 
Capítulo de 

Livro 

As políticas de creches no PAC-2 e o cuidado: 
análise na perspectiva da indivisibilidade e 

interdependência de direitos 

7 2017 
Angela Maria Barbosa 

Pires Maria Marta 
Lopes Flores 

Capítulo de 
Livro 

O acesso à educação infantil via Programa 
PROINFÂNCIA 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Quadro 13 – Artigos e Trabalhos Apresentados em Congressos sobre o PROINFÂNCIA 

N° Ano Autores Título 

1 2011 Cláudia Miranda Martins 
O Desafio dos municípios no processo de implementação 

do PROINFÂNCIA. 

2 2012 
Maria Goreti Farias 

Machado 
Assistência financeira do PAR em municípios alagoanos: o 

PROINFÂNCIA na oferta de vagas da educação infantil. 

3 2012 
Maria Luiza Rodrigues 
Flores. Débora Teixeira 

de Mello 

Ampliação do acesso à educação infantil via 
PROINFÂNCIA: análises de uma política pública em 

colaboração. 

4 2013 
Letícia Maria Shabbach. 

Marília P. Ramos 
Fatores determinantes da implementação do 

PROINFÂNCIA no Rio Grande do Sul. 

5 2013 
Mariana Mazzini 

Marcondes 

As políticas de creches no PAC-2 e o cuidado: análise na 
perspectiva da indivisibilidade e interdependência de 

direitos.  

6 2013 
Mariana Mazzini 

Marcondes 

A corresponsabilização do Estado pelo cuidado: uma 
análise sobre a política de creches do PAC-2 na 

perspectiva da divisão sexual do trabalho 

7 2013 Daniele Marques Vieira 
Ser criança na unidade do PROINFÂNCIA: o que esse 

espaço pedagógico revela? 

8 2013 Daniele Marques Vieira 
O contexto do PROINFÂNCIA e o eixo interações: por uma 
ambientação do espaço pedagógico da educação infantil 
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9 2013 
Patrícia Maria Uchôa 

Simões. Danielle Mylene 
Reis Lins 

Implementação do Proinfância nos municípios de 
Pernambuco 

10 2013 Carolina Velho 

O assessoramento técnico-pedagógico à implantação da 
proposta pedagógica em unidades do PROINFÂNCIA 

como política pública do MEC nos Estados do Mato Grosso 
e de Rondônia  

11 2014 
Marlene Oliveira dos 

Santos 
O lugar dos bebês e de suas infâncias nas práticas 

pedagógicas em instituições do PROINFÂNCIA  

12 2014 Aline Ricci 
A Educação Infantil e o Programa PROINFÂNCIA: 

organização, impactos e desafios 

13 2014 Rosane Monteiro Gomes 
O PROINFÂNCIA, por uma política identitária de 

construção na Educação Infantil 

14 2014 Rosane Monteiro Gomes 
O PROINFÂNCIA: por uma política de formação e 

afirmação identitária da Educação Infantil 

15 2014 

Fernanda Bezerra de 
Almeida. Leandro 
Henrique de Jesus 

Tavares. 

Percorrendo os espaços do PROINFÂNCIA do RJ: diálogos 
com a pesquisa 

16 2014 Luciano Clebert Scaburi. 
Avaliação crítica do Programa PROINFÂNCIA do Governo 

Federal em relação às cozinhas ofertadas nos projetos-
padrão. 

17 2014 

Emanoela Celestino 
Almeida Ramos. Lívia 

Soares de Lima Sousa. 
Daniela da Costa Britto 

Pereira Lima. 

PROINFÂNCIA e espaços de educação infantil: 
possibilidades de práticas pedagógicas. 

18 2014 
Viviane Ache Cancian. 

Débora Teixeira de 
Mello. 

Um estudo sobre o assessoramento e acompanhamento 
pedagógico das redes e sistemas de ensino na 

implementação do PROINFÂNCIA nos municípios da 
região central, noroeste e norte do Estado do Rio Grande 

do Sul 

19 2014 

Emanoela Celestino 
Almeida Ramos. Daniela 
da Costa Britto Pereira 

Lima. 

A implementação e uso do laboratório de informática nos 
Centros de Educação Infantil no âmbito do PROINFÂNCIA 

20 2015 
Thais Andrea Carvalho 
de Figueirêdo Lopes 

A Expansão da Educação Infantil por meio do 
PROINFÂNCIA 

21 2015 
Débora Teixeira de 
Mello. Viviane Ache 

Cancian. 

O Programa Proinfância nos municípios da região central, 
noroeste e norte do Estado do Rio Grande do Sul uma 

análise do assessoramento e acompanhamento 
pedagógico nas redes e sistemas de ensino 

22 2015 
Sabrina Garcez. Magda 
Raquel D’Ávila Pereira. 

A organização de uma instituição modelo B do Proinfância 
na rede municipal de Porto Alegre 

23 2016 Daniele Marques Vieira 
O contexto do Proinfância e o eixo integrações: por uma 
ambientação do espaço pedagógico na educação infantil 

24 2016 

Jaqueline Peglow. 
Viviane Ritter. Amanda 
Ronca. Renata Pereira. 
Eduardo Cunha. Paulo 

Reinghantz.  

Avaliação do conforto térmico de escola municipal de 
educação infantil em Pelotas/RS – ZB2. 
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25 2016 

Maria Ignez Ferreira 
Campos. Clarice 

Estabanez de Chaves 
Faria. Pedro Spineli.  

Vera Maria Ramos de 
Vasconcellos. 

Proinfância e seus discursos: no contexto da produção de 
texto. 

26 2016 
Maria Luiza Rodrigues 

Natalino. Vinícius 
Martins Ávila. 

Avaliação pós-ocupação de projeto padrão PROINFÂNCIA: 
uma abordagem multimétodos no CMEI – Espaço da 

Infância. 

27 2016 
Vivian Carvalho de 

Araújo. Núbia Shaper 
Santos. 

Políticas indutoras da educação infantil no Brasil: um olhar 
sobre o programa PROINFÂNCIA 

28 2016 
Thiago Wulfghar Dias. 

Leopoldo Ribeiro Junior 

Análise da viabilidade de implantação de um sistema de 
gerenciamento de resíduos na construção civil na obra da 
Escola PROINFÂNCIA Creche Damasco no município de 

Varginha-MG. 

29 2016 

Maria Fernanda 
Rezende Nunes.  

Fernanda Bezerra de 
Almeida. Leandro 
Henrique de Jesus 

Tavares 

Challenges for Early Childhood Education: “Proinfância” – 
From Policy to Practice 

30 2016 
Maria Fernanda 
Rezende Nunes   

O PROINFÂNCIA e as estratégias municipais de 
atendimento a crianças de 0 a 6 anos 

31 2017 
Letícia Maria Shabbach. 

Marília Patta Ramos. 

A inserção de municípios gaúchos no Programa Nacional 
de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública 

de Educação Infantil (PROINFÂNCIA) e seus fatores 
condicionantes 

32 2017 Letícia Maria Shabbach.  
Ideologia, alinhamento partidário e adesão dos municípios 

brasileiros ao PROINFÂNCIA 

33 2017 

Juracy Machado 
Pacífico. Sirley Leite 

Freitas. Natasha Souza 
Matos. 

PROINFÂNCIA e Escolas de Educação Infantil: um estudo 
sobre implantação em estado da Região Norte  

34 2017 
Maria Luiza Rodrigues 

Flores. Simone 
Albuquerque. 

Assessoramento Técnico-Pedagógico aos municípios que 
aderiram ao PROINFÂNCIA: demandas da educação 

infantil 

35 2017 
Maria Luiza Rodrigues 
Flores. Débora Teixeira 

de Mello 

Impactos de uma política pública educacional: o 
PROINFÂNCIA no Rio Grande do Sul 

36 2017 

Sione Guterres 
Gonçalves. Ione da Silva 
Guterres. José Carlos de 

Melo. 

A Estrutura e o Funcionamento de uma Creche 
PROINFÂNCIA: um estudo na creche Marcos da Silva 

Ramos no município de Lago da Pedra/MA. 

37 2017 
Luiz Gustavo Prado 

Oliveira 
A inclusão na educação infantil – unidades do 

PROINFÂNCIA 

38 2017 
Fernanda Maria de 
Barros Nascimento. 

Juliana Oliveira Batista  

Avaliação do Desempenho Térmico da Creche Padrão do 
Programa PROINFÂNCIA através dos índices de conforto: 

um estudo de caso na cidade de Maceió-AL 
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39 2017 

Luiza C.Quintana. 
Thalita dos S. Maciel. 
Carolina de M. Duarte. 
Carolina M. Beltrame. 

Rodrigo K. Leitzke. 
Jaqueline da S. Peglow. 

Paulo A. Rheingantz. 
Eduardo G. da Cunha 

Avaliação do nível de conforto térmico de dois projetos de 
EMEIS a serem construídas na cidade de Pelotas-RS-ZB2  

40 2017 

Luiza C.Quintana. 
Thalita dos S. Maciel. 
Carolina de M. Duarte. 
Carolina M. Beltrame. 

Rodrigo K. Leitzke. 
Jaqueline da S. Peglow. 

Paulo A. Rheingantz. 
Eduardo G. da Cunha 

Place, Architecture Design and Thermal Comfort: A 
Municipal Day Care Childhood Center in Colônia Z3, 

Pelotas/RS, Brazil 

41 2017 
Leila Lôbo de Carvalho. 
Isabel Cristina de Jesus 

Brandão. 

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil (Proinfância) e o regime de colaboração 

42 2017 
Claudia Miranda Martins. 
Maria de Lourdes Mattos 

Barreto. 

Políticas públicas de educação infantil no Brasil: a 
implementação do Proinfância 

43 2017 
Maria Ghisleny de Paiva 

Brasil 
Espaços da Educação Infantil: uma análise através do ciclo 

de políticas. 

44 2018 

Nébora Lazzarotto 
Modler. Angélica Saccol 
Berleze. Edison Kiyoshi 
Tsutsumi. Vinícius Cesar 
Cadena Linczuk. Giselle 
Arteiro Nielsen Azevedo. 

Avaliação de desempenho de um projeto padrão do 
Programa PROINFÂNCIA: escola de educação infantil no 

Sul do Brasil 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Dentre o material acessado a maior parte foram Artigos e Trabalhos 

apresentados em Congressos (44) e Dissertações de Mestrado (12). As Dissertações 

de Mestrado estavam distribuídas nas áreas de Administração (1) Arquitetura e 

Urbanismo (1), Educação (5), Educação Ambiental (1) e Política Social (1), totalizando 

9 pesquisas. Três dissertações são oriundas de Mestrados Profissionais nas áreas 

de: Educação (1), Gestão e Avaliação da Educação Básica (1) e Gestão Pública (1).       

As Teses de Doutorado eram do campo da Educação (3). Livros (3) e 

capítulos de livros (3) totalizaram 65 produções acadêmicas sobre o PROINFÂNCIA 

disponíveis para consulta. 

Observou-se que profissionais, estudiosos e pesquisadores de outras áreas 

exceto a educação tiveram interesse em investigar aspectos do programa 

relacionados a construção e administração de suas ações. Dos Trabalhos de 
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Conclusão de Curso (TCC) encontrados, 5 foram da área de Engenharia Civil, 3 da 

área de Pedagogia e 1 da área de Administração, o que demonstrou o interesse dos 

graduandos de engenharia pelo tema, ainda que quantidade de TCCs localizados 

sobre o PROINFÂNCIA não seja expressiva.     

Após a leitura do material encontrado foram ordenados oito eixos de análise 

das produções em relação as principais questões abordadas pelos respectivos 

autores: 

   

a) Eixo 1 Implementação do Programa; 

b) Eixo 2 Estrutura Física; 

c) Eixo 3 Expansão de Matrículas; 

d) Eixo 4 Recursos Financeiros; 

e) Eixo 5 Organização Pedagógica das Escolas; 

f) Eixo 6 Formação de Professores; 

g) Eixo 7 Assessoramento Pedagógico; 

h) Eixo 8 Monitoramento e Avaliação. 

 

a) Eixo 1 – Implementação do Programa 

 

No estudo de Ramos (2011), o autor pretendeu compreender como a 

descentralização de políticas públicas, determinada pelo pacto federativo brasileiro, 

interfere na implementação de programas governamentais formulados pela União. Os 

três municípios eleitos para a realização de pesquisa de campo foram escolhidos 

devido à estimativa populacional inferior a 50.000 habitantes em 2008 e seus 

enquadramentos em três situações possíveis relacionadas à implementação do 

programa: o não acesso, o acesso que não se converte em plena execução e o 

sucesso na implementação, denominados respectivamente Caso Alfa, Caso Beta e 

Caso Gama. 

Quanto às dificuldades encontradas para a implementação do programa, o 

autor afirmou que a falta de qualificação dos profissionais locais, os entraves na 

comunicação entre os entes federados envolvidos ou mesmo a falta de interesse dos 

gestores municipais, foram fatores que, juntos, tonaram mais complexa a 

implementação descentralizada, o que não invalidou o poder de indução do programa 
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a ação da esfera municipal e a disseminação de boas práticas e recursos tecnológicos 

(RAMOS, 2011).   

O Grupo de Pesquisa “Educação Infantil e Políticas Públicas” da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) realizou uma pesquisa no período de 

2010 a 2014, intitulada “Repercussões das Políticas de Educação Infantil no Estado 

do Rio de Janeiro: o Programa PROINFÂNCIA e as estratégias municipais de 

atendimento a crianças de 0 a 6 anos” com o objetivo de acompanhar e avaliar a 

implementação do programa em municípios do Rio de Janeiro. A pesquisa foi 

coordenada por Maria Fernanda Rezende Nunes e seus resultados foram publicados 

no livro “Políticas de Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro: Proinfância e as 

estratégias municipais de atendimento a crianças de 0 a 6 anos” (2015). 

Essa pesquisa deu origem aos artigos de Ricci (2014), Gomes (2014) e 

Almeida e Tavares (2014). Ricci (2014) assinalou que seriam necessários 

“importantes ajustes para que a relação política de cooperação entre os entes 

federados se dê de forma menos burocratizada e mais equânime e transparente” (p.5) 

e afirmou que deveria melhorar a “eficácia da implantação desse Programa, que tem 

sido comprometida pela escassez de estrutura organizacional” (p.10). 

Lins e Simões (2014) propuseram-se a avaliar a implementação do programa 

em municípios do estado de Pernambuco por meio da coleta de dados realizada a 

partir da aplicação de questionários a 26 gestores municipais participantes de uma 

reunião técnica do PROINFÂNCIA organizada pelo MEC em Recife/PE, com 

municípios que haviam aderido ao programa entre os anos de 2007 e 2011. Dos 

resultados encontrados, um nos chamou mais a atenção, condizente ao arranjo das 

estruturas municipais em termos de planejamento para receber a instituição de 

educação infantil, já que segundo os gestores respondentes, todos os municípios 

tinham Planos Municipais de Educação (PME), porém somente 16 responderam que 

a construção do Centro Municipal de Educação Infantil com recursos financeiros do 

PROINFÂNCIA estavam nos respectivos PMEs de seus municípios, os outros 10 não 

mencionaram utilizar esse plano para aderir ao programa.       
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a) Eixo 2 -  Estrutura Física 

 

Sobre a estrutura física das unidades escolares financiadas com recursos do 

programa, as críticas partiram principalmente da utilização dos projetos padrão, 

mediante algumas dificuldades mencionadas pelos usuários.  

Costa (2015) analisou a execução do PROINFÂNCIA em três municípios da 

região metropolitana de Belo Horizonte (MG), nos quais uma das unidades de 

educação infantil ainda não entrou em funcionamento e as outras duas estão 

funcionando. Em sua pesquisa, verificou que os profissionais que trabalhavam nessas 

duas unidades desconheciam o projeto arquitetônico disponibilizado pelo MEC e 

fizeram críticas com relação à utilização dos espaços internos, além das unidades 

pesquisadas não terem sido equipadas com recursos do PROINFÂNCIA e as salas 

de informática não estarem funcionando. 

Em suas considerações, Costa (2015) avaliou que a adoção de um projeto 

padrão não dialogava com a realidade de todas as regiões e que havia a necessidade 

de mais (in)formação acerca dos projetos arquitetônicos, suas finalidades e 

concepções. Também apontou falhas, dificuldades e dúvidas na comunicação entre 

os entes federados para a implementação do programa.  

Garcia (2014) analisou a implementação de uma unidade de educação infantil 

construída com recursos do programa na cidade de Chapadão do Sul, com 20 mil 

habitantes, localizada no estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2013. Conforme o 

autor, em 2010, o município possuía 3.919 crianças de 0 a 5 anos e nesse mesmo 

ano apenas 42% do total de crianças eram atendidas nessa etapa de ensino. 

Entrevistas com seis professoras versaram sobre o espaço físico, nas quais 

foram destacados pontos positivos e negativos. Uma professora não considerou o 

espaço apropriado alegando que o planejamento da construção da unidade não previu 

mudanças climáticas, tendo citado como exemplo o fato das salas serem muito 

quentes e as áreas externas não terem cobertura para proteção nos horários em que 

o sol estivesse mais forte.  

As demais professoras, ainda que destacassem pontos positivos como: o 

tamanho da unidade; o fato de ter locais específicos para a realização de 

determinadas atividades; os banheiros; a altura dos móveis; os lugares para mochilas; 

também apontaram pontos negativos, como: o tamanho pequeno e o calor nas salas; 

o fato do anfiteatro não ser coberto e por esse motivo as crianças não poderem ir ao 
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local quando o sol está forte e quando está chovendo; o refeitório que não pode ser 

utilizado no inverno devido ao vento e ao frio, fazendo com que as crianças tenham 

que tomar lanche na sala nesse período do ano; a falta de um parquinho coberto; a 

lousa que ficou alta e não permitia que as crianças desenhassem.  

Garcia (2014) apresentou fotos que comprovavam as observações das 

professoras quanto à falta de cobertura nas áreas externas e acrescentou que: 

 

Segundo informou a ex-secretária de Educação, esses infortúnios já 
haviam sido pensados como problemas durante a implantação do 
programa, mas não havia o que fazer, pois a obra do Proinfância 
segue um modelo pré-determinado, o qual deveria ser seguido à risca; 
caso contrário, os valores das parcelas do financiamento da obra não 
seriam liberados (p.81).  
 
 

  O autor afirmou que no encontro do PROINFÂNCIA realizado no município 

de Campo Grande – MS em 2009, a inclusão de um banheiro para uso dos 

professores e dos monitores no berçário nos projetos padrão foi solicitado na plenária 

e a proposta foi aceita pelos representantes dos municípios e anotada pela 

representante do MEC, porém essa mudança não aconteceu (GARCIA, 2014). 

Garcia (2014) enfatizou que o MEC publicou documentos como os 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para a Educação Infantil (2006) e os Indicadores 

de Qualidade da Educação Infantil (2009) nos quais pontuou que os projetos de 

unidades escolares deveriam ser antecedidos de projetos participativos e, 

contraditoriamente, não permitia alterações nos projetos padrão. 

 

Contrário ao documento de 2006, sobre parâmetros de infraestrutura, 
o projeto proposto pelo Proinfância adota uma concepção 
arquitetônica padronizada, ou seja, não há possibilidade de 
participação dos sujeitos envolvidos; tampouco se consideram as 
identidades locais e os recursos naturais e tecnológicos da região nas 
edificações construídas. Os registros fotográficos disponíveis das 
unidades já construídas ou em construção têm a mesma identidade 
visual, a mesma fachada e planta baixa, não havendo qualquer 
variação entre as edificações. As unidades já construídas na primeira 
fase do programa, localizadas em municípios do Nordeste, do Sudeste 
e do Centro-Oeste do país não se diferem, nem pela fachada, nem por 
seu entorno, todo gramado e com os mesmos brinquedos 
industrializados (p.180-181).  

 

Marcelino (2014) estudou a arquitetura escolar do CMEI Professora Fernanda 

Jales, unidade de educação infantil construída com recursos do PROINFÂNCIA em 
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Natal-RN, a partir do projeto padrão tipo B; a referida construção durou 

aproximadamente dez meses e unidade foi inaugurada em 2011. A autora destacou 

algumas dificuldades encontradas em relação ao espaço físico: 

 

Na análise do programa de necessidades e funcionalidade da 
edificação verificaram-se alguns aspectos relevantes, a ausência de 
banheiros infantis nas salas de creches III e pré-escola; a lavanderia 
do bloco de serviço é superdimensionada, não há demanda de 
lavagem de roupa, as crianças trazem seus pertences de casa, a 
utilização da mesma é para atender as necessidades da higienização 
da escola; a utilização do anfiteatro fica prejudicada devido à ausência 
de cobertura, devido à insolação direta e chuva, além da ausência de 
drenagem para o piso da quadra; a circulação do setor administrativo 
não permite acesso ao cadeirante (p.74). 
 

As considerações da autora indicaram questões relevantes sobre o espaço 

físico das unidades escolares do PROINFÂNCIA, que poderiam ser discutidas e quem 

sabe incorporadas nos projetos padrão, de acordo com as vivências de utilização dos 

espaços pelas pessoas que estão no local.  

Mota, Gomes e Fernandes (2015) participaram de uma pesquisa desenvolvida 

no âmbito do Projeto MEC/UFRGS, cujo objetivo era o fortalecimento das políticas 

municipais de educação infantil no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa-

intervenção foi composta de três municípios, escolhidos dentre os dez municípios-polo 

do Projeto, considerando o fato de terem unidades escolares construídas com 

recursos financeiros do PROINFÂNCIA em funcionamento. Em relação ao espaço 

físico, as autoras fizeram os seguintes destaques: 

 

As unidades do Proinfância possuem janelas amplas nas salas, numa 
altura que permita à criança o contato visual com o ambiente externo, 
com a natureza que circula. Percebemos, no entanto, que, em 
algumas situações, nos momentos de descanso e sono dos bebês e 
das crianças, havia muita claridade. Essa situação indica a 
necessidade de organizar um ambiente aconchegante com a 
utilização de cortinas adequadas. 
Ainda em relação ao espaço do sono, percebemos que, mesmo que 
tenha sido previsto no projeto arquitetônico das escolas um espaço 
específico para tal, suas dimensões não são suficientes para garantir 
o distanciamento adequado entre os bebês e as crianças enquanto 
dormem (p.224). 
 
A falta de um banheiro nas salas do berçário e das crianças bem 
pequenas dificulta o processo de controle dos esfíncteres e seu 
desfraldamento. Importante salientar que o uso do penico, embora 
proibido pela Secretaria de Saúde de alguns municípios, segundo 
relatos, foi a alternativa encontrada para amenizar o problema (p. 225). 
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Na sala do maternal, o problema se inverte: existe acesso ao banheiro, 
mas não existe uma bancada adequada para a troca de fraldas das 
crianças que ainda estão em processo de desfraldamento. Isso pode 
acarretar problemas na organização cotidiana da turma, no 
atendimento às necessidades e ao ritmo do desenvolvimento físico e 
biológico de cada criança. Percebe-se que, na concepção do projeto 
arquitetônico, havia o entendimento de que o desenvolvimento das 
crianças nos diferentes grupos etários ocorre de forma homogênea, 
ou seja, as crianças no berçário não utilizarão vaso sanitário ou as 
crianças do maternal não estarão mais usando fraldas. A realidade nas 
escolas de Educação Infantil, no entanto, pautada pela concepção de 
que é preciso considerar os tempos individuais das crianças em suas 
aprendizagens, nos mostra que os comportamentos são plurais em 
mesmos grupos etários (p.225-226).  
 
Retomando a questão discutida anteriormente sobre a inadequação 
de alguns itens da construção do espaço às características regionais 
em termos de clima, um aspecto trazido pelas professoras refere-se 
ao piso das salas – apontado especialmente pelas professoras do 
berçário, como um problema. O piso frio é inadequado ao clima do Sul 
porque sua temperatura durante o inverno pode favorecer a incidência 
de algumas doenças nas crianças, por ficarem expostas a baixas 
temperaturas. A inadequação do piso restringe as possibilidades de 
exploração e, em alguns momentos do ano, inviabiliza a 
movimentação das crianças no chão (p. 226).    

 

Assim como nas pesquisas mencionadas anteriormente, essas indicações 

também suscitam ponderações sobre a relevância de serem apreciadas: a diversidade 

nas mesmas faixas etárias, as diferenças climáticas e as necessidades de dimensão 

adequada dos espaços.   

No artigo de Natalino e Ávila (2016) foi divulgada uma experiência de 

Avaliação Pós-Ocupação (APO) multimétodos de projeto padrão do programa em uma 

unidade escolar de educação infantil no município de Coronel Fabriciano em Minas 

Gerais. Ao elucidar em que consiste a APO foi afirmado que esta avaliação se refere 

a um método que busca relacionar o ambiente construído ao indivíduo e seu 

comportamento, na qual seriam avaliados o desempenho dos ambientes, a ser 

realizada por arquitetos e urbanistas. Observaram que em relação a aplicação da 

avalição do programa provavelmente faltaria nas prefeituras, especialmente em 

municípios de pequeno porte, profissionais aptos a conduzir esse tipo de avaliação 

(NATALINO e ÁVILA, 2016).    

Os autores destacaram que o projeto padrão advém da racionalização 

construtiva e da utilização do projeto como recurso político, tendo em vista a 

visibilidade da atuação do poder público nas cidades e que em nome da necessidade 
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de aferição dos níveis de satisfação dos usuários e da verificação do conforto 

ambiental em todos os seus aspectos, “a avaliação nos equipamentos que utilizam 

projeto padrão deve acontecer constantemente para não haver uma proliferação de 

problemas construtivos, funcionais e de conforto ambiental” (NATALINO e ÁVILA, 

2016, p. 2).    

Uma vez que o objetivo dos autores era socializar a seleção e a dinâmica das 

técnicas utilizadas, quais sejam: Passeio Walkthrough, Mapa Comportamental, 

Desenho Temático e Poema dos Desejos; as tecnologias que auxiliaram em cada uma 

das técnicas como os aplicativos: Sai pra Lá, Sun Surveyor, Google Keep e Google 

Fotos e as vantagens e desvantagens encontradas na aplicabilidade das técnicas 

selecionadas, a ênfase do texto foi dada a descrição e análise do processo de 

efetuação da avaliação e não foram tratados dos resultados relacionados as 

informações obtidas.      

Aquino (2013) teceu críticas ao PROINFÂNCIA em seu texto “Infância e 

Diversidade nas Orientações Nacionais para a Educação Infantil” ao analisar a disputa 

de concepções na educação infantil e pontuar que a legislação nacional, os programas 

e as ações do MEC “refletem tanto ideias de padronização, controle e subjugação das 

crianças, como de afirmação das crianças como sujeitos potentes, produtores de 

cultura e que, de fato, são diversas em seu modo de viver, assim como os diversos 

grupos sociais existentes” (p.177), tomando por base os Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil (2006) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009). 

 

A abordagem de metodologia de projeto defendida nos Parâmetros 
Básicos de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil 
(2006) adota a concepção de que os projetos arquitetônicos devem 
ser elaborados com a participação de todos os sujeitos envolvidos, 
valorizando as identidades locais e os recursos naturais e tecnológicos 
da região. Trata-se de uma abordagem que, além de considerar a 
responsabilidade da arquitetura com a preservação e a valorização da 
diversidade cultural, é compromissada com princípios democráticos, 
de escuta e direito de participação dos sujeitos envolvidos. Entretanto, 
tal proposta ficou restrita a sua publicação, não sendo adotada pelo 
próprio MEC, que, em 2007, iniciou o Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 
Pública de Educação Infantil (Proinfância). Tal programa, 
implementado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), visa construir seis mil unidades de educação infantil da rede 
pública, em convênio com os municípios, até 2014 (ou seja, pouco 
mais de uma unidade por município, visto que são 5.565 municípios 
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no país) (Brasil, 2013). Embora o programa tenha uma abrangência 
muito reduzida numericamente, seu significado simbólico terá maior 
alcance. Primeiro, por se tratar de uma ação federal, ou seja, uma 
ação nacional, em atendimento a demandas de prefeituras; em 
segundo lugar, por ser um programa que abarca desde a concepção 
arquitetônica até a sua aparelhagem – mobiliário, equipamentos e 
utensílios.    
 

  Após elencar uma série de situações em que considera falhas de concepção 

do programa a autora encerra: 

 

O Proinfância, seja em seu material, seja em seu projeto arquitetônico, 
normatiza práticas educacionais e culturais, aborda questões 
diretamente vinculadas a identidades culturais de modo padronizado, 
naturalizado; toma a cultura e práticas urbanas de classe média como 
únicas existentes ou verdadeiras. Em nome da eficiência técnica e da 
otimização de recursos, preconiza modelos homogeneizantes e tende 
a solapar a riqueza de conhecimentos e práticas dos diversos grupos 
e regiões do país. Esse programa, embora seja apresentado como 
ferramenta para democratização da educação, ao desconsiderar a 
variedade climática, a riqueza arquitetônica e a diversidade cultural do 
país, tem se caracterizado como homogeneização de práticas e 
experiências educacionais (p.184).   

 

No site do FNDE são encontradas as informações sobre o funcionamento do 

programa confirmando que:  

   

Para habilitação na ação de construção de escolas de educação 
infantil, poderão ser adotados projetos-padrão, fornecidos pelo FNDE, 
cujos parâmetros técnicos de implantação são predefinidos pela 
autarquia, em consonância com as diretrizes da Secretaria de 
Educação Básica do MEC45. 
 

 

Esse é um ponto nevrálgico do programa, os projetos padronizados foram 

avaliados em parte das pesquisas encontradas como projetos que não consideraram 

as diferentes características regionais brasileiras em um país com uma diversidade 

tão marcante em termos geográficos, climáticos, linguísticos e culturais. Todavia, para 

o cumprimento do objetivo do programa e para a viabilidade de fiscalização e controle 

da aplicação dos recursos financeiros, essa opção pode ser ajuizada como pertinente,  

especialmente devido a pouca capacidade técnica de municípios de pequeno porte 

na elaboração de projetos e execução de obras. Isso não inviabilizaria uma avaliação 

                                                           
45 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-funcionamento Acesso 
em: 05 de jun. 2015. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-funcionamento
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sistemática da utilização dos espaços pelos usuários e a incorporação de possíveis 

alterações ou mesmo a ampliação do conjunto de projetos padrão.   

Em contrapartida, no que se referia a avaliação do espaço físico das unidades 

do programa, Nunes (2015) assinalou que: 

 

A arquitetura do Proinfância e de seus espaços apresenta muitas 
positividades: pátios amplos (coberto e descoberto), banheiros 
adaptados, sala de informática, multimeios, salas para as crianças de 
creche e pré-escola, estrutura para preparação de alimentação e 
manutenção da higiene, recepção dos pais e crianças e sala destinada 
ao trabalho pedagógico com os professores.  
 
Se os espaços vão contemplar uma educação dos sentidos, 
oportunizando o contato social, o movimento do corpo, o contato com 
as artes, o desenvolvimento da imaginação e ampliação cultural e 
acolhimento das famílias, vai depender das pessoas que lá trabalham 
e da forma como concebem a criança e seu desenvolvimento. 
Investimentos em material, formação de professores e gestores e 
acompanhamento do trabalho, com avaliações periódicas baseadas 
em parâmetros nacionais de qualidade, entre outros, são caminhos 
para que estes espaços se tornem ricos em experiências culturais para 
adultos e crianças (p. 40).  

 

Em alusão ao material de pesquisa encontrado, as ponderações sobre os 

espaços são pertinentes e necessárias, pois um projeto padrão precisa ser avaliado 

pós-ocupação, entretanto, os espaços das unidades do PROINFÂNCIA têm o mérito 

de ser fruto de um investimento federal na educação infantil, tanto do ponto de vista 

pedagógico, como financeiro. O fato das crianças terem a possibilidade de estar em 

uma instituição educacional pública pensada, planejada e construída para elas é 

importante ser considerado. Rita Coelho fez um comentário sobre o projeto padrão 

quando conversávamos na entrevista para esse trabalho: 

 

O projeto padrão foi criticadíssimo porque era padrão. Acontece que se não 
fosse padrão a gente não conseguia fazer por causa do controle, do financiamento, 
da contabilidade, da prestação de contas. Ele nasce como um único projeto padrão 
nacional para o Brasil inteiro com características que foram muito criticadas por conta 
da diversidade climática, mas teve o mérito de por o projeto para acontecer. Para a 
elaboração desse projeto foram consultados vários municípios, a Associação 
Brasileira de Escritórios de Arquitetura, especialistas, a experiência dos Parques 
Infantis no Mário de Andrade, experiências da França, do Rio de Janeiro, com a 
participação de universidades como a UFRJ e a UFMG. Depois houve uma 
flexibilização para os municípios que tivessem projetos próprios e que atendessem 
aos critérios de qualidade. 
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Na entrevista com Maria Fernanda Nunes (UNIRIO) a professora fez uma 

observação sobre as críticas aos projetos padrão: 

 
Essas críticas em relação as questões ambientais e regionais são 

importantes, mas são factíveis de soluções mais fáceis, muito mais do que o município 
ter que fazer um projeto.  

 

Quanto aos pontos positivos do PROINFÂNCIA, o espaço foi destacado por 

Maria Fernanda como um componente importante: 

 

Eu sei que tem municípios que pegam o PROINFÂNCIA e terceirizam, 
transferem a gestão para a iniciativa privada, eu sei que tem municípios que usam o 
espaço para outras finalidades como para funcionar o ensino médio, mas não é a 
grande maioria. É claro que o município pode fazer o que quiser com o espaço, mas 
junto à população e junto aos professores, o espaço tem uma marca, pelo menos o 
tipo B e C tem uma marca, todos sabem que aquilo foi feito para os pequenos. 

Tem um texto do Pasolini, a Linguagem Pedagógica das Coisas, que diz o 
quanto o espaço físico fala. As coisas têm uma linguagem, falam sobre valores, 
quando você apresenta determinados materiais, você está falando também sobre a 
história, sobre uma época, sobre a forma de se conceber algo. E o PROINFÂNCIA 
está falando sobre uma forma de se conceber a educação infantil, quer dizer, o espaço 
físico do programa traz as marcas de uma concepção de criança e de educação. O 
espaço do PROINFÂNCIA traz as contribuições do referencial teórico da área de 
educação infantil, talvez as práticas tragam tensão entre a concepção e o que tem 
sido feito, mas o espaço físico está lá. Ele está dizendo alguma coisa, é um legado. 
Ele dá concretude ao que foi concebido um dia sobre o que é educação infantil.   

 

Nessa conversa Maria Fernanda mencionou a importância da formação de 

professores e do assessoramento pedagógico do MEC para que os professores 

pudessem realizar o planejamento das atividades de forma a utilizar melhor os 

espaços das unidades do PROINFÂNCIA. Como um exemplo dessa situação pode 

ser citado o seguinte achado de pesquisa: 

 

 E o anfiteatro? Nas falas dos entrevistados, percebe-se que este 
espaço não é valorizado. A justificativa dada é a de que ofereceria 
perigo de queda para as crianças, além da insolação intensa, na 
maior parte do ano. A solução, segundo alguns gestores, seria uma 
cobertura e algum apoio para as crianças. Até lá, permanecerá vazio 
(p.37).  
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Sobre essa questão específica da não utilização do espaço do anfiteatro nas 

instituições construídas a partir dos projetos padrão, Maria Fernanda fez o seguinte 

comentário: 

 

Aquele anfiteatro que ninguém gosta, as pessoas têm medo, não confiam nas 
crianças, não confiam na proposta, na autonomia e na organização do espaço. Os 
professores ainda não conseguem muito bem pensar as crianças!   

 

Horn foi a autora do “Estudo propositivo sobre a organização dos espaços 

internos das unidades do Proinfância em conformidade com as orientações desse 

programa e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEIs) com 

vistas a subsidiar a qualidade no atendimento” (2013) e do “Estudo propositivo sobre 

a organização dos espaços externos das unidades do Proinfância em conformidade 

com as orientações desse programa e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEIs) com vistas a subsidiar a qualidade no atendimento” 

(2014).  

Dessa consultoria resultaram três documentos com orientações para a 

utilização de cada espaço das unidades de educação infantil construídas com 

recursos do programa, tendo como referência o projeto tipo B, porém o primeiro 

produto da consultoria, composto por um diagnóstico da utilização dos espaços físicos 

em unidades escolares nas quais foi utilizado o projeto padrão,  não está mais 

disponível para consulta pública no site do MEC (BRASIL, 2013, 2014).  

A partir do diagnóstico das instituições de pesquisadas foram criadas 

sugestões de organização e utilização dos espaços com base nas DCNEI (2009), 

tendo em vista a averiguação da autora de que as práticas pedagógicas encontradas 

em muitas unidades escolares não condiziam com os avanços teóricos da área de 

educação infantil.    

Na entrevista realizada com a consultora foi destacada a preocupação da 

gestão de Rita Coelho na COEDI com ações que visassem o fortalecimento do âmbito 

pedagógico concomitantemente as construções das unidades de educação infantil, 

por esse motivo ocorreu a possibilidade de efetivação desse trabalho. Em relação a 

constatação das dificuldades nas práticas pedagógicas foi pontuado: 

 

O que eu constatei na época foi que os profissionais tinham um prédio 
pensado para o protagonismo e a autonomia das crianças e na prática isso não 
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acontecia. Se as próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
tivessem iluminado aquelas práticas seria diferente, mas não foi assim. Algumas 
concepções de criança e de como elas aprendem eram muito equivocadas.  

Essa questão da utilização dos espaços passa por uma questão anterior que 
é de concepção de criança e de como a criança aprende com base nas DCNEI e agora 
na BNCC, mas se esses documentos não forem interpretados corretamente e se não 
entenderem o que é um campo de experiência, por exemplo, pouco adianta.  

         
 
Além de outras sugestões a autora chamou atenção para o fato de que as 

marcas culturais deveriam estar presentes nesses espaços, contribuindo para a 

criação de uma identidade, que diferenciaria esta de outras unidades do 

PROINFÂNCIA existentes em outras localidades.  

Quanto às dificuldades relativas a formação dos professores e a forma como 

utilizavam ou não determinados espaços nessas unidades e algumas situações 

encontradas no uso e distribuição desses espaços, Graça citou alguns exemplos de 

sua vivência: 

 

Por exemplo, aquela sala de atividades múltiplas ao lado da sala de 
informática, que aliás eram dois espaços pequenos que deveriam ter sido um só, 
porque na maioria dos prédios do PROINFÂNCIA os computadores não eram usados 
porque não tinha quem soubesse usar e quando eram usados, o uso era restrito ao 
treino com as crianças, em muitas localidades eram usadas como refeitório. O 
refeitório deveria ficar na praça central, acontece que na época do frio era impossível 
levar as crianças para fazer as refeições na praça.    

Eu acho que a sala de informática não precisava existir porque a computação 
é uma das linguagens que deveria ser contemplada como um campo de experiência, 
por isso não faria sentido isoladamente e sim como parte de uma experiência 
significativa vivenciada pela criança. 

Se juntassem a sala de informática e a sala de atividades múltiplas daria para 
fazer uma sala um pouco maior em que ficassem os jogos, os materiais e os livros 
que não tem em todas as salas.  

 
A opinião da consultora sobre os projetos padronizados para todo o país foi a 

seguinte: 
   
Eu acho que em um país tão diferente geograficamente, socialmente e 

culturalmente como o nosso não seria adequado haver um único modelo 
arquitetônico. Aqui no Sul eles estão fechando a praça central para poder usar, senão 
fica inviável o uso. 

Eu não gosto de prédios de escolas infantis grandes, eu gostava muito mais 
do tipo C do que do tipo B, porque eu acho que as crianças são pequenas e nos 
prédios menores pode haver uma proximidade maior, um aconchego maior e um 
acolhimento maior. 
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No período em que acompanhou o PROINFÂNCIA para efeitos da elaboração 

do estudo da organização dos espaços, a consultora percebeu algumas dificuldades 

na execução do programa. 

 

Em muitas cidades o prefeito apresentava o projeto e fazia uso político disso. 
A maioria dos projetos era do tipo B, eles queriam o tipo B porque era o maior, dava 
para enxergar de longe, então nas cidades pequenas, aquela era a mega construção 
do lugar. E, em algumas localidades, acontecia de não ter número de crianças 
suficiente para ocupar o espaço. 

As construções de modo geral não foram bem feitas, não existia mão-de-obra 
adequada em alguns locais, sem contar com a esperteza de alguns prefeitos em 
comprar material inferior, enfim, todas aquelas questões que temos conhecimento, 
resultava em prédios que já estavam muito deteriorados.   

 
 
Quanto aos avanços do programa, Graça mencionou: 
 
 
Essa foi uma política que se concretizou, que teve visibilidade. Foi um projeto 

muito audacioso no sentido das metas de construção que o programa pretendia atingir 
e acabou não atingindo nem 1/3 do que estava previsto. Mas acho que foi válido, 
talvez tivesse que ter sido implantado de outra forma, ainda assim algumas sementes 
caíram em terra fértil, não o suficiente para qualificar toda a educação no Brasil. Muitos 
problemas precisariam ser revistos como a construção e a padronização, além da 
parte física vir sempre atrelada a parte pedagógica.  

         
E, por fim, conversamos sobre o retorno do seu estudo acerca da organização 

dos espaços das unidades do PROINFÂNCIA a partir do projeto padrão tipo B. A 

consultora relatou que na época as pessoas envolvidas gostaram muito e acharam 

que o estudo ajudou nas reflexões sobre o tema. Após essa experiência Graça 

publicou um livro com os estudos feitos nesse período intitulado “Brincar e interagir 

nos espaços da escola infantil” (HORN, 2017) em que tratou da organização dos 

espaços incluindo sugestões de materiais, brinquedos e mobiliário para cada espaço. 

 

b) Eixo 3 – Expansão de Matrículas 

 

Outro estudo importante foi a pesquisa de avaliação diagnóstica realizada por 

profissionais que atuaram no Projeto de Assessoramento e Acompanhamento 

Pedagógico aos municípios contemplados pelo PROINFÂNCIA no estado da Bahia 

ou Projeto Proinfância Bahia MEC-UFBA (2012-2014). Foram apresentados os 

resultados sobre a situação das obras das construções das unidades escolares de 
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educação infantil do PROINFÂNCIA em 237 municípios, acompanhados pelo projeto 

no estado em 2014.       

O percentual de obras em construção era o maior, 58,3%, seguido pelo 

percentual das obras concluídas, 14,1%. As obras paralisadas totalizaram 8,6%, as 

que estavam aguardando registro de preço, 7,5%, as que estavam em processo de 

licitação, 4,9% e as que estavam em fase de planejamento, 4,1%. As obras 

canceladas totalizavam 1,9% e as que estavam em reformulação 0,6% (SANTOS; 

RIBEIRO, 2014). 

Santos e Ribeiro (2014) afirmaram que os percentuais das obras paralisadas 

e concluídas que não estavam em funcionamento revelaram problemas de ordem 

político-administrativa e contratual com as empreiteiras que os municípios tiveram 

para concluir e colocar em funcionamento essas instituições de educação infantil. 

Também consideraram o percentual de obras concluídas e em funcionamento muito 

baixo em relação ao número de obras conveniadas com o FNDE. Nas palavras das 

autoras, “esses dados levantam também a urgência de um debate sobre o objetivo 

desse programa, que se propõe a ampliar as matrículas na creche e na pré-escola” 

(p.87). 

As autoras enfatizaram a importância do Ministério Público, dos Tribunais de 

Contas, dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada fiscalizarem essas 

obras para que as unidades pudessem de fato contemplar as crianças que não tem 

acesso à educação infantil, “uma vez que o índice de crianças que não frequentam 

instituições de educação infantil no estado da Bahia ainda é muito elevado” (p.22).    

Em relação a expansão das matrículas a partir da construção das novas 

unidades, Santos e Ribeiro (2014) apresentaram os seguintes dados: 

 

Quando os municípios foram indagados sobre a utilização das novas 
unidades de Educação Infantil construídas pelo Proinfância, 12,7% 
afirmaram que serão realizadas apenas novas matrículas de crianças, 
76,8% disseram que serão realizadas novas matrículas e transferência 
de crianças de outras instituições da rede, 0,9% falaram que serão 
realizadas novas matrículas e transferência de crianças de outras 
instituições da rede, 0,9 falaram que serão realizadas apenas 
matrículas de crianças transferidas de outras instituições da rede, 
4,1% mencionaram outra situação em relação à matrícula das crianças 
e 5,5% não soube informar (p.88).  (grifos nossos) 

 

Isso significa que na maior parte desses municípios pesquisados, 76,8%, 

seriam efetuadas novas matrículas e remanejamento de crianças de outras creches e 
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pré-escolas, enquanto 12,7% pretendiam realizar somente novas matrículas. Dada a 

precariedade de funcionamento de muitas creches e pré-escolas é possível que essa 

tendência de remanejamento de crianças de outras instituições já existentes para as 

unidades de educação infantil construídas com recursos do PROINFÂNCIA esteja 

espraiada pelo Brasil, pois mesmo com as dificuldades apontadas pelas pesquisas 

realizadas sobre a utilização dos espaços físicos internos, essas unidades foram 

planejadas e construídas para funcionarem como espaços educacionais para crianças 

de 0 a 5 anos, o que já é um avanço em termos de adequação em direção a um 

patamar de mais qualidade.   

Tomando por base os dados de 2010 as autoras analisaram a situação dos 

docentes na educação infantil no estado que totalizavam 35.629 naquela ocasião, dos 

quais 26,4% atuavam em creche e 73,6% na pré-escola. Constataram que os 

municípios baianos com unidades do PROINFÂNCIA possuíam mais professores de 

creche do que os municípios que não aderiram ao programa, tendo em vista que “em 

muitos deles a instituição do Proinfância é um marco para o município, pois é a 

primeira vez, em toda a história do município, que ele vai ofertar matrícula na rede 

municipal para crianças de 0 a 3 anos de idade, principalmente para crianças de 0 a 

2 anos de idade” (SANTOS; RIBEIRO, 2014, p.49).  

Nesse mesmo ano, 2010, consultando os dados do Censo Escolar, Santos e 

Ribeiro (2014) analisaram que 81,9% das instituições de educação infantil da Bahia 

eram pré-escolas e 18,1% eram creches e se fossem consideradas somente as 

creches municipais, esse percentual ficava em 15,8%, seguindo a tendência nacional 

de priorização do atendimento de 4 e 5 anos, principalmente com a instituição da 

obrigatoriedade para essa faixa etária.    

Silva (2014) afirmou que o PROINFÂNCIA promoveu a ampliação do acesso 

nos quatro municípios por ele pesquisados e em poucas situações houve 

remanejamento de crianças que eram atendidas em locais muito precários e pôde 

constatar em sua pesquisa de campo que na maior parte dos municípios pesquisados 

no RJ, as creches e pré-escolas municipais eram vinculadas à Secretaria de 

Educação e a construção de unidades escolares do PROINFÂNCIA estava vinculada 

à Secretaria de Obras, dificultando tanto a implementação do programa, como sua 

articulação com a rede já existente. Em algumas situações havia uma pessoa 

responsável por todos os programas do Plano de Ações Articuladas (PAR) nas 

Secretarias Municipais de Educação.  
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A pesquisa de Nunes (2015) apontou que até o ano de 2013 haviam sete 

municípios no RJ com oito unidades do PROINFÂNCIA em funcionamento, sendo que 

a maior parte entrou em funcionamento em 2012 e 2013 e que as matrículas dessas 

unidades passaram a representar uma em cada dez matrículas do total das redes 

pesquisadas de educação infantil. Das 2.066 novas matrículas criadas entre 2010 e 

2013, o PROINFÂNCIA contribuiu com 1.110 matrículas, ou seja, 54% do aumento no 

período. Se fossem analisadas somente as matrículas da rede pública no período, 

com as unidades do programa houve um aumento de duas em cada três novas 

matrículas dos municípios da amostra.  

A autora ressaltou que apesar do incremento nas matrículas nos municípios 

pesquisados, o desafio ainda era grande considerando que se fossem atendidas todas 

as crianças de 4 e 5 anos e metade das crianças de até 3 anos seriam necessárias 

mais de 7.689 matrículas, sete vezes mais do que o resultado obtido com as unidades 

em funcionamento. Dos 92 municípios do Estado, 37 haviam aderido ao programa, 

com um total de 94 construções previstas na ocasião. 

Na conversa com Maria Fernanda Nunes, a autora apontou quais seriam os 

pontos fortes do programa e o primeiro ponto destacado foi relativo as matrículas: 

 

O ponto forte do programa foi a indução de matrículas para a creche, no Rio 
de Janeiro esse foi o ponto forte do programa. O PROINFÂNCIA é o espaço físico, 
mas agrega porque o município tem que ofertar os recursos humanos e fazer com que 
o espaço funcione como uma instituição educacional.   

       

c) Eixo 4 – Recursos Financeiros  

  

Conforme o disposto na tese de Costa (2015), uma das principais dificuldades 

encontradas foi à falta de documentação, pois essas instituições estavam funcionando 

sem a autorização dos órgãos competentes, fazendo com que os recursos financeiros 

tivessem que ser depositados no caixa escolar de outra instituição. Os técnicos das 

Secretarias Municipais de Educação orientaram que as matrículas fossem informadas 

para o Censo Escolar por meio de outra instituição, devido à falta de cadastro no INEP 

(COSTA, 2015). 

No levantamento de pesquisas sobre o PROINFÂNCIA detectou-se a 

ausência de informações sobre os recursos financeiros que envolveram o programa. 

No máximo foi mencionado quanto custou a obra da unidade escolar pesquisada por 
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alguns autores e não foram localizadas informações sobre os custos de manutenção 

e outros. Essa é uma lacuna apontada que precisaria ser preenchida para que mais 

pessoas tivessem acesso a informações relativas aos investimentos de recursos 

públicos nesse programa. Para efeito dessa análise foi necessário recorrer aos 

relatórios anteriormente citados, CNM (2017), CGU (2017), Tá de Pé (2017) e TCU 

(2012) que serão abordados em itens vindouros.     

A opção de manter esse eixo foi justamente por considerarmos esse item de 

fundamental importância e querermos demarcar essa lacuna. Sabemos da dificuldade 

de obtenção dos dados relativos ao montante de recursos envolvidos, mas 

entendemos que essa questão é crucial na análise do funcionamento do programa. 

Descobrimos a existência de valores diferenciados por projeto em cada estado e na 

entrevista com o coordenador de infraestrutura do FNDE perguntamos sobre o 

estabelecimento desses valores: 

 
No início do programa, os preços de repasse do FNDE eram um só valor para 

o país todo, depois resolvemos refinar isso, levantando o custo de cada obra e o 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) tem 
tabelas para cada estado. Se colocarmos Brasília como valor 1 do orçamento, o Rio 
de Janeiro dá 1,15, ou seja, 15% a mais e alguns estados do Nordeste chegam a 10 
ou 12% a menos, existe uma variação de 20 a 30 pontos percentuais de diferença de 
preço no país. Quando detalhamos os orçamentos, baixou muito o gasto do órgão.   

 

d) Eixo 5 – Organização Pedagógica  

 

Na pesquisa de Costa (2015) verificamos uma situação que não difere de 

muitas instituições de educação infantil, quando o autor afirmou que as unidades 

investigadas ainda não tinham Projeto Político-Pedagógico e a assessoria pedagógica 

do MEC em Minas Gerais aconteceu somente durante o ano de 2010 e por esse 

motivo os profissionais da educação que estavam atuando nessas unidades não 

participaram desse momento, cada unidade trabalhava conforme sua disponibilidade 

de recursos e suas concepções de educação infantil. 

Na pesquisa de Vieira (2016) a relação entre estrutura física e a proposta 

pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil pesquisado, uma unidade do 

PROINFÂNCIA no município de Coronel Vivida no sudoeste do estado do Paraná, 

destacava-se como fator de fundamental importância para o aprendizado e para as 

experimentações infantis. A forma como a equipe pedagógica lidava com o espaço-
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ambiente, a organização e a disposição dos materiais e objetos como “elo de ligação 

entre a cultura e as possibilidades criativas das crianças” (p.212) favoreceu a 

exploração dos cenários montados pelas professoras para que as crianças 

construíssem significados.  

A autora pretendeu contribuir com uma “perspectiva estético-didática para 

pensar a experiência educativa no espaço-ambiente da educação infantil” (p.218) por 

meio de imagens das experiências educativas em que os saberes didáticos e saberes 

estéticos incidiam na organização do espaço-ambiente.  

Acentuando que Vieira (2016) teve a oportunidade de ser consultora do 

assessoramento pedagógico do MEC para as unidades escolares do PROINFÂNCIA, 

adquirindo conhecimentos acerca do programa de forma mais estreita, a sua pesquisa 

revelou um olhar sobre uma unidade construída a partir de um projeto padrão que 

permitiu ao leitor compreender que existiam incontáveis alternativas de organização 

da ação pedagógica com crianças a serem realizadas nesse espaço. Conforme sua 

asserção: 

  

Compreendo que o diálogo entre a arquitetura e a pedagogia se 
constitui pela aproximação de objetivos que culminam no projeto 
educativo, com o que se pode elucidar o sentido e os significados que 
materializam o espaço-ambiente conformado na inter-relação de seus 
elementos (p.214). 
 
    

Ao invés de questionar o projeto padrão como outros autores o fizeram, seus 

arrazoados sobre a organização do espaço-ambiente denotaram que a tônica do seu 

texto foi discutir que essa estrutura física foi planejada de acordo com “uma concepção 

de educação infantil calcada em parâmetros de qualidade, estes entendidos como 

indicadores de políticas públicas” (p. 204) e que as relações e os vínculos dos sujeitos 

envolvidos com o espaço-ambiente poderiam ensejar boas experiências educativas.    

Na pesquisa coordenada por Nunes (2015) sobre a implementação do 

PROINFÂNCIA no Rio de Janeiro foram raros os momentos em que os pesquisadores 

presenciaram atividades livres e dirigidas nos pátios interno e externo das unidades. 

Nas palavras da autora: 

 

No desenrolar da pesquisa, percebemos que o uso limitado dos pátios 
é uma prática comum a todas as unidades. Acontece diariamente, com 
duração de 20 a 30 minutos ou apenas três vezes por semana. Essa 
restrição aparece em quase todas as unidades de horário parcial 
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visitadas. As unidades que mantêm um horário diário de pátio livre 
para crianças são as de horário integral. Quando perguntadas se a 
organização do espaço e a distribuição do tempo eram adequadas às 
necessidades das crianças, 80% dos respondentes afirmaram que 
sim, enquanto os 20% restantes acharam que o tempo é pequeno para 
as rotinas, trabalhos pedagógicos e brincadeiras. 
Percebeu-se que existem concepções diferenciadas de uso do pátio e 
da sala. O espaço do pátio é concebido como um espaço para 
brincadeiras, sendo, por isso, menos valorizado e, consequentemente, 
menos utilizado. A sala, lugar de aprendizagem, é o espaço em que 
as crianças devem ficar mais tempo (p.39).       
 
 

Essa também não era uma questão encontrada especificamente nas 

unidades do PROINFÂNCIA, pois sabemos que em outras creches e pré-escolas isso 

acontece devido as lacunas na formação inicial e continuada de professores, ocorre 

que como os projetos padrão tem área externa esse espaço estaria assegurado, o 

que nem sempre era garantido em outras instituições educacionais.  

 

e) Eixo 6 – Formação de Professores 

 

Oriundo do grupo de pesquisa da UNIRIO, Silva (2014), analisou as condições 

de trabalho docente em quatro unidades escolares do PROINFÂNCIA em quatro 

municípios do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Aperibé, Tanguá e Quatis.  

De acordo com o autor o estado do Rio de Janeiro possuía oito unidades de 

educação infantil construídas com recursos do programa em sete municípios, sendo 

que duas novas unidades seriam inauguradas em 2013 e 2014, totalizando dez 

unidades escolares em nove municípios (SILVA, 2014).  

Quanto ao objetivo precípuo de seu trabalho, analisar as condições de 

trabalho docente nessas instituições, o autor concluiu que: 

 

A partir das condições do trabalho docente, postas como fator 
determinante para a qualidade na Educação, vimos que os 
trabalhadores estão sujeitos a condições estruturais debilitantes, como 
o elevado percentual de contratos de trabalho precários, a cisão entre 
professores e auxiliares, que provoca tensões, a pouca participação 
ativa na elaboração nos planejamentos em conjunto, seja com outros 
professores, seja com os auxiliares (p. 115). 
 
     

As condições de trabalho docente elencadas pelo autor não são encontradas 

somente em creches e pré-escolas construídas com recursos do programa, mas 
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fazem parte da história da educação infantil e da não valorização dessa etapa como 

direito da criança, além da precarização do trabalho docente intensificada em toda a 

educação básica. Entretanto, se o intuito da existência desse programa era também 

a melhoria da qualidade da educação infantil brasileira, suas reflexões contribuíram 

para a avaliação do quanto o programa está cumprindo seus objetivos, na medida em 

que a estrutura física é importante, mas não suficiente e que tanto a formação inicial 

e continuada dos professores, como as condições de trabalho, tem interferências no 

processo educativo.  

 

g) Eixo 7 – Assessoramento Pedagógico 

 

Em busca de analisar o assessoramento pedagógico do MEC aos municípios 

que sediam unidades escolares de educação infantil construídas pelo PROINFÂNCIA 

por meio da celebração de convênios com universidades públicas ou contratação de 

profissionais para exercer tal função, Velho (2013), Cancian e Mello (2014) e Flores e 

Albuquerque (2017) dedicaram-se a explorar o tema. Na tese de Costa (2015) também 

foi abordado o assessoramento pedagógico em Minas Gerais.  

Cabe ressaltar que comparativamente aos trabalhos publicados sobre a 

análise das estruturas físicas dos projetos arquitetônicos, foram encontrados poucos 

estudos sobre o assessoramento pedagógico, o que se constitui em uma lacuna a ser 

preenchida para melhor compreensão de como aconteceram essas ações.  

Flores e Albuquerque (2017) explanaram sobre a composição da Rede 

Formativa criada pelo Projeto de Assessoramento da UFRGS aos municípios que 

aderiram ao PROINFÂNCIA no ano de 2013, organizados em 10 pólos para a 

realização desse trabalho, na qual estiveram presentes secretários municipais de 

educação, equipes técnicas das secretarias de educação, gestores e docentes das 

unidades escolares de educação infantil.   

Consoante as autoras a revisão ou a construção dos Projetos Político 

Pedagógicos das instituições educacionais aconteceu a partir do apoio a elaboração 

de um Plano de Ação elaborado nos seis encontros formativos, no qual puderam ser 

escolhidos  e priorizados um dos quatro eixos temáticos: “Práticas Pedagógicas com 

Bebês”; “Avaliação na/da Educação Infantil e articulação com o Ensino Fundamental”; 

“Leitura e interpretação de mundo expressa nas diferentes linguagens” e “Espaços, 

Tempos e Materiais”, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Educação Infantil (2009). A temática relativa a ação pedagógica com bebês e crianças 

de até dois anos foi sobrelevada como a que mais necessitou de aprofundamento e 

referências para o currículo e atuação docente, dada a recente inserção das crianças 

pequenas no planejamento educacional.   

Foi evidenciado o quanto essa experiência permitiu maior aproximação da 

realidade local de atendimento a educação infantil e das demandas relativas a 

formação de professores, além do reconhecimento da importância da iniciativa do 

Governo Federal, tanto para a construção, como em relação a promoção do 

assessoramento, de acordo com as seguintes assertivas: 

 

Destacamos que a obra física das unidades do Proinfância, sem 
dúvida, a partir dos relatos das assistentes de pesquisa e das próprias 
representantes municipais, tornaram-se espaços de referência nas 
cidades e trouxeram a público o tema “educação infantil”. A área física 
destinada as novas escolas, o tamanho da planta, a infraestrutura do 
entorno, são elementos que impactam visualmente nas cidades e 
transfiguram as relações das escolas com as comunidades onde elas 
mesmas estão inseridas. 
As novas escolas estão realizando impacto sobre a demanda por 
vagas, especialmente nos municípios pequenos, nos quais uma ou 
duas unidades permitem o atendimento pleno da demanda reprimida. 
Já no caso das redes maiores, em cidades de grandes aglomerados 
urbanos, são necessárias muitas unidades para o alcance das metas 
de oferta do PNE. 
Contudo, entendemos que, ainda que de extrema relevância e 
necessidade, não é suficiente que o Governo Federal apoie 
financeiramente aos municípios para a construção de obras. No 
contexto atual, de consolidação do ordenamento legal da área, é 
indispensável garantir assessoramento técnico-pedagógico aos 
municípios que aderem ao Programa, com vista a que os mesmos 
efetivem o disposto nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (DCNEI) tanto nos processos de gestão destas 
novas unidades, quanto nos processos cotidianos de educação 
coletiva (FLORES e ALBUQUERQUE, 2017, p.7).       

 

Na mesma direção Cancian e Mello (2014) citaram a aproximação das 

universidades com as realidades educacionais dos municípios envolvidos no 

assessoramento pedagógico como um dos pontos positivos dessa ação: 

 

As práticas realizadas pelas ações do projeto, para as Universidades 
têm sido de grandes aprendizagens. Essa experiência tem permitido 
que as universidades envolvidas se aproximem das realidades vividas 
nos 150 municípios, refletindo, problematizando, dialogando e 
socializando conhecimentos. Essa aproximação com a Educação 
Básica permitirá que se crie culturas institucionais outras, culturas que 
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superem a visão adultocêntrica nas práticas pedagógicas na 
Educação Infantil, e que se institua processos auto formativos, 
formativos e formativos em contexto (p. 03925).  

   

O Projeto de Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico às redes de 

educação infantil de municípios da região central, norte e noroeste do estado do Rio 

Grande do Sul na implementação do PROINFÂNCIA ao qual as autoras se referem 

foi coordenado por professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Universidade do Noroeste do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) e Universidade de Passo 

Fundo (UPF) com o objetivo principal de realizar formação continuada de gestores e 

docentes das unidades escolares construídas com recursos do programa e dos 

sistemas públicos de educação à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009) durante 2 anos.  

Segundo as autoras os 150 municípios nos quais os participantes estiveram 

nas reuniões de formação continuada foram agrupados em 3 municípios polos 

distribuídos entre as regiões: 1 na região central, 1 na região noroeste e 1 na região 

norte. Visitas técnicas e formação em contexto nas unidades do PROINFÂNCIA 

cobriram 8 municípios de cada polo, totalizando 24 municípios em que essas ações 

aconteceram.  Quanto a outras atividades relativas ao assessoramento: 

 

Destaca-se as ações já executadas pelo projeto: reuniões semanais 
de estudo das equipes das três Universidades; o planejamento, a 
realização e a avalição do Ciclo Formativo I, II, III e IV realizado nos 
micropolos de referência pelas equipes do polo de Santa Maria, Ijuí e 
Passo Fundo; a realização de visitas técnicas das auxiliares de 
pesquisa (algumas vezes acompanhada pela coordenadora do 
projeto, professoras formadoras e supervisoras de pesquisa) aos 
municípios; estudo dos relatórios das visitas técnicas para a 
composição de documento de base para a devolutiva e formação na 
unidade; devolutivas nas 24 unidades do PROINFÂNCIA com 
gestores, coordenadores pedagógicos e professores das unidades 
que receberam visita técnica para entrega da devolutiva (CANCIAN e 
MELLO, 2014, p. 03924). 

    

A elaboração do Plano de Ação para o ano de 2014 foi solicitada a partir das 

reuniões em que ocorreram as devolutivas e a construção das propostas pedagógicas 

para essas unidades do PROINFÂNCIA precisou contemplar a incorporação do 

trabalho com as crianças de 0 a 3 anos no currículo, o que ainda se constituiu em um 

desafio para muitos municípios.   



205 
 

As autoras reportaram-se a definição da faixa etária a ser atendida e dos 

critérios para distribuição de vagas como pautas em discussão nos municípios, pois 

mesmo que as orientações do MEC tenham sido de matricular as crianças de 0 a 5 

anos, a prioridade era para as crianças de 4 e 5 anos e sobre os critérios, prevalecia 

a condição da mãe trabalhadora em detrimento da vulnerabilidade social da criança 

(CANCIAN e MELLO, 2015).      

As demais atividades como seminários e encontros sobre temáticas afins 

contaram com a associação ao Fórum Gaúcho de Educação Infantil, MEC, MIEIB e 

Secretarias Municipais de Educação dos municípios envolvidos no projeto. 

Em síntese, Flores e Albuquerque resumiram as principais contribuições do 

assessoramento pedagógico nas seguintes linhas: 

 

Gostaríamos de falar um pouco mais sobre este último aspecto, pois 
as pesquisas e materiais produzidos por universidades e consultoras 
nos permitem afirmar que o Proinfância vem contribuindo de maneira 
significativa, não apenas para ampliação do atendimento, mas, 
também, para a constituição e consolidação da identidade da 
educação infantil. As novas unidades resultantes da adesão municipal 
ao Programa são construídas em terrenos com, no mínimo, 2.800 
metros quadrados, resultando em uma obra de grande porte, que 
chama a atenção do bairro, colocando o direito à educação para as 
crianças pequenas em evidência e ampliando a demanda manifesta 
por parte das famílias. 
A assessoria técnico-pedagógica tem contribuído com orientações 
para a execução dos processos de funcionamento e regularização das 
novas unidades, atuando em temas como elaboração de proposta 
pedagógica, formação inicial e continuada de profissionais, 
organização dos espaços e tempos, pautando estudos a partir das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Res. 
CEB/CNE 05/09). 
Esse processo de assessoramento produziu diversos movimentos 
positivos: trouxe o tema da educação da primeira infância naqueles 
municípios onde esta oferta educacional ainda não existia em prédios 
próprios; levou à constituição de equipe própria de coordenação 
pedagógica voltada a esta etapa em secretarias de educação onde 
ainda não havia um responsável por esse espaço; e em alguns 
municípios onde já havia um número significativo de escolas, toda a 
rede de profissionais foi envolvida em processos formativos, que 
resultaram na revisão de documentos de referência para esta oferta e, 
também, em alguma medida, das práticas cotidianas desenvolvidas 
com as crianças.  
Assim, podemos afirmar que há uma dimensão político-pedagógica de 
extrema relevância agregada à expansão física das redes municipais 
de educação infantil (2016, p.1). 
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   Complementando as questões evidenciadas pelas autoras, na entrevista 

com a Coordenadora da Educação Infantil do MEC na ocasião da realização do 

assessoramento pedagógico, Rita Coelho, foi mencionado que o PROINFÂNCIA ficou 

marcado por se constituir em um programa de construção de unidades escolares e a 

dimensão pedagógica do programa não foi tão enfatizada quanto deveria. Rita 

considerou que a estrutura do assessoramento pedagógico poderia ter sido mais 

adequada, o que não desmereceu as ações realizadas.    

Nessa entrevista Rita explicou que consultores externos, grande parte 

oriundos de universidades, estiveram em todos os estados brasileiros, nos quais 

foram formados polos com no mínimo dez municípios reunidos, para discutir a política 

municipal de educação infantil, incluindo critérios de matrícula e construção de 

propostas pedagógicas. O assessoramento abrangeu a discussão da política de 

educação infantil no município e não somente nas instituições construídas com 

recursos do PROINFÂNCIA. Conforme a entrevistada: 

 

O PROINFÂNCIA é um grande compromisso do Governo Federal com a 
Educação Infantil, uma ação supletiva de apoio técnico e financeiro da maior 
relevância e na dimensão pedagógica, teve uma ação potencial para além do 
programa. Quando o FNDE ia ao município orientar sobre uma obra, nossa equipe 
pedagógica ia para discutir a política municipal de educação infantil. Nos lugares onde 
o assessoramento foi realizado, tivemos muitas solicitações de continuidade. 

A metodologia que utilizamos foi organizar os municípios em polos, com 
consultores externos contratados, dando preferência aos profissionais residentes nos 
estados para construir uma rede, muitos ligados as universidades e aos Fóruns 
Estaduais de Educação Infantil e depois realizar os Seminários Estaduais do 
PROINFÂNCIA, nos quais todos os municípios que tinham ou não PROINFÂNCIA 
poderiam participar, já que optamos por trabalhar com a política e não com a 
instituição.  Então o assessoramento técnico pedagógico esteve presente em todos 
os estados, mas não em todos os municípios. Todos os relatórios dos 
assessoramentos pedagógicos realizados com as programações dos encontros estão 
no MEC. 

 

Constatou-se a existência de poucas pesquisas sobre o assessoramento 

pedagógico do MEC ao PROINFÂNCIA e aos municípios que aderiram ao programa. 

Se mais explorado esse tema poderia contribuir com uma compreensão mais ampla 

do alcance dessas ações. Na entrevista com Maria Fernanda foi destacado o 

assessoramento pedagógico: 
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Tivemos assessoramento pedagógico, todos os municípios na pesquisa 
apontam o quanto foi importante essa ação. Esse é um programa que tem que vir 
acompanhado desse assessoramento, inclusive para fortalecer as equipes de 
educação infantil, pois pode acontecer da equipe ficar à margem dos anseios de um 
secretário de educação que entenda pouco de educação infantil. Também para que 
os professores possam fazer melhor uso da proposta e dos espaços.    

 

Na entrevista com a consultora da organização dos espaços, Graça Horn, ela 

comentou sobre o assessoramento pedagógico no Rio Grande do Sul: 

 

Aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos um projeto junto com a universidade 
de assessoramento das questões pedagógicas, principalmente das propostas 
pedagógicas das unidades do PROINFÂNCIA. A estratégia que foi pensada foi a 
formação de núcleos nas diferentes regiões, esses núcleos absorviam determinados 
municípios, nós fazíamos uma primeira formação nos núcleos e os núcleos então 
atingiam os demais municípios.  

Na época a avaliação foi super positiva e as pessoas pediam muito para 
continuar. Eles gostaram muito da ideia de juntar os municípios para estudar junto e 
das trocas de sugestões, conhecimentos e práticas. Foi uma experiência muito 
interessante e foi documentada em um livro coordenado pela Simone e pela Maria 
Luiza Flores. Nós dissemos que eles deveriam continuar mesmo sem a nossa 
presença, mas sabemos que nem sempre isso funciona.     

 

h) Eixo 8 – Monitoramento e Avaliação 

 

Rezende (2013) não avaliou a implementação do PROINFÂNCIA em um 

município específico, mas suas contribuições apontaram pontos críticos de 

implementação do programa. Seu objetivo geral foi desenvolver metodologia para 

monitoramento e avaliação do programa. Para contemplar o exposto no objetivo 

principal, o autor mapeou o processo de implementação do programa, identificou e 

analisou os principais problemas e as necessidades de melhoria que envolvem essa 

implementação e, por fim, construiu um painel de indicadores para monitoramento e 

subsídio à avaliação do PROINFÂNCIA.   

Como resultado de pesquisa, Rezende (2013) avaliou que o programa foi um 

importante instrumento desenvolvido para cumprir os objetivos e metas estabelecidos 

na legislação e na política de educação infantil no Brasil, entretanto, apresentou 

problemas na implementação. Observou que mesmo com o avanço da disposição das 

informações sobre o programa no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle (SIMEC), essas informações precisariam ser mais bem organizadas para que 

pudessem contribuir com o monitoramento e avaliação do programa. 
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O autor apontou a carência de avaliações sobre o programa, o que poderia 

ter contribuído para a solução de problemas, tanto em relação ao aspecto físico, 

quanto em relação ao aspecto pedagógico, tendo em vista que para além da expansão 

das vagas na educação infantil, o programa tem como objetivo a melhoria da 

qualidade dessa etapa da educação básica (REZENDE, 2013).     

Eye (2017) pretendeu apresentar uma metodologia de monitoramento para a 

execução das obras do PROINFÂNCIA, a partir da implementação da gestão de 

riscos. Primeiramente explicou como funcionava o monitoramento por meio do banco 

de dados do SIMEC, no qual estavam armazenados os registros de todas as 

atividades do programa e que o SIMEC era o canal de troca de informações entre os 

gestores e fiscais dos entes federados e técnicos e gestores do FNDE/MEC. 

 Segundo o autor o acompanhamento da execução das obras pela equipe de 

supervisão consistia em indicar as conformidades e apontar nos registros as restrições 

e inconformidades com relação ao projeto. As inconformidades seriam os serviços não 

executados em conformidade com o projeto e as restrições seriam inconformidades 

graves, que teria risco de comprometer a solidez ou a segurança da obra na execução 

ou na pós-ocupação. 

Prosseguindo os esclarecimentos o autor apontou que ficava registrado no 

SIMEC, no caso da inconformidade, a fase da obra; a data do registro pelo 

responsável pelo monitoramento; a descrição da inconformidade; a providência a ser 

tomada pelo ente federado; a data prevista para a superação, que geralmente é de 30 

dias após o registro no sistema; o nome do responsável pelo apontamento, a data da 

superação da inconformidade e a situação da inconformidade. De acordo com a data 

de inserção no sistema e a situação da inconformidade, poderiam constar as 

seguintes categorias: aguardando providência ou aguardando correção; aguardando 

providência ou aguardando correção há mais de 15 dias; aguardando análise do 

FNDE; superada; justificada; cancelada. O atraso no cumprimento das providências 

necessárias disparava alertas para os responsáveis pela fiscalização no município e 

para os técnicos do FNDE para que cada um tomasse ciência de suas atribuições 

(EYE, 2017, p.100). 

No caso de riscos estruturais, a exemplo de vigas executadas em 

desconformidade com o projeto, o ente federado na verdade deveria ter executado 

conforme o projeto, mas existe a possibilidade de inserção de uma alteração de 

projeto, na qual por meio de uma justificativa técnica e Anotação de responsabilidade 
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Técnica emitida por profissional habilitado, o ente federado compromete-se com a 

solidez da obra (EYE, 2017). 

Não só as obras, mas as fases anteriores também eram acompanhadas no 

sistema, pois quando o ente federado e o FNDE firmavam um termo de compromisso, 

poderiam ser inseridos a cópia da publicação do edital de licitação, a cópia da 

publicação da empresa vencedora do certame, o contrato, a planilha orçamentária 

vencedora e a ordem de serviço para início da obra (EYE, 2017).       

A proposta de monitoramento de Eye (2017) era composta da construção de 

indicadores de monitoramento por meio de um sistema de pontuação para as 

restrições e inconformidades, de acordo com o grau de risco que cada uma pode gerar 

na qualidade final da obra, como por exemplo a troca de um piso especificado por 

outro teria menos peso do que uma alteração na estrutura, que poderia colocar em 

risco a estabilidade da obra.  

Na visão do autor a pontuação contribuiria para a avaliação da qualidade das 

obras, no sentido de categorizar prioridades, as de maior pontuação teriam prioridade 

na análise devido ao maior risco e possibilitaria a avaliação da assistência técnica 

prestada aos entes federados, pois com a pontuação seria viável saber quais os 

serviços que possuem maiores restrições e ou inconformidades. As informações 

oriundas do sistema de pontuação poderiam fazer com que o FNDE adotasse 

melhorias nas peças gráficas de projeto das obras, desse orientações mais 

específicas quanto à execução de determinado serviço e melhoraria a comunicação 

entre os entes federados, assim como contribuiria com o FNDE para que tivesse como 

meta a diminuição da pontuação de um determinado item ou no somatório das 

pontuações entre períodos.    

Nos trabalhos acadêmicos encontrados sobre o programa foi possível 

constatar que, de acordo com o objetivo principal de cada um, alguns profissionais da 

área educacional foram entrevistados, como professores, coordenadores, diretores, 

secretários municipais de educação, todos em âmbito municipal, contudo, as crianças 

não foram consultadas sobre os aspectos pesquisados, o que indica um campo de 

pesquisa ainda a ser explorado. 
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3.7 DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O PROGRAMA 

 

No Relatório do Tribunal de Contas da União (2012) estavam contidas 

informações a respeito da quantidade de escolas construídas pelo programa, foi 

possível verificar que a maior parte dos recursos previstos foi destinada aos projetos 

do tipo B, 68,7% do total, seguidos do tipo C, 16% do total, e do tipo A, 4% no ano de 

2014.   

Os recursos do programa atingiram o montante de R$9.252.297.149,24, 

provenientes de convênios e emendas no período Pré-PAC, que totalizaram 

R$2.401.358.515,28 (26%). No período PAC-2 (2011-2012) os investimentos foram 

de R$3.420.938.633,96 (37%) e a estimativa para o PAC-2 (2013-2014) era de 

R$3.430.000.000,00 (37%), segundo informações do Relatório de Auditoria do 

Tribunal de Contas da União (2007-2013).   

Consoante às informações obtidas no site Portal Brasil, em 2015 mais de 10 

bilhões de reais foram investidos na construção de unidades de educação infantil em 

4.178 municípios.  Do total de 8.787 obras contratadas em todo o país, 6.516 foram 

concluídas (2.533) ou estavam em obras (3.983)46, o que não significa que o programa 

não tenha tido problemas em sua concepção e execução.  

De acordo com os dados apresentados pelo FNDE relacionados à distribuição 

geográfica do atendimento do PROINFÂNCIA, 27% das escolas de educação infantil 

foram construídas nas Regiões Sul e Sudeste, 26% no Nordeste, 11% no Centro 

Oeste e 9% na Região Norte. No que dizia respeito à previsão de atendimento em 

2013 e 2014, a distribuição estimada era maior na Região Nordeste, com 34%, em 

seguida no Sudeste, com 25%, no Sul, 17%, no Norte, 13% e Centro Oeste, com 11%.  

No Relatório de Gestão do MEC referente ao exercício do ano de 2015 

apresentado ao Tribunal de Contas da União em abril de 2016 estava indicado que no 

Programa Educação Básica (2030) do PPA 2012-2015, composto de 4 objetivos, 31 

metas e 24 indicadores em acordo com a versão inicial do PNE (2011-2020), as ações 

do MEC para a educação básica estavam distribuídas em quatro eixos de atuação: i) 

apoio aos educandos, às escolas e aos entes federados com ações de 

desenvolvimento da educação; ii) apoio à infraestrutura física; iii) formação e 

                                                           
46 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/03/proinfancia-investe-mais-de-r-10-bilhoes-
na-construcao-de-creches Acesso em: 10 de jun. 2015. 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/03/proinfancia-investe-mais-de-r-10-bilhoes-na-construcao-de-creches
http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/03/proinfancia-investe-mais-de-r-10-bilhoes-na-construcao-de-creches
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valorização de professores e profissionais; e iv) gestão e avaliação (BRASIL, 2016, 

p.26).    

Especificamente sobre o PROINFÂNCIA, na “Análise Situacional dos 

Objetivos e Metas do Programa 2030 – Educação Básica”, constava sobre o objetivo 

0596 “Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso e da 

permanência, e a conclusão na educação básica, nas suas etapas e modalidades de 

ensino, em colaboração com os entes federados, também por meio da ampliação e 

qualificação da rede física” (BRASIL, 2016, p. 28) que:  

 

Do total de creches e pré-escolas, 1.274 estão concluídas, 1.269 
encontram-se em execução, 363 paralisadas e 3.149 não iniciaram. 
Com relação às obras paralisadas, verifica-se que houve uma melhora 
em relação a 2014. Essa redução deu-se em razão das ações que 
ampliam o fornecimento de assistência técnica aos municípios. Entre 
os motivos que levam à paralisação das obras, destacam-se: as 
reformulações das obras de Metodologia Inovadora - MI para 
metodologia convencional, abandono da obra pela empresa 
contratada e falhas na execução de serviços. Com as reformulações 
das obras de MI para convencional foram criados mais dois tipos de 
projetos: Projeto tipo 1 e Projeto tipo 2. Vale ressaltar também que, a 
partir de 2015, o fluxo de pagamento das obras foi alterado. Conforme 
disposto na Resolução/FNDE Nº 7, DE 5 DE AGOSTO DE 2015, os 
recursos serão transferidos em parcelas, de acordo com a execução 
da obra, sendo a primeira no montante de até 15%, após inserção da 

ordem de serviço de início de execução da obra no Simec (BRASIL, 
2016, p. 28). 
    
 

E sobre a Meta “Apoiar a construção de 7.000 creches e pré-escolas”: 

 

Com recursos oriundos do PAC 2, de 2011 a 2015, foi apoiada a 
construção de 6.187 unidades de educação infantil, beneficiando 
2.736 municípios nos 26 estados, além do Distrito Federal, e cujas 
obras superam o valor de R$ 8,5 bilhões. Essa quantidade de ações 
apoiadas equivale a aproximadamente 88,3% da meta prevista para o 
período, que era de apoiar a construção de 7 mil creches e pré-
escolas. Desse total foram aprovadas as construções de 3.135 até 
2012, atendendo a mais de 1.600 Municípios. Em 2013, foram 
apoiadas as construções de 2.092 estabelecimentos de educação 
infantil, em 1.004 municípios além do Distrito Federal, com valor de 
aproximadamente R$ 3 bilhões. No exercício de 2014, com mais de 
R$1,2 bilhão de investimento, foram apoiados 715 municípios com a 
aprovação de 958 unidades de educação infantil. Em 2015, dois 
projetos foram apoiados, de dois munícipios que já possuíam ação 
cadastrada no exercício anterior. Por se tratarem de ambientes 
essenciais para a aprendizagem das crianças, indispensáveis à 
melhoria da qualidade da educação infantil, além de ser parte 
substancial do programa Proinfância, em 2015, foram atendidas com 
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mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento 232 
unidades escolares, concluídas e em andamento, em mais de 113 
municípios, com investimento superior a R$ 20,6 milhões (BRASIL, 
2016, p. 29). 

 
 

As próximas tabelas foram elaboradas com base nos dados do SIMEC em 

junho de 2018 com o objetivo de retratar o movimento das construções de unidades 

escolares por tipo de projeto em cada estado.  

 

Tabela 9 – Obras contratadas por tipo de projeto e por estado (2018) 

Estados 

Escola de 
Educação 

Infantil 
Tipo B 

Escola de 
Educação 

Infantil 
Tipo C 

Escola 
Infantil - 
Tipo B 

(Projeto 
Novo) 

MI - 
Escola de 
Educação 

Infantil 
Tipo B 

MI - 
Escola de 
Educação 

Infantil 
Tipo C 

Projeto 1 
Convencio

nal 

Projeto 2 
Convencio

nal 

Projeto 
Tipo B - 
Bloco 

Estrutural 

Total 
Geral 

AC 19 1   8 4 10 7   49 

AL 73 20 1 35 16 21 17 3 186 

AM 123 18   39 7 26 23   236 

AP 4 3 
 

15 3 4 5 
 

34 

BA 247 137   77 32 105 78 7 683 

CE 135 39 
 

54 17 132 54 4 435 

DF 61     49         110 

ES 40 15 
 

4 12 31 25 1 128 

GO 186 56   74 13 49 33   411 

MA 185 48 1 11 13 127 52 3 440 

MG 394 155   62 25 160 188   984 

MS 112 17 
 

18 
 

17 6 1 171 

MT 129 41   4 2 40 17 1 234 

PA 175 64 
 

123 41 48 32 
 

483 

PB 82 68   44 14 25 23   256 

PE 116 56 
 

59 35 54 58 
 

378 

PI 45 31   16 7 41 53   193 

PR 261 129 
 

49 12 61 88 
 

600 

RJ 59 35   42 49 35 36   256 

RN 99 30 
 

3 8 22 25 
 

187 

RO 25 10   14 2 34 12   97 

RR 14 11 
 

17 1 3 
  46 

RS 214 182   104 36 38 55 8 637 

SC 138 109 
 

6 3 41 35 
 

332 

SE 28 19   11 11 23 17   109 

SP 395 142 
 

61 25 89 64 
 

776 

TO 102 28   2   8 5   145 

Total 
Geral 

3.461 1.464 2 1.001 388 1.244 1.008 28 8.596 

Fonte: SIMEC. 
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Os projetos tipo B foram os mais contratados, 3.461, seguidos do projeto tipo C, 

1.464 e do projeto tipo 1 convencional, 1.244. A maior parte das obras contratadas em 

metodologias inovadoras também eram do projeto tipo B, 1.001.  

Minas Gerais com 984 obras contratadas era o estado que estava na frente, 

seguido de São Paulo com 776, Bahia com 683, Rio Grande do Sul com 637 e Paraná 

com 600. Os estados que menos tinham obras contratadas eram Amapá com 34, 

Roraima com 46, Acre com 49, Rondônia com 97 e Sergipe com 109. 

Na sequência está a tabela com os recursos financeiros aplicados nas ações do 

programa: 

 

Tabela 10 – Recursos Financeiros aplicados em cada ação do PROINFÂNCIA (2008-2015) 

DESCRIÇÃO 
DO PLANO 
INTERNO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Total Geral 

EQUIPAMENTO - 
INFANTIL - 

PROINFANCIA 
    14.455.402,70 21.413.161,87       35.868.564,57 

INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR - 

ADITIVO 
PROINFANCIA 

      6.653.818,67 6.653.818,67 

INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR - EQUIP. 

PROINFANCIA 
        8.983.326,99     8.983.326,99 

INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR - MOBIL 

PROINFANCIA 

    9.304.945,00   9.304.945,00 

MOBILIARIO- 
INFANTIL-

PROINFANCIA 
    14.606.242,40 23.382.456,72       37.988.699,12 

PROINFANCIA - 
ADITIVOS 

 30.057.685,53      30.057.685,53 

PROINFANCIA - 
CONSTRUCOES 

NOVAS 
  395.823.026,68           395.823.026,68 

REDE FISICA 
EDUC BAS - 

ADITIVO 
PROINFANCIA 

  115.852.205,80 253.267.763,98 277.284.763,50 812.680,61  647.217.413,89 

REDE FISICA 
EDUC BAS - 

PROINFANCIA 
NOVOS 

    371.011.298,86 156.941.184,73       527.952.483,59 

REESTFISICA 
E.INFANTIL 

CONSTRUCAO 
PROINFANCIA 

99.083.019,09       99.083.019,09 

REESTFISICA 
E.INFANTIL-

CONSTRUCAO 
PROINFANCIA 

223.735.000,00             223.735.000,00 

TOTAL GERAL 322.818.019,09 425.880.712,21 515.925.149,76 455.004.567,30 295.573.035,49 812.680,61 6.653.818,67 2.022.667.983,13 

Fonte: SIMEC. 

 

Os recursos aplicados na compra de mobiliário para as unidades de educação 

infantil apareceram nos anos de 2010, com o valor de R$ 14. 606.242,40 e 2011, com 

o valor de R$ 23.382.456,72, totalizando R$ 37.988.699,12. O total geral dos recursos 

aplicados nos anos de 2008 a 2015 nas ações elencadas na tabela foi de R$ 

2.022.667.983,13. Esse total de recursos aplicados difere do apontado no Relatório 
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da CGU (2017) em que foi esclarecida que a provisão em leis orçamentárias para o 

programa entre 2007 e 2017 foi de R$ 13,7 bilhões e o valor total efetivamente 

transferido pelo FNDE nesse período foi de R$ 6,4 bilhões.     

Nos sites do PAC e do Portal da Transparência do Ministério da Transparência 

e Controladoria-Geral da União foram consultadas as informações sobre a situação 

das obras e sobre os convênios firmados com os municípios no âmbito do 

PROINFÂNCIA.    

Em 2016 as obras estavam presentes nos 26 estados brasileiros e no Distrito 

Federal, ou seja, em todos os estados haviam municípios que aderiram ao programa 

e dos 5.570 municípios, 2.357 participantes do programa, conforme o exposto na 

Tabela 11.   

 

Tabela 11 – Estágio das obras para a construção de unidades de educação infantil com recursos 
financeiros do PROINFÂNCIA no Brasil (2016) 

 

Estados Municípios 
Obras 

Contratadas 
Ação 

Preparatória 

Em 
Licitação da 

Obra 

Em 
Contratação 

Em 
Obras 

Concluídas 

AC 16 43 25 4 0 12 2 

AL 66 125 36 10 0 70 9 

AP 8 28 12 1 0 15 0 

AM 50 186 64 18 0 100 4 

BA 263 458 147 17 0 262 32 

CE 104 291 156 23 0 100 12 

DF 74 74 42 2 0 21 9 

GO 79 255 97 27 0 113 18 

ES 39 85 32 3 0 39 11 

MA 160 326 143 32 0 139 12 

MT 60 109 42 10 0 50 7 

MS 30 75 14 11 0 45 5 

MG 315 543 244 99 1 148 51 

PA 110 373 86 22 0 240 25 

PB 76 154 47 11 0 80 16 

PR 139 273 117 28 0 82 46 

PE 128 282 111 23 0 136 12 

PI 97 142 43 37 0 60 2 

RJ 54 233 88 21 1 122 1 

RN 51 83 37 12 0 28 6 

RS 120 299 104 16 0 156 23 

RO 27 71 47 7 0 14 3 

RR 8 24 4 0 0 18 2 

SP 143 508 246 34 0 175 53 

SC 67 120 44 22 0 36 18 

SE 41 72 32 7 0 32 1 
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TO 32 50 16 2 0 27 5 

TOTAL 2.357 5.282 2.076 499 2 2.320 385 

Fonte: Elaboração da autora a partir das informações obtidas no site do PAC47 

 

Podemos inferir que os dados no site do PAC não foram constantemente 

atualizados se compararmos esses números com os apresentados em outros 

documentos, a exemplo do “Estudo Proinfância: situação das creches nos municípios 

brasileiros” realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em 2017. No 

estudo foi apontado que existiam 8.826 obras contratadas em 4.239 municípios e no 

site do PAC as informações de 2016 eram de 5.282 obras contratadas em 2.357 

municípios.   

Na ocasião o estado de Minas Gerais tinha o maior número de municípios 

participantes do programa, 315 e o maior número de obras contratadas, 543, seguido 

pelo estado de São Paulo, 508, Bahia, 458, Pará, 373 e Maranhão, 326. O estado de 

Rondônia era o que menos tinha obras, 24, seguido do Amapá, 28, do Acre, 43 e 

Tocantins, 50.  

Nas 36 páginas encontradas na busca em “Convênios” com o descritor 

“Proinfância” foi possível localizar os convênios firmados entre 2008 e 201148. De 2012 

a 2018 não havia nenhum registro posto no site do Portal da Transparência, nesse 

período a pactuação das unidades passou a ser não mais por convênio e sim pelo 

Termo de Compromisso. 

Foram construídas 23 tabelas nas quais constam os números e anos dos 

convênios, os municípios convenentes e os valores conveniados em municípios de 23 

estados brasileiros. Em relação aos estados do Acre, Amapá, Rio de Janeiro e ao 

Distrito Federal não foram localizadas referências nesse momento da investigação 

(VER ANEXO O). 

Como foi exequível observar, a maior parte dos convênios do PROINFÂNCIA 

constantes no Portal da Transparência estavam situados em períodos de 2009 a 2011, 

somente nos Estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo foram 

consignados os convênios de 2008 a 2011. No Estado do Espírito Santo estavam no 

Portal os convênios de 2010, em Roraima os convênios de 2011 e em Rondônia, os 

de 2010 e 2011.      

                                                           
47 Disponível em: http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/creches-e-pre-escolas/ 
48 Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/convenioslistageral.asp?ordem=-
1&Pagina=1&TextoPesquisa=proinfancia Acesso em: 30.01.2018.  

http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/creches-e-pre-escolas/
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/convenioslistageral.asp?ordem=-1&Pagina=1&TextoPesquisa=proinfancia
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/convenioslistageral.asp?ordem=-1&Pagina=1&TextoPesquisa=proinfancia
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Os convênios de 2007 não estavam no Portal da Transparência e os de 2008 

apareceram somente em quatro estados brasileiros, além de não constar nenhuma 

informação de 2012 a 2018. Esse formato de publicização dos dados precisaria ser 

atualizado e aperfeiçoado, para que ficassem mais disponíveis e claras as 

informações sobre a utilização do recurso público para o cidadão, o que nos leva a 

concordar com os alertas feitos em pesquisas acadêmicas e relatórios de órgãos de 

controle que os informes sobre o programa não são suficientemente divulgados.   

A pesquisa de Schabbach (2017) sobre a adesão das administrações 

municipais ao PROINFÂNCIA no período de 2009 a 2012 referentes a 3.791 

municípios avaliou se a “ideologia do partido do prefeito” e o “alinhamento do partido 

do prefeito à coalização federal” interferiram na decisão de requestar esses recursos, 

tendo em vista a suposição de que partidos de esquerda tenderiam a recorrer mais ao 

programa, pois priorizariam os grupos mais vulneráveis utilizando os recursos públicos 

para sanar desigualdades, assim como os prefeitos dos partidos da base de apoio 

para a implementação de políticas sociais poderiam obter recursos e vantagens 

políticas com mais facilidade.  

A respeito desses aspectos a autora concluiu que “o alinhamento do partido 

do prefeito à coalização partidária do governo federal representou um fator indutor de 

chances de adesão ao PROINFÂNCIA naquele período e não interferiu o fato do 

partido ser de esquerda” (SCHABBACH, 2017, p. 1). Outros fatores poderiam ter 

motivado ou não os prefeitos a aderirem ao programa, seguem as análises da autora 

sobre as variáveis independentes pesquisadas que induziram a adesão: 

   

[...] o fato do município ser metropolitano aumentou em 14, 553 a 
chance de adesão ao PROINFÂNCIA. Em seguida aparece a 
população estimada de 0 a 5 anos de idade, ampliando em 9,555 
vezes a chance de adesão, seguida da demanda reprimida de 4 e 5 
anos de idade (crianças não matriculadas em escolas), com 2,398 
vezes. As últimas variáveis, que apresentam valores aproximados de 
Exp(B), foram: população urbana (1,49 vezes), ideologia do partido do 
prefeito na gestão 2005 a 2008 (1,276 vezes) e alinhamento à 
coalização federal da gestão 2009 a 2012 (1,17 vezes) (SCHABBACH, 
2017, p. 21).    

 

     Em relação as variáveis que reduziram as chances de adesão ao 

PROINFÂNCIA a pesquisadora atestou que:  
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Em primeiro lugar aparece o percentual de professores municipais 
sobre o total de professores da educação infantil, que reduziu em 67% 
as chances de adesão. Em seguida vem a densidade populacional, 
repercutindo 66% na redução das chances de adesão ao 
PROINFÂNCIA. Por último e de forma contra intuitiva, aparece a 
demanda reprimida de 0 a 3 anos de idade, que reduziu em 42,5% as 
chances de adesão ao Programa (SCHABBACH, 2017, p. 22).    
 

Ainda sobre as variáveis pesquisadas que não interferiram na adesão ao 

PROINFÂNCIA:  

Os resultados da análise de regressão demonstraram que renda per 
capita, desigualdade social (índice de Theil) e vulnerabilidade social 
(% de crianças de 0 a 6 anos morando em domicílios inadequados e 
mortalidade infantil) não interferiram na adesão ao PROINFÂNCIA. 
Também não influenciou a posição do município no espaço estadual 
quanto a serem centros locais, de zona ou regionais, ou ainda, capitais 
(SCHABBACH, 2017, p. 22).    
 

Nunes (2015) mencionou que a obrigatoriedade do ensino para a faixa etária 

de 4 e 5 anos determinada pela EC 59/2009 foi citada pelos responsáveis das 

Secretarias Municipais de Educação dos municípios pesquisados no Rio de Janeiro 

como a principal causa para adesão ao PROINFÂNCIA. Quanto aos municípios que 

não aderiram, os motivos alegados foram o desinteresse da gestão municipal e as 

poucas informações que os setores pedagógicos tinham acesso.  

A assistência financeira do governo federal para a construção de unidades 

escolares de educação infantil é uma iniciativa importante, ainda que seja atribuída ao 

município a competência e os encargos financeiros relativos à gestão, funcionamento, 

manutenção da estrutura e pagamento de todos os profissionais que serão 

necessários.  

 Ao analisar as políticas de educação infantil no Brasil, relacionando-as à 

concretização do direito das crianças a uma educação infantil de qualidade, Correa 

(2011, p. 26) avaliou positivamente a criação do PROINFÂNCIA, afirmando a 

importância da visibilidade dessa ação objetiva de complementação financeira 

destinada aos municípios, por parte do governo federal.  

Prevendo que os municípios têm a responsabilidade da oferta do ensino 

fundamental, atualmente ampliado para nove anos, além de ter tido que cumprir até 

2016 a determinação de ofertar educação infantil para todas as crianças de quatro e 

cinco anos, de acordo com a EC 59/2009, teme-se pelo não incremento das matrículas 

na faixa etária de zero a três anos.  
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Em conformidade com a entrevista concedida por Flores e Albuquerque a 

ANPED para tratar da importância do PROINFÂNCIA49:    

 

Temos observado que alguns municípios, pela questão da demanda 
por vagas, estão reduzindo o direito ao tempo integral, na contramão 
do que determina o PNE, oferecendo vagas para os grupos de quatro 
e cinco anos apenas em tempo parcial. Por outro lado, há municípios 
realizando contratos com instituições privadas, para a terceirização da 
gestão nas novas unidades, o que exige controle social e avaliação 
pelos órgãos de controle e acompanhamento, tendo em vista garantir 
o cumprimento dos padrões de qualidade (2016, p.1).  
 
 

Essas iniciativas governamentais produzem resultados quantitativos 

importantes em termos de expansão do atendimento às crianças na educação infantil, 

porém ainda não suficientes para a universalização dessa oferta. Farenzena (2010) 

no seu estudo sobre políticas de assistência financeira da União, dentre as quais o 

PROINFÂNCIA, apontou “a insuficiência de recursos para implementar políticas 

universalizantes que tenham resultados redistributivos e para que as focalizações 

surtam efeitos de equalização de oportunidades educacionais” (p.1). 

Araújo (2007) fez uma análise crítica do PDE e na sua avaliação assinalou o 

quanto os fios condutores do PDE eram antigos, remontando a continuidade do ideário 

político e pedagógico da era FHC, como a realização de avaliações em larga escala 

e a compreensão que é possível avaliar redes de ensino utilizando somente 

indicadores de aprendizagem dos alunos, bem como o não enfrentamento por parte 

do Governo Federal em não rever o seu papel no financiamento da educação básica. 

Especificamente no que se referia ao PROINFÂNCIA o autor afirmou que:     

 

No geral transparece um realinhamento das linhas de financiamento 
do FNDE, pondo fim à dispersão de recursos via pequenos projetos 
(os conhecidos PTAs) de apoio aos municípios e estados. Mesmo 
quando o PDE apresenta inovações alentadoras, como a linha de 
financiamento para construção, reforma e compra de equipamentos 
para escolas de educação infantil, os valores são irrisórios diante da 
distância que nos separa do cumprimento das metas do Plano 
Nacional de Educação. O Proinfância poderá propiciar a construção 
de escolas para abrigar em média 48 mil novas crianças por ano, o 
que representa menos que 1% das vagas registradas pelo censo 
escolar em 2006 na educação infantil (p.27). 
 

                                                           
49 Disponível em: http://www.anped.org.br/news/proinfancia-entrevista-com-maria-luiza-flores-ufrgs-e-
simone-albuquerque-ufrgs Acesso em: 30 de abr. 2018. 

http://www.anped.org.br/news/proinfancia-entrevista-com-maria-luiza-flores-ufrgs-e-simone-albuquerque-ufrgs
http://www.anped.org.br/news/proinfancia-entrevista-com-maria-luiza-flores-ufrgs-e-simone-albuquerque-ufrgs
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Como veremos a seguir houveram muitos problemas na execução das obras 

e a fiscalização e controle do FNDE e dos municípios não foi suficiente para coibir 

essas ocorrências. 

 

3.8 O ESTUDO PROINFÂNCIA: SITUAÇÃO DAS CRECHES NOS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

(CNM) E SEUS RESULTADOS 

 

De acordo com o estudo da Confederação Nacional de Municípios (2017) 

sobre o PROINFÂNCIA, os investimentos do Programa foram concentrados entre os 

anos de 2011 a 2014 no período do PAC 2 e tiveram o ritmo reduzido a partir de 2015. 

Quanto a assinatura de novos termos de compromisso: 

 

Em suma, há mais de dois anos e meio que o MEC não celebra novos 
termos de compromisso para construção de creches e pré-escolas, 
permanecendo vigentes somente aqueles realizados em exercícios 
anteriores. Desde então, não houve a definição de novos critérios de 
atendimento nem perspectiva de expansão do Proinfância (p.1). 
 

 
Por ocasião da entrevista com o coordenador do FNDE, questionamos sobre 

a assinatura de novos termos de compromisso: 

 

Novos termos de compromisso continuam sendo feitos até hoje, de maneira 
bem mais lenta mesmo. Abriu agora um novo ciclo do PAR e todos os municípios já 
preencheram o diagnóstico, mas o recurso vai ser bastante limitado, pois o foco é 
concluir as obras em andamento, mal estamos tendo dinheiro para concluir as obras 
em andamento, então obras novas vão ser muito regradas. 

  

Na tabela a seguir constam as informações da situação das obras 

apresentadas pelo estudo do CNM com base em dados coletados no SIMEC em 

novembro de 2017: 
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Tabela 12 – Situação das obras do PROINFÂNCIA 

Situação das Obras 
Total de 

Unidades 
Percentual de 

Obras 
Valores 

Previstos 

Planejamento pelo 
proponente 

911 10% 
1.343.719.760, 

29 

Em reformulação 487 6% 675.348.468, 45 

Licitação 475 5% 743.727.224, 36 

Contratação 158 2% 278.039.483,64 

Execução 1828 0 2.673.557.812,76 

Paralisada 441 5% 597.647.743,69 

Inacabada 476 5% 527.292.172,01 

Cancelada 455 5% 526.774.667,09 

Concluída 3.595 41% 3.828.169.890,15 

Total 8.826 100% 8.431.481.769,34 

Fonte: Estudo Proinfância: situação das creches nos municípios brasileiros (2017). 

 

O estudo apontou que pouco mais de 40% das obras foram concluídas e 20% 

das obras sequer foram iniciadas, dentre as quais as que estariam com os termos de 

compromisso em fase de reformulação de projetos, em planejamento pelo proponente 

ou em licitação. 

As obras em licitação e contratação totalizaram 633, sendo que em licitação 

haviam 475 contratos. Cinco estados brasileiros somaram 201 obras em licitação, 

correspondendo a mais de 42% do total, isto é, Minas Gerais e São Paulo tinham 46 

contratos cada, Pará, 40 obras contratadas, Pernambuco, 36 contratos e Bahia, 33 

contratos. 

Quanto as obras paralisadas por rescisão contratual ou abandono das 

construtoras que totalizaram 441, o estudo alertava para as dificuldades dos entes 

federados no cumprimento das exigências contratuais, desconhecimento das normas 

vigentes e atrasos nos repasses federais. As 476 obras inacabadas representavam 

5% do total das unidades do PROINFÂNCIA e representariam aproximadamente 50 

mil matrículas na educação infantil, o que poderia contribuir com as determinações de 

expansão de matrículas nessa etapa dispostas no PNE 2014-2024. 

A tabela elaborada pelo CNM com base nos dados do SIMEC de novembro 

de 2017 foi criada com o intuito de permitir a identificação dos estados em que os 

municípios provavelmente tiveram mais problemas operacionais e por esse motivo 

tinham maior número de obras inacabadas. 
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Tabela 13 – Proporção de Creches Inacabadas por UF 

UF Região Total de Creches 
Total 

Inacabadas 
% 

Inacabadas 

DF Centro-Oeste 110 0 0,00% 

GO Centro-Oeste 419 23 5,49% 

MS Centro-Oeste 169 4 2,37% 

MT Centro-Oeste 230 8 3,48% 

TO Centro-Oeste 156 38 24,36% 

ES Sudeste 122 1 0,82% 

MG Sudeste 1047 30 2,87% 

RJ Sudeste 282 2 0,71% 

SP Sudeste 905 25 2,76% 

PR Sul 619 8 1,29% 

RS Sul 659 10 1,52% 

SC Sul 333 3 0,90% 

AL Nordeste 168 5 2,98% 

BA Nordeste 682 59 8,65% 

CE Nordeste 434 21 4,84% 

MA Nordeste 439 62 14,12% 

PB Nordeste 254 25 9,84% 

PE Nordeste 383 15 3,92% 

PI Nordeste 193 21 10,88% 

RN Nordeste 185 19 10,27% 

SE Nordeste 103 9 8,74% 

PE Nordeste 383 15 3,92% 

AC Norte 50 0 0,00% 

AM Norte 231 51 22,08% 

AP Norte 34 2 5,88% 

PA Norte 481 30 6,24% 

RO Norte 97 2 2,06% 

RR Norte 41 3 7,32% 

Fonte: Estudo Proinfância: situação das creches nos municípios brasileiros (2017).      

 

As análises constantes no estudo, a partir da apresentação do número de 

obras inacabadas por região, apontaram para a situação mais grave nos estados das 

regiões Norte e Nordeste envolvendo 75% das construções, 362 obras, que 

corresponderiam a R$ 408 milhões em investimentos. 

As regiões Sudeste e Centro-Oeste tinham 94 obras inacabadas, o 

equivalente ao investimento no valor de R$ 94 milhões. Nos estados da região Sul 

havia um número reduzido de obras inacabadas, pois apenas 21 foram atestadas 

nessa condição de um total de 1.611 unidades financiadas, correspondendo ao 

investimento de R$ 20 milhões. 
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Na tabela a seguir foi analisada a situação das obras por estado: 

 

Tabela 14 – Municípios com obras do Proinfância inacabadas 

UF Execução Concluída Cancelada 
Em 

Reformulação 

Planejamento 
pelo 

proponente 
Licitação Contratação Paralisada Inacabada Total 

AC 19 11 2 11 5 1 1 0 0 50 

AL 38 58 6 17 20 12 1 11 5 168 

AM 46 34 23 13 50 11 1 2 51 231 

AP 5 2 4 4 10 3 2 2 2 34 

BA 149 228 62 45 42 33 10 54 59 682 

CE 92 133 18 20 78 25 21 26 21 434 

DF 4 50 0 15 34 2 1 4 0 110 

ES 39 36 7 3 17 12 0 7 1 122 

GO 67 157 22 35 48 29 10 28 23 419 

MA 164 96 29 11 11 32 12 22 62 439 

MG 272 486 31 63 60 46 19 40 30 1047 

MS 38 88 1 14 4 6 1 13 4 169 

MT 55 127 1 6 7 15 3 8 8 230 

PA 121 141 13 20 66 40 4 46 30 481 

PB 38 100 8 11 47 10 3 12 25 254 

PE 77 107 27 30 60 36 15 16 15 383 

PI 89 42 7 7 5 6 4 12 21 193 

PR 100 388 23 11 51 20 4 14 8 619 

RJ 27 43 70 15 75 22 14 14 2 282 

RN 36 75 12 5 20 9 2 7 19 185 

RO 20 26 3 6 23 8 2 7 2 97 

RR 13 14 6 1 2 2 0 0 3 41 

RS 92 359 17 68 41 18 4 50 10 659 

SC 64 224 6 5 12 10 4 5 3 333 

SE 23 23 8 4 12 13 0 11 9 103 

SP 120 467 46 46 108 46 19 28 25 905 

TO 20 80 3 1 3 8 1 2 38 156 

TOTAL 1.828 3595 455 487 911 475 158 441 476 8826 

% DO 
TOTAL 

20,71% 40,73% 5,16% 5,52% 10,32% 5,38% 1,79% 5,00% 5,39% 100,00% 

Fonte: Estudo Proinfância: situação das creches nos municípios brasileiros (2017). 

 

Das 476 obras inacabadas, 458 eram de municípios de pequeno porte, de até 

50 mil habitantes; 18 eram de municípios de médio porte, entre 50 e 100 mil habitantes 

e nenhuma obra inacabada pertencia a municípios de grande porte (ESTUDO CNM, 

2017). O acesso aos dados permitiu a confirmação de que os municípios maiores com 

maior capacidade de arrecadação teriam mais chances de cumprir com suas 

obrigações contratuais.    
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Os estados em que os municípios tinham mais obras inacabadas foram 

Amazonas, Bahia, Maranhão e Tocantins, que juntos tinham 210 das 476 obras nessa 

situação. No Amazonas e em Tocantins as obras inacabadas representaram ¼ do 

total de obras financiadas nos respectivos estados, com destaque para o ocorrido no 

Amazonas, que das 231 unidades financiadas apenas 34 estavam concluídas.  

Em relação ao custo das unidades foi avaliado no estudo que os valores 

pactuados seriam insuficientes para a realização das obras. Nos anos de 2007 e 2008 

foi repassado o valor de R$ 950.000,00 por construção e como esse valor seria 

insuficiente os municípios acabavam tendo que investir em contrapartidas em torno 

de R$ 300 a R$ 400 mil, o que era complicado tendo em vista a precariedade da 

situação financeira de muitas prefeituras (ESTUDO CNM, 2017). 

O valor das 476 obras inacabadas corresponderia a R$ 527 milhões e de 

acordo com a defasagem dos custos seria necessário um aporte de R$ 190 milhões 

por parte do Governo Federal para a conclusão das obras. 

 

Tabela 15 – Recursos das unidades inacabadas por região 

Região Nordeste Região Norte Região Sudeste 
Região Centro 

Oeste 
Região Sul 

R$ 259.834.360, 73 R$ 149.923.220, 31 R$ 59.290.732, 15 R$ 35.500.107, 75 R$ 20.743.751, 07 

Fonte: Estudo Proinfância: situação das creches nos municípios brasileiros (2017). 

 

Quanto ao percentual de execução das obras inacabadas foi verificado pelo 

CNM que 53 unidades estavam com 11% da obra em andamento, 65 unidades tinham 

14% da obra executada, 99 unidades tinham 21% da obra realizada, 106 unidades 

tinham 22% da obra construída e 153 unidades tinham 32% da obra executada. 

O estudo avaliou a situação das obras inacabadas por tipologia construtiva e 

foi constatado que a maior parte dessas obras referiam-se ao Projeto tipo B, 69%, 

com 330 obras, o que representava mais de 2/3 das unidades; em seguida estava o 

tipo C, 25%, 119 obras; logo após o Projeto tipo B com a utilização de MI, 2%, 11 

obras; o Projeto tipo 1, 2%, 9 obras; o Projeto tipo 2, 1%, 4 obras e por último, o Projeto 

tipo C com a utilização de MI, 1%, 3 obras. 

Foi ressaltado que os projetos possuíam características construtivas muito 

detalhadas e complexas de serem executadas por mão-de-obra não especializada, 

ainda que houvesse o reconhecimento da qualidade das unidades escolares do 
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programa e que a justificativa para a maior parte das obras inacabadas terem sido do 

Projeto tipo B foi o fato dos recursos financeiros aportados pelo Governo Federal não 

terem sido suficientes para a execução da obra, fazendo com que o município tivesse 

que complementar financeiramente a conclusão das construções (ESTUDO CNM, 

2017). 

A não prorrogação do convênio ou termo de compromisso após longo período 

de paralisação da obra ou por recomendação dos órgãos de controle para que fossem 

apurados os fatos que prejudicaram a execução das obras foram as causas que 

levaram o FNDE a atestar as obras inacabadas. O CNM apontou os principais motivos 

que as prefeituras informaram no SIMEC que levaram as obras a ficarem inacabadas: 

 

• Abandono de empresa construtora: o perfil de boa parte das 
construtoras responsáveis pela execução de obras na educação é de 
pequeno porte e com pouco capital de giro para suportar meses sem 
receber os pagamentos das medições. Fica evidente que os atrasos 
nos repasses federais, nitidamente agravados nos dois últimos anos, 
acabam por fomentar o abandono precoce dos contratos e a falta de 
interesse das empreiteiras em dar continuidade a contratos poucos 
lucrativos.  

• Incapacidade do município em relicitar as obras: conforme preveem 
as cláusulas dos instrumentos celebrados com o FNDE, cabe ao 
município complementar os recursos necessários para conclusão das 
obras, não havendo aditivo de valor aos termos de compromisso. O 
aporte de contrapartida financeira é um dos principais motivos que 
impedem a retomada das creches. Além disso, a compreensão por 
parte dos técnicos municipais quanto à necessidade de atualização 
dos valores dos serviços para uma nova licitação acaba ensejando em 
certames desertos, não surgindo construtoras interessadas em 
concluir as creches.  

• Não prorrogação de vigência por ausência de formalização por parte 
da prefeitura: embora o prazo de vigência dos convênios e termos de 
compromisso sejam informados com antecedência por parte do FNDE, 
além de constar de modo explícito no SIMEC, inúmeros são os casos 
de Municípios que não solicitam a dilatação de prazo em tempo hábil. 
Atrelado ao fato do órgão financiador não prorrogar unilateralmente as 
vigências, nota-se uma quantidade significativa de acordos que se 
encerram com obras inconclusas, sendo posteriormente declaradas 
como inacabadas.  
 

• Desequilíbrio físico-financeiro na obra: no caso de mudanças na 
gestão municipal, o novo prefeito se depara com acordos em 
desequilíbrio físico-financeiro, não demonstrando interesse em dar 
continuidade à obra da administração anterior. A negativa explícita das 
novas administrações em solicitar a prorrogação da vigência tem 
levado o MEC a declarar as creches como inacabadas para posterior 
abertura de Tomada de Contas Especial (p. 18-19). 
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Segundo o estudo do CNM, a estratégia compartilhada para a construção das 

unidades escolares do PROINFÂNCIA precisava ser revista, pois os problemas 

encontrados não eram de responsabilidade exclusiva das prefeituras e cada uma das 

unidades inacabadas tiveram razões técnicas, administrativas ou financeiras para 

chegar a essa situação. Das 476 obras inacabadas, 105 estavam paralisadas por 

abandono das empresas, 36 por rescisão contratual unilateral, 43 por irregularidades 

na gestão anterior e as demais por embargos, falhas na execução dos serviços, 

problemas de infraestrutura, entre outros.     

Também foram apontados os custos elevados de manutenção das unidades 

escolares e foi citado como exemplo o fato de uma creche para 200 crianças receber 

do FUNDEB o valor de R$ 56.400 e o gasto médio com custeio ser de R$ 200 mil, o 

que geraria a necessidade de um aporte superior a R$ 143 mil (ESTUDO CNM, 2017).  

Das 8.826 obras do PROINFÂNCIA existentes em 4.239 municípios a CNM 

fez um levantamento de 3.683 destas acerca das informações sobre os gastos com 

pessoal e encontrou a seguinte situação: 

 

Tabela 16 – Limite de gastos com pessoal 

Menor que 41% 
De 41% a 

45,9% 
De 46% a 

51% 
De 51% a 

54% 
Acima de 54% Total 

Boa Ajustada Limítrofe Emergencial Estourado Total 

344 743 1029 501 1066 3683 

9,30% 20,20% 27,90% 13,60% 28,90% 100,00% 

Fonte: Estudo Proinfância: situação das creches nos municípios brasileiros (2017).     

 

  Em 1.066 municípios pesquisados pela CNM com obras do PROINFÂNCIA 

o limite de gastos com pessoal já estava acima do permitido pelas regras da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e os municípios nas quais a situação é limítrofe e 

emergencial seriam impactados pelo aumento de gastos com pessoal nas unidades 

escolares. O estudo apontou que esse é um entrave para o cumprimento da meta de 

expansão da educação infantil no PNE 2014-2024, tendo em vista que a LRF previu 

punições aos municípios que ultrapassassem o limite máximo de gastos com a folha 

de pagamento. 

Foram apresentados pelo estudo da CNM os problemas constatados 

decorrentes da execução do PROINFÂNCIA, considerados de responsabilidade, tanto 

das prefeituras, como do Governo Federal, a saber: 
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1. A celeridade do Ministério da Educação em disponibilizar os 
projetos executivos para os Municípios sem as devidas 
compatibilizações ensejaram em inúmeras divergências executivas 
que também interferiram no cronograma das obras.  
2. A princípio, faltou orientação por parte do governo federal quanto 
aos procedimentos licitatórios a serem seguidos pelos Município, 
instruindo-os quanto ao perfil das empresas construtoras capacitadas 
para a execução de projetos sabidamente complexos. O padrão de 
acabamento dos modelos padronizados do Proinfância exigia mão-de-
obra muitas vezes especializada, sabidamente indisponível nas 
regiões mais remotas do País.  
3. Os normativos relacionados aos convênios na área da educação 
não eram de amplo domínio dos entes federados, já que muitos nunca 
tinham acessado verbas federais para a reestruturação física 
educacional. Diversas Prefeituras não detinham sequer conhecimento 
para realizar as prestações de contas e a falta de instrução 
permanente deixou mazelas difíceis de serem sanadas.  
4. O acompanhamento das obras se mostrou falho nos primeiros 
anos do Proinfância, sendo que somente após dois anos do seu início, 
foi implementado o método de monitoramento via SIMEC, ordenando 
um acompanhamento periódico por parte do engenheiro fiscal do 
município.  
5. A falta de mão-de-obra especializada na área de engenharia 
dentro do próprio MEC pode também ser apontada como um fator 
decisivo para os problemas elencados. Em que pese os avanços 
relacionados ao sistema informatizado, ainda existem carências no 
treinamento e capacitação dos gestores e técnicos municipais por 
parte do FNDE.  
6. A partir de 2011, o governo federal passou a adotar as 
supervisões terceirizadas, as quais identificam eventuais divergências 
na execução das creches. Estas restrições e inconformidades ainda 
se mostram incoerentes e falta uma unidade de pensamento e 
sensibilidade técnica por parte dos analistas do FNDE: muitas vezes 
um mesmo problema em obras.  
7. A paralisação de obras públicas é um problema que transcende 
a área da infraestrutura educacional e ainda não há consenso nos 
órgãos públicos quanto à solução definitiva para os casos. A retomada 
de uma creche paralisada envolve um processo de mobilização de 
canteiro, reparo de serviços deteriorados e execução de outros com 
custos atualizados, porém, no modelo desenhado, cabe 
exclusivamente ao convenente arcar com a atualização monetária.  
8. O processo de construção das creches é apenas uma das etapas 
para a oferta de vagas na educação infantil: existe um claro receio dos 
governos municipais em custear as matrículas após o funcionamento 
das creches, visto que na maioria dos casos o limite da folha de 
pagamento dos servidores foi atingido. O custeio parcial das vagas, 
por meio do FUNDEB, é nitidamente insuficiente para arcar com as 
despesas da educação infantil, dadas as características da educação 
integral inerente a esse nível de ensino (p. 20-21). 

 

Após as considerações sobre a situação do PROINFÂNCIA no Brasil a CNM 

propôs alternativas para solucionar o problema das 476 obras inacabadas em prol do 

atingimento das metas do PNE: 
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1. Criação de uma Câmara Técnica de Educação Interinstitucional 
para estudar e revisar os critérios técnicos, financeiros e normativos 
do Programa e propor alternativas às situações enfrentadas pelos 
gestores municipais.  
2. Naqueles convênios ou termos de compromisso de obras 
inacabadas que não forem considerados como parcialmente 
concluídos, se torna necessário modificar o conceito da prestação de 
contas instrumentos de tal modo que a prefeitura tenha o objeto 
reconhecido proporcionalmente ao que foi executado, devolvendo ao 
erário federal apenas a fração de recursos não utilizada. Na atual 
conjuntura, uma obra tida por inacabada, independente do motivo, 
ensejará num parecer técnico reprovativo, cabendo à prefeitura 
devolução integral parcelada dos recursos para o governo federal.   
3. Dadas as regras definidas para a conclusão das creches 
delegando aos Município a complementação das verbas e a atual 
situação de crise financeira que estes enfrentam, o repasse federal 
tornou-se insuficiente, portanto, é necessário estudar a possibilidade 
do Ministério da Educação aportar valores complementares para a 
conclusão das creches.  
4. No orçamento dos próximos anos, é necessário que o MEC 
defina uma ação orçamentária específica para conclusão das creches 
inacabadas.  
5. É necessário envidar esforços para publicar normativos que 
permita a revalidação dos convênios ou termos de compromisso de 
creches inacabadas, viabilizando assim o uso dos recursos 
disponíveis em conta para conclusão das obras e garantir a 
transferência das parcelas restantes por parte do governo federal.  
6. A regulamentação dos convênios e instrumentos congêneres é 
regulada por portarias interministeriais, muitas vezes amplas e que 
não contemplam especificidades, como é o caso do programa 
Proinfância. Dados os valores investidos no Programa ao longo dos 
anos, propõe-se uma definição de normativos especiais para 
convênios ou termos de compromisso relacionados às obras 
paralisadas e inacabadas.  
7. Considerando o grande número de obras pactuadas entre o 
Ministério da Educação e os Município (estimam-se mais de 21 mil 
ações de infraestrutura incluindo creches, quadras e escolas) fica 
evidente que o corpo técnico especializado para analisar e monitorar 
as ações é insuficiente. A concentração das decisões técnicas 
exclusivamente em Brasília se mostra inviável, dados os problemas 
que ocorrem nos canteiros de todo o Brasil. Portanto, a criação de 
unidades técnicas descentralizadas nos Estados, com equipes de 
engenharia que possam prestar suporte aos Municípios é amplamente 
defendida.  
8. Como alternativa ao elevado custo para a retomada das obras, 
sugere-se que o MEC defina regras claras para a alteração dos 
projetos das creches, modificando determinadas especificações que 
possibilitem o seu término de modo mais econômico. A título de 
exemplo, podemos citar itens como revestimentos cerâmicos, 
cobertura, bancadas em granito, reservatório de água, entre outros.   
9. Para os casos de creches em que não existe risco estrutural, por 
exemplo, permitir que o MEC realize o processo licitatório para 
contratar empresas construtoras responsáveis pela conclusão das 
obras, entregando ao município a edificação concluída e apta ao 
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funcionamento. Sugere-se a realização prévia de um projeto piloto 
para os casos de obras com mais de 70% de execução física.  
10. Em casos extremos, criar regulamentação que permita que o 
município parcele o débito junto ao MEC, devolvendo os recursos ao 
longo dos anos, já que atualmente a devolução deve ser feita em 
parcela única.  
11. Ampliar o prazo para responder às intimações das prestações 
de contas encaminhadas pelo FNDE, já que atualmente o prazo é de 
30 dias, tempo sabidamente inviável para a juntada de documentos 
relacionados a obras paralisadas que atravessaram diversas gestões 
municipais.  
12. O Programa Avançar, lançado pelo governo federal no início de 
novembro de 2017 tratou apenas das creches paralisadas financiadas 
pelo PAC2, excluindo as ações atendidas pelos convênios. No 
levantamento das creches inacabadas, basicamente 50% das obras 
são oriundas de convênios, ou seja, pactuações realizadas entre 2007 
e 2011. É necessário incluir as ações dos referidos acordos em nova 
etapa do Programa (p. 22-23). 

 

  

Encerrando as análises das dificuldades encontradas no âmbito do Programa 

o estudo do CNM alertou para a necessidade de solucionar com urgência a situação 

das unidades inacabadas com o objetivo de evitar a deterioração do que já foi 

construído, assim como a revisão e atualização dos critérios, normativas e 

financiamento do PROINFÂNCIA. 

 

3.9 AS AUDITORIAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA 

 

As instituições envolvidas na fiscalização e controle da aplicação dos recursos 

públicos federais investidos em obras como as executadas com recursos do Programa 

são a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de 

Contas Estaduais, além das Auditorias Internas realizadas pelo FNDE.  

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, por intermédio 

da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), desempenha atividades de órgão 

central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, devendo  

 

avaliar a execução de programas de governo; comprovar a legalidade 
e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão dos 
administradores públicos federais; exercer o controle das operações 
de crédito e, também, exercer atividades de apoio ao controle externo, 
em cumprimento ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal50.   
 

                                                           
50 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao Acesso em: 14 de fev. 2018. 

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/quem-e-quem/sfc
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao
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A Secretaria mencionada possui sete diretorias, além do Gabinete e do 

Secretário Federal de Controle Interno e seu vice51, conforme o quadro a seguir: 

 
Quadro 14 – Diretorias e Cargos em cada Diretoria da Secretaria Federal de Controle 

Interno/Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
 

N° Diretorias Cargos 

1 
Diretoria de Auditoria de 

Políticas Econômicas e de 
Produção 

1.1. Diretor 

1.2. Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária 

1.3. Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de 
Indústria, Comércio Exterior, Serviços e Turismo 

1.4. Coordenadora-Geral de Auditoria da Área de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 

1.5. Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

2 
Diretoria de Auditoria de 

Políticas Sociais I 

2.1. Diretor 

2.2. Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça 
e Cidadania 

2.3. Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Saúde 

2.4. Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de 
Educação Superior e Profissionalizante 

2.5. Coordenadora-Geral de Auditoria da Área de 
Educação Básica 

3 
Diretoria de Auditoria de 

Políticas Sociais II 

3.1. Diretor 

3.2. Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de 
Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos 

3.3. Coordenador-Geral de Auditoria da Área de 
Previdência 

3.4. Coordenador-Geral de Auditoria da Área de 
Desenvolvimento Social  

3.5. Coordenadora-Geral de Auditoria das Áreas de 
Esporte e Cultura 

4 
Diretoria de Auditoria de 

Políticas de Infraestrutura 

4.1. Diretor 

4.2. Coordenadora-Geral de Auditoria das Áreas de Minas 
e Energia 

4.3. Coordenadora-Geral de Auditoria das Áreas de 
Transportes, Portos e Aviação Civil 

4.4. Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Cidades 

4.5. Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de 
Integração Nacional e Meio Ambiente  

5 
Diretoria de Auditoria de 
Governança e Gestão 

5.1. Diretor 

5.2. Coordenador-Geral de Auditoria de Obras 

5.3. Coordenador-Geral de Auditoria de Tecnologia da 
Informação 

5.4. Coordenador-Geral de Auditoria de Pessoal e Tomada 
de Contas Especial  

5.5. Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de 
Planejamento e Gestão 

                                                           
51 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/quem-e-quem/sfc Acesso em: 15 de fev. 
2018. 

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/quem-e-quem/sfc


230 
 

6 
Diretoria de Auditoria de 

Estatais 

6.1. Diretor 

6.2. Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos 
Setores Financeiro e de Desenvolvimento 

6.3. Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos 
Setores de Petróleo, Gás e Mineração 

6.4. Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos 
Setores de Logística e Serviços 

6.5. Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos 
Setores de Energia e Tecnologia 

7 
Diretoria de Planejamento 
e Coordenação das Ações 

de Controle 

7.1. Diretor 

7.2. Coordenadora-Geral de Técnicas e Procedimentos 

7.3. Coordenador-Geral de Prospecção e Inovação 

7.4. Coordenador-Geral de Capacitação e Qualidade 

7.5. Coordenador-Geral de Planejamento, Avaliação e 
Monitoramento 

Fonte: Elaboração da autora a partir das informações contidas no site da CGU. 

 

Em dezembro de 2017 a equipe da Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais 

I da Secretaria Federal de Controle Interno, composta pelo Diretor, pela 

Coordenadora-Geral de Auditoria da Área de Educação Básica, pela Chefe de Divisão 

da Área de Educação Básica e por dois Auditores Federais de Finanças e Controle 

elaborou o documento intitulado “Relatório de Avaliação da Execução de Programa 

de Governo n° 80 - Implantação de escolas para Educação Infantil” no qual constaram 

informações detalhadas a respeito da avalição realizada por essa equipe sobre a 

dinâmica do PROINFÂNCIA. Os resultados apresentados tiveram a contribuição de 

servidores lotados nas Sedes e Unidades Regionais nomeados no relatório. 

A produção desse relatório considerou os resultados das fiscalizações 

relativas a Ação Implantação de Escolas de Educação Infantil nos anos de 2013 a 

2016. 

 

Durante as 38ª, 39ª e 40ª Etapas do Programa de Fiscalização a partir 
de Sorteios Públicos de Municípios, no Programa de Fiscalização de 
Grandes e Médios Municípios (GMI) e nas 1ª, 2ª e 3ª versões da 
Fiscalização em Entes Federativos, envolvendo 76 municípios, em 
dezenove unidades da Federação (BRASIL, 2017, p. 11). 

       

Nas fiscalizações realizadas nos municípios foram feitas recomendações para 

cada situação com o objetivo de cobrar do Gestor Federal a adoção de medidas que 

solucionassem as falhas apontadas, além de recomendações a respeito da má 

aplicação de recursos públicos federais, que poderão causar prejuízo ao erário 

público, caso não seja efetuado o ressarcimento do dano ou tomadas de contas 
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especial. Após as recomendações elencadas o FNDE tomou providências para 

apenas 8 das 35 recomendações destacadas até junho de 2017 (BRASIL, 2017). 

De 2007 a 2011 o PROINFÂNCIA foi executado por meio de convênios de 

acordo com os Programas 1061 – Brasil Escolarizado e 1448 – Qualidade na Escola, 

sendo que várias ações orçamentárias foram utilizadas: 09CW – Apoio à 

Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica; 0509 – Apoio ao 

Desenvolvimento da Educação Básica; 09HJ – Apoio à Reestruturação da Rede 

Física Pública de Educação Infantil; 09HI – Apoio à Aquisição de Equipamentos para 

a Rede Pública de Educação Infantil e 8746 -  Apoio à Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Pública de Educação Infantil. 

Desde 2011 os recursos financeiros foram disponibilizados por Transferências 

Diretas no domínio do PAC 2 e os Programas 2030 – Educação Básica, 2080 – 

Educação de Qualidade para Todos e a Ação Orçamentária 12KU – Implantação de 

Escolas de Educação Infantil foram utilizados para construção e aquisição de 

equipamentos e mobiliário.    

No relatório consta que foi provisionado para o programa em leis 

orçamentárias R$ 13,7 bilhões, entretanto, os valores efetivamente transferidos pelo 

Governo Federal chegaram apenas ao montante de R$ 6,4 bilhões ao longo dos 10 

anos de existência do PROINFÂNCIA. Foi alertado que em função das fragilidades do 

programa pode haver um dano potencial de R$ 829 milhões referentes as obras 

inacabadas, paralisadas e canceladas, incluindo as obras em MI. 

 

Tabela 17 – Previsão e execução orçamentária da Ação 12 KU  

Exercício 
(R$ 

milhões) 

Dotação Inicial 
(R$ milhões) 

Dotação 
Atualizada (R$ 

milhões) 

Despesas 
Empenhadas 
(R$ milhões) 

Despesas 
Liquidadas (R$ 

milhões) 

Despesas 
Pagas (R$ 
milhões) 

2011 891 891 891 1472 308 

2012 1784 2445 1784 692 692 

2013 1984 1984 1984 554 220 

2014 3500 3500 2681 94 94 

2015 3883 3771 403 10 10 

2016 502 403 373 41 31 

2017 729 723 - - - 

Total 13.273 13.717 (100%) 8.116 (59%) 2.863 (21%) 
1.357 
(10%) 

Fonte: Tesouro Gerencial, extração em 19 de junho de 201752. 

                                                           
52 Essa tabela encontra-se no Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo n° 80 - 
Implantação de escolas para Educação Infantil (2017). 
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Do total de recursos destinados a Ação 12KU provisionado nas Leis 

Orçamentárias Anuais no valor de R$ 13,7 bilhões, as despesas liquidadas totalizaram 

21% dessa dotação e as pagas, 10%. 

A diferença entre os R$ 6,4 bilhões transferidos ao PROINFÂNCIA e o total 

de despesas pagas na Ação 12KU, R$ 1,3 bilhão, conforme os dados da Tabela 4, 

estava nas demais ações orçamentárias citadas anteriormente. Na Tabela 6 constam 

os valores transferidos por região brasileira: 

 

Tabela 18 – Valor dos recursos federais transferidos por região brasileira  

Regiões 
brasileiras 

Valor 
transferido (R$ 

milhões) 

Obras concluídas 
com 100% de 

execução física 

Valor transferido 
por obra concluída 

(R$ milhões) 

Norte 752 (12%) 223 (8%) 3 

Nordeste 1.849 (29%) 618 (23%) 3 

Centro-Oeste 816 (13%) 304 (11%) 3 

Sudeste 1.681 (26%) 772 (29%) 2 

Sul 1.321 (21%) 779 (29%) 2 

Total 6.419 2.696 - 

   Fonte: Ofício nº 7230/2017/Digap-FNDE, de 13 de março de 201753. 

 

Outro alerta feito pela CGU dizia respeito a quantidade de unidades escolares 

construídas, tendo em vista que no PPA 2012-2015 a meta prevista era de construção 

de sete mil unidades, porém das 8.824 obras previstas, 2.708 tinham o status de 

concluída e segundo informações do MEC, 1.478 estavam em funcionamento, o que 

levou ao ajuizamento da baixa eficácia do PROINFÂNCIA, na medida em que 

contribuiu pouco para o atingimento da Meta I do PNE. 

Também estava evidenciado no relatório que os mecanismos de controle 

utilizados para o gerenciamento do Programa eram insuficientes e imprecisos e a 

transparência pública da aplicação dos recursos não foi conceituada como satisfatória, 

pois existiam informações sobre a execução do programa que não foram 

disponibilizadas a sociedade, além das prestações de contas terem apresentado 

problemas.       

Quatro questões estratégicas foram pactuadas para a proposta de controle e 

acompanhamento do PROINFÂNCIA respondidas no relatório mencionado: 

                                                           
53 Essa tabela encontra-se no Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo n° 80 - 
Implantação de escolas para Educação Infantil (2017). 
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1. O gerenciamento de risco foi considerado na decisão do uso das 
Metodologias Inovadoras (MI) de construção? 
2. Em que medida os mecanismos de controle estabelecidos para 
o gerenciamento do Programa são efetivos? 
3. Há transparência na aplicação dos recursos do Programa? 
4. O Programa contribui para o atingimento da Meta I do Plano 
Nacional de Educação (PNE)? (BRASIL, 2017, p.10).     

 
A resposta a primeira questão foi abordada anteriormente nesse trabalho no 

item referente as Metodologias Inovadoras de construção das unidades escolares do 

PROINFÂNCIA.  

Quanto a segunda questão, os mecanismos de controle foram considerados 

frágeis e insuficientes pela CGU, na medida em que contemplaram somente o 

desempenho das construções e não a política pública por inteiro e as informações 

produzidas pelo FNDE e pelo MEC, mesmo atestando a baixa eficácia e efetividade 

da execução do programa, não levaram a revisão, reavaliação e correção dos rumos 

da política.  

Foi constatado que o monitoramento da execução físico-financeira dos 

recursos do PROINFÂNCIA apresentou falhas como: 

 

• Atraso na liberação dos recursos ao ente, o que prejudica o 
andamento da construção; 

• Repasse para obras que estão com o ritmo de execução física 
aquém do planejado; 

• Transferência financeira após o fim da vigência do contrato 
firmado entre o ente federativo e a empresa construtora; 

• Cessão pecuniária para municípios cujas obras apresentam 
graves irregularidades executivas aguardando solução (p.12).  

 

A CGU verificou que não houve a suspensão do repasse de recursos nas 

situações em que a obra estava atrasada por motivo injustificado e que não houveram 

ações efetivas que demonstrassem o adequado acompanhamento e adoção de 

providências em relação as obras inacabadas e canceladas, além de não ter ocorrido 

impedimento de novas construções em municípios que tinham obras com problemas 

de conclusão. Seguem os valores investidos nas obras inacabadas e canceladas:  
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Tabela 19 – Recursos financeiros transferidos por obra cancelada e inacabada (2007-2014) 

Ano do Termo de 
Compromisso/Convênio  

Recursos transferidos por situação da Obra 
(R$) 

Cancelada Inacabada 

2007 7.000.000,00 30.966.847,06 

2008 10.892.250,00 38.461.888,60 

2009 23.712.594,51 91.675.334,41 

2010 7.828.879,43 47.940.561,30 

2011 26.675.034,28 94.932.299,93 

2012 12.089.093,37 86.162.785,31 

2013 30.381.067,65 10.348.240,43 

2014 5.994.520,41 462.056,50 

Total 124.573.439,65 400.950.013,54 

Fonte: E-mail Digap, de 8 de maio de 2017. 

 

As 846 obras inacabadas e canceladas somavam R$ 525.523.453,19 

transferidos aos entes federativos que poderiam causar dano ao erário por não terem 

solução naquele momento.  

As informações contidas na principal ferramenta de monitoramento do 

programa, o SIMEC, foram avaliadas como deficitárias em termos de confiabilidade, 

atualização e consistência, pois foram encontradas falhas e incertezas na quantidade 

de obras concluídas, nos percentuais de execução física das edificações, nas datas 

de término da construção e nos diagnósticos de atraso, assim como nos parâmetros 

de definição das obras em execução e paralisada. Portanto, foram recomendadas 

ações de melhoria nos controles de monitoramento e a restituição dos recursos 

repassados nos casos aplicáveis. 

A terceira questão dizia respeito a transparência de recursos do programa e 

a CGU apurou que as prestações e as análises de contas do PROINFÂNCIA não eram 

adequadas, tendo em vista que dos 3.020 instrumentos vencidos, existiam 110 

omissos e 2.316 obrigações de prestar contas (OPC) vencidas e que não poderiam 

ser enviadas por não estarem habilitadas no Sistema de Gestão de Prestação de 

Contas (SiGPC). Das 594 OPCs recebidas, o FNDE havia analisado somente 89, ou 

seja, 15% do total, o que demonstrou o não cumprimento a contento dessa atribuição.  

Sobre a transparência da execução do programa, foi apontado que haviam 

informações que não eram de acesso público, o que levou a recomendação de 

divulgação de informações relevantes do programa para fomentar o controle social, 

assim como o aprimoramento no processo de prestações de contas. 
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  E na resposta a quarta questão, que mencionava a contribuição do 

PROINFÂNCIA para o atingimento da Meta I do PNE 2014-2024, a CGU observou 

baixo percentual de conclusão e funcionamento das unidades escolares, visto que 

com base nas informações da SEB/MEC e FNDE, dos 8.824 registros, 2.708 obras 

estavam 100% concluídas e 1.478 unidades escolares estavam em funcionamento. 

No quadro seguinte constam a quantidade de obras por situação: 

 

                  Quadro 15 – Quantidade de obras por situação (2017) 

 Situação da Obra 
Quantidade 

de Obras 
% de Obras 

Contratação 179 2% 

Inacabada 458 5% 

Paralisada 470 5% 

Em reformulação 477 5% 

Licitação 527 6% 

Planejamento 1.094,00 12% 

Execução 1.768,00 20% 

Concluída 3.482 (*) 40% 

Cancelada 369 4% 

Total 8.824 100 

Fonte: Dados extraídos do SIMEC, em 31.03.2017. (*) Dado inclui as obras com situação 
de concluída, embora sua execução física não tenha alcançado 100%. 

       

Conforme o relatório da CGU, apesar da imprecisão dos dados disponíveis 

pelos condutores da política, o que tornou frágil a avaliação dos resultados do 

programa, foi possível verificar que o PROINFÂNCIA contribuiu pouco para o 

atingimento da Meta I do PNE, pois teria adicionado 499.056 vagas à educação infantil 

desde 2007 e aumentou em 17% a quantidade de estabelecimentos escolares 

municipais.  

Alguns benefícios advindos do atendimento as recomendações feitas pela 

CGU durante a avaliação da execução do PROINFÂNCIA pelas providências 

necessárias a serem tomadas pela SEB/MEC e pelo FNDE foram listados no relatório: 

 

- Aumento das unidades concluídas; 
- Mitigação dos danos potenciais ao erário decorrentes da má 
aplicação dos recursos públicos; 
- Aprimoramento dos sistemas informatizados utilizados para o 
gerenciamento e prestação de contas; 
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- Alcance dos objetivos por meio da implementação da Gestão de 
Risco; 
- Fortalecimento dos mecanismos de controles, especialmente no que 
diz respeito à transferência de recursos; 
- Ampliação da quantidade e qualidade dos dados disponibilizados à 
sociedade, com o fim de fomentar o controle social; 
- Melhor avaliação dos resultados com a criação de indicadores de 
desempenho (BRASIL, 2017, p.15).   

  

Pode-se afirmar que o relatório da CGU trouxe informações importantes sobre 

o programa que não estavam disponíveis em outras fontes, assim a consulta a esse 

documento foi indispensável para o enfoque dado nesse trabalho.  

O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo criado para 

julgar as contas de administradores públicos e responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos federais, entre outros. Composto por nove ministros, seis indicados 

pelo Congresso Nacional, dois escolhidos pelo Presidente da República entre 

auditores e membros do Ministério Público junto ao TCU e um, também indicado pelo 

Presidente da República, que necessita de aprovação pelo Senado Federal54.  

Dispondo de competências similares, CGU e TCU tem por pressuposto a 

defesa do patrimônio público e a transparência da gestão, sendo que a CGU é o órgão 

de controle interno do Governo Federal com a responsabilidade de monitorar a gestão 

e recomendar melhorias ao longo do processo e o TCU é o órgão auxiliar de controle 

externo ao Congresso Nacional, estando em sua alçada o julgamento das contas dos 

administradores públicos dos três poderes55.   

O TCU realizou uma auditoria no PROINFÂNCIA no ano de 2012 com o 

objetivo de verificar se estava havendo plena utilização dos espaços das unidades do 

programa, na qual foram observados a adequação dos projetos padrão às 

diversidades regionais e a utilização das salas de leitura e informática e naquela 

ocasião concluiu que os projetos padrão não contemplavam as diversidades regionais, 

incluindo a adequação de mobiliários e equipamentos e que metade das salas de 

leitura previstas no projeto não eram utilizadas para atividades de leitura e mais da 

metade das salas de informática permaneciam fechadas, sem nenhuma utilização.  

Os demais objetivos da auditoria do TCU estavam relacionados a avaliar a 

assistência técnica e apoio do MEC aos municípios participantes e a avaliar a 

                                                           
54     Disponível em: http://portal.tcu.gov.br/institucional/ministros/ Acesso em: 13 de fev. 2018. 
55 Disponível em: http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-
de-programas-de-governo Acesso em: 04 de mar. 2018.  

http://portal.tcu.gov.br/institucional/ministros/
http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-de-programas-de-governo
http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-de-programas-de-governo
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sistemática de controle dos recursos transferidos para apoio e manutenção das novas 

unidades. Conforme o relatório, a assistência técnica prestada pelo MEC aos 

municípios participantes do PROINFÂNCIA recebeu boas avaliações, mas foi 

considerada insuficiente e pouco abrangente. E a sistemática de controle dos recursos 

destinados à manutenção inicial das unidades do programa não foi capaz de 

assegurar o correto repasse dos recursos às unidades.  

Nesse mesmo relatório foi mencionado que em 2010 o TCU havia realizado 

uma Fiscalização Orientada Centralizada (FOC) com o objetivo de verificar a 

execução do programa e aplicação dos recursos financeiros repassados aos 

municípios, bem como avaliar as ações de supervisão e fiscalização por parte do 

FNDE. Naquela ocasião foi constatado que: 

 

A fiscalização constatou irregularidades na operacionalização dos 
recursos financeiros na construção e no aparelhamento das unidades 
do Proinfância. Foram observados serviços mal executados, em 
quantidade inferior e qualidade inadequada ao projeto definido pelo 
FNDE. Verificou-se, também, falta de mobiliário, implantação de 
projetos distintos do projeto aprovado, superfaturamento e restrição à 
competitividade nas licitações. Também se verificaram inconsistências 
no Simec, sistema de acompanhamento e controle das obras do 
Proinfância. Dados desatualizados, incompletos e ausência de 
informações consideradas relevantes em relação aos convênios 
celebrados foram algumas constatações da auditoria. O relatório 
apontou, ainda, 446 convênios com atraso de mais de 180 dias para 
finalização da obra (p.3). 
 

            

Reiteradamente verificamos nos relatórios pesquisados a constatação da 

falta de informações sobre o programa, além da desatualização e incompletude dos 

dados, o que depõe contra a transparência de suas ações. 

Em 2018 o FNDE expediu a Resolução n° 3 que dispôs sobre a retomada das 

obras inacabadas, resultante de trabalho conjunto do MEC, FNDE, TCU e CNM. Os 

gestores municipais que pretendessem resgatar as obras paralisadas por conta do 

encerramento do prazo de vigência do convênio poderiam enviar os documentos 

solicitados até 31 de dezembro de 2018 e após o cumprimento de todas as etapas, o 

FNDE providenciaria a assinatura de novos termos de compromisso para a 

recuperação dessas obras. Essa Resolução determinou também que as unidades 
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construídas a partir de Metodologias Inovadoras poderiam migrar para a Metodologia 

Convencional desde o laudo técnico comprovasse a viabilidade da mudança56.  

Se a partir do diálogo com a CGU e o TCU foram aprimorados os mecanismos 

de controle e monitoramento do programa, o coordenador de infraestrutura do FNDE 

respondeu:  

 

Os órgãos de controle nos cobram muito a atualização e melhoria do SIMEC, 
eles têm acesso total ao banco de dados, estão sempre analisando e enviando 
sugestões, tem uma boa contribuição, aumenta a transparência. 

Estamos em via de implantação de uma melhoria no SIMEC em relação as 
restrições e inconformidades das quais tratei na minha dissertação, a questão da 
pontuação das obras. Algumas situações são mais prováveis de acontecer e ter uma 
severidade maior, a pontuação vai permitir que possamos escalonar e trabalhar nos 
resultados, por exemplo, que tipo de inconformidade está crescendo ou diminuindo 
para que possamos analisar como está ocorrendo a prestação da nossa assistência 
técnica, que é o foco da missão do FNDE. Os recursos financeiros são repassados, 
mas a assistência técnica tem uma dinâmica maior, temos que nos debruçar para 
analisar os dados do SIMEC para checar como está funcionando.      

  

Mais um mecanismo de controle social em parceria com a CGU e em diálogo 

com órgãos de controle como o Ministério Público e o TCU foi criado pela 

Transparência Brasil para encorajar o controle social da execução das obras do 

PROINFÂNCIA condizente com a possibilidade de participação cidadã, como veremos 

a seguir.   

 

3.10 A CRIAÇÃO DO APLICATIVO “TÁ DE PÉ” PELA ORGANIZAÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL TRANSPARÊNCIA BRASIL 

 

A Organização Não Governamental Transparência Brasil (TB) foi criada no 

ano 2.000 na qualidade de uma associação sem fins lucrativos, subsidiada por 

doações de empresas e fundos como Google, Ford Foundation e The United Nations 

Democracy Fund (UNDEF), por um grupo de indivíduos e entidades interessados no 

combate à corrupção.  

Dado que o foco principal das atividades desenvolvidas pela ONG é o 

monitoramento do poder público e a busca por transparência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento das instituições e do processo democrático, membros da 

                                                           
56 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-
imprensa/noticias/item/11482-mec-e-fnde-autorizam-a-retomada-de-obras-inacabadas Acesso em: 04 
de mar. 2018. 

http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/11482-mec-e-fnde-autorizam-a-retomada-de-obras-inacabadas
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/11482-mec-e-fnde-autorizam-a-retomada-de-obras-inacabadas
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Transparência Brasil faziam parte dos conselhos de Transparência da Controladoria 

Geral da União, do Senado Federal e do governo do Estado de São Paulo.57 

Do mesmo modo dedicam-se ao processamento e análise de dados públicos 

e a sua tradução em informações para os cidadãos por meio da criação de instrumento 

na internet para propiciar o monitoramento do fenômeno da corrupção; da produção 

de relatórios, estudos e levantamentos empíricos sobre a corrupção nas instituições, 

esferas e níveis de governos; e da colaboração na mídia com artigos, entrevistas e 

levantamentos exclusivos58.      

Em conformidade com os princípios e a atuação da ONG foi firmado o Acordo 

de Cooperação n.32/2017 entre a Transparência Brasil e a Ouvidoria-Geral da União 

por meio do Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas 

(PROCID), que foi desenvolvido para criar mecanismos de comunicação com a 

sociedade, valorizando meios e instrumentos de controle ocasionados pela própria 

sociedade. 

Foi criado pela Transparência Brasil o aplicativo “Tá de Pé” que permite ao 

usuário tirar fotos das obras do PROINFÂNCIA encontradas e da placa com o prazo 

de execução da obra, a serem enviadas para a Transparência Brasil. Ao acessar o 

aplicativo deve-se permitir que este encontre a sua localização e então aparece uma 

lista de obras mais próximas com o endereço completo, quando toca-se em uma 

unidade escolar é mostrada a situação atual da obra, a exemplo de: “Sem previsão de 

entrega”, “Em execução”, “2 dias de atraso”, “2 meses de atraso” ou “2 anos de 

atraso”, o número de pessoas que a vistoriou e uma barra que consta a palavra 

“Vistoriar” na qual permite-se que o aplicativo tenha acesso a câmara do celular para 

que sejam tiradas as fotos das obras.       

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Disponível em: https://www.transparencia.org.br/quem-somos#historico Acesso em: 14 de mar. 
2018. 
58 Disponível em: https://www.transparencia.org.br/quem-somos#missao Acesso em: 16 de mar. 
2018. 

https://www.transparencia.org.br/quem-somos#historico
https://www.transparencia.org.br/quem-somos#missao
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Figura 12 – Página Inicial do Aplicativo Tá de Pé 

 

 

Fonte: Arquivo da Autora, 2018. 

 

 

Figura 13 – Visualização das obras por proximidade 

 

 

Fonte: Arquivo da Autora, 2018. 
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Figura 14 – Visualização das obras por proximidade 

 

 

Fonte: Arquivo da Autora, 2018. 

 

 

Figura 15 – Situação de uma obra 

 

 

Fonte: Arquivo da Autora, 2018. 
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Engenheiros avaliavam as fotos enviadas pelos usuários do aplicativo e no 

caso de atrasos das obras a TB acionava a prefeitura, que teria 15 dias para 

responder, informando nova data de entrega, se a prefeitura não responder 

vereadores e o MEC eram cobrados e também teriam 15 dias para responder, se isso 

não acontecesse a TB acionaria a CGU para tomar as medidas cabíveis.  

Para cada uma dessas ações feitas a partir de um alerta o aplicativo enviava 

uma notificação, sendo que no envio do alerta o usuário não é identificado e somente 

a pessoa que enviou o alerta, os engenheiros e as instâncias notificadas tem acesso 

as fotos. Quem quisesse buscar mais informações sobre determinada obra teriam 

acesso as respostas oficiais dos notificados. 

Em junho de 2018 a Transparência Brasil contabilizava 4.400 downloads do 

aplicativo e 172 alertas (usos) e tinha 4.214 obras cadastradas em 2.077 municípios 

para o funcionamento deste59. Na entrevista com Gabriella Beira, profissional 

responsável pelo aplicativo na Transparência Brasil, pudemos compreender mais 

sobre o funcionamento do “Tá de Pé” e as medidas adotadas a partir da vistoria na 

obra realizada pelo usuário e encaminhada para a TB: 

O fluxo do aplicativo é, você manda uma foto, a gente avalia com o auxílio de 
engenheiros especializados em obras e cronogramas e eles dizem se tem atraso ou 
não, conseguimos detectar também outros problemas como se a obra está no 
endereço incorreto e encaminhamos essas questões via e-mail para as prefeituras 
que tem 15 dias para responder. Se a prefeitura não responder, enviamos para a 
Câmara dos Vereadores, que teriam 15 dias para responder, mas a Câmara dos 
Vereadores é a principal instância que não responde, não conseguimos contato, 
nenhuma Câmara dos Vereadores jamais respondeu um alerta. Depois enviamos para 
a CGU, que recebe as nossas demandas e encaminha para o FNDE, então por meio 
da cobrança da CGU recebemos muitas respostas do Governo Federal, 
especialmente da ouvidoria do FNDE.  

Está em plano de execução o contato com os Governos Estaduais e 
Assembleias Legislativas, que vai funcionar da mesma forma que vem sendo feito o 
contato com as prefeituras, até o final do mês de junho de 2018 provavelmente vai 
estar disponível para acesso no aplicativo, estamos em fase de inserir os cronogramas 
de execução das obras. É um trabalho grande essa solicitação, temos dificuldades 
para conseguir os cronogramas, precisamos fazer muitas comunicações e recorrer a 
diversas instâncias para conseguir esses documentos. 

 

A ideia do aplicativo (APP) foi vencedora do Desafio Google de Impacto Social 

2016 na categoria voto popular com 200 mil votos e o prêmio foi destinado à 

construção do APP, que poderia ser baixado em sistemas Android 4.0 ou superior e 

                                                           
59 Informações adquiridas em resposta de e-mail da Transparência Brasil em 11 de jun. 2018.  
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IOS. Parcerias com Associações de Engenheiros como o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) e a Engenheiros sem Fronteiras 

Brasil contribuíram para a viabilidade do projeto60.          

Também foram utilizados trocadilhos em torno do nome do aplicativo para 

chamar a atenção para a sua função e importância como: “Tá de Pé? A cobrança 

move a obra! Fiscalize obras de escolas e creches públicas perto de você e pressione 

por uma gestão mais eficiente de recursos públicos! # Fiquenopé”; “Como ficar no pé 

do governo?” e “Continue fiscalizando: envie mais fotos e veremos se a data da 

entrega Tá de Pé!”.  

                      Figura 16 – Logotipo do aplicativo Tá de Pé 

 

Fonte: Site da Transparência Brasil. 

 

No Observatório do PNE há uma notícia de 26 de março de 2018 intitulada 

“Aplicativo da Transparência Brasil permite que cidadãos monitorem a construção de 

escolas e creches públicas em todo o país” na qual está explicado o que é e como 

funciona o aplicativo e que a Transparência Brasil esperava contribuir com a redução 

do prazo de entrega das escolas em 30%, a partir do engajamento dos cidadãos com 

o uso do aplicativo61. 

Sobre como era realizado o acompanhamento do aplicativo pela 

Transparência Brasil foi respondido que: 

 

Todas as informações do aplicativo estão em um site, que é uma página que 
só nós temos acesso e os engenheiros tem acesso para analisar as fotos que chegam, 
então a partir dessa plataforma, nós gerenciamos todo o conteúdo do aplicativo, é 
onde fazemos essa interface.  

Temos uma equipe de desenvolvimento técnico composta por programadores 
de uma empresa contratada que trabalha conosco desde o ano passado, então 
fazemos constantemente atualizações do aplicativo, incluindo novas finalidades, 

                                                           
60 Disponível em: https://www.transparencia.org.br/projetos/tadepe  Acesso em: 16 de mar. 2018. 
61 Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/noticias/aplicativo-da-transparencia-brasil-
permite-que-cidadaos-monitorem-a-construcao-de-escolas-e-creches-publicas-em-todo-o-pais Acesso 
em: 16 de abr. 2018. 

https://www.transparencia.org.br/projetos/tadepe
http://www.observatoriodopne.org.br/noticias/aplicativo-da-transparencia-brasil-permite-que-cidadaos-monitorem-a-construcao-de-escolas-e-creches-publicas-em-todo-o-pais
http://www.observatoriodopne.org.br/noticias/aplicativo-da-transparencia-brasil-permite-que-cidadaos-monitorem-a-construcao-de-escolas-e-creches-publicas-em-todo-o-pais
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checando como as informações aparecem para o cidadão, que informações queremos 
mostrar, o que o cidadão pode nos informar. 

No início a única possibilidade era você enviar uma foto e o aplicativo 
sinalizava se a obra estava atrasada ou não, mas conforme as pessoas foram usando, 
conseguimos identificar outros problemas, por exemplo, obras que estavam no 
endereço incorreto, obras que não tinham placa que sinalizassem que aquela era uma 
obra do PROINFÂNCIA financiada pelo FNDE, obras concluídas que ainda não 
haviam sido configuradas como concluídas pelo FNDE, então vários desses 
problemas, hoje é possível reportar, não só o atraso. Pode ser que não haja nenhum 
atraso, mas se a obra está no endereço incorreto, por que a obra que deveria estar 
ali, está em outra avenida ou em outro bairro? Temos interesse em entender também 
os motivos dessa falta de informação para o cidadão.     

 

Continuando a conversa com Gabriella, mencionamos as dificuldades 

constatadas em relação a utilização das metodologias inovadoras de construção nas 

unidades escolares do programa e na mesma direção foi acrescentado que: 

 

Verificamos que todas as obras em metodologias inovadoras que tínhamos 
os cronogramas ficaram em reformulação, o que já aumentava o tempo de entrega da 
obra. Foi muito presente no nosso levantamento essa questão dos problemas com as 
obras em metodologias inovadoras.    

  

A partir daí comentamos sobre as dificuldades de monitoramento das obras 

pelo FNDE, segue a percepção da entrevistada: 

 

Entendemos que o FNDE tem uma baixa capacidade de acompanhar as 
obras. Com a criação do SIMEC as prefeituras teriam que atualizar as informações 
solicitadas, mas detectamos muitos problemas, já aconteceu de uma prefeitura 
colocar foto que não é da obra, problemas com as vistorias e outros, então o FNDE 
tem uma defasagem na notificação ativa. Muitas obras apresentaram problemas, 
precisariam ser notificadas e isso não aconteceu.  

Fomos gravar uma reportagem sobre o uso do aplicativo em Carapicuíba, 
município da região metropolitana do estado. Vistoriamos duas obras, uma estava 
sendo finalizada no tempo de execução previsto e a outra estava em um terreno que 
virou um lixão. Tinha placa sinalizando a construção de uma obra do PROINFÂNCIA, 
mas o terreno estava abandonado e a obra já estava com 4 anos de atraso. A 
vizinhança nos contou que aquele terreno tinha um dono, não era da prefeitura e a 
prefeitura não conseguiu desapropriar o terreno. Então a prefeitura se compromete 
com o FNDE afirmando que o terreno estaria disponível, para conseguir o 
financiamento da obra teria que comprovar a demanda existente e se não conseguir 
desapropriar o terreno e tiver que mudar a obra para outro bairro, por exemplo, 
continua fazendo sentido a demanda informada? Essa notificação foi marcante porque 
nós enviamos as fotos pelo aplicativo e o FNDE decidiu bloquear os recursos para 
aquela obra após confirmar os problemas apontados e depois a prefeitura respondeu 
que havia tido problema de fato com aquele terreno e que ia arranjar outro, mas nisso 
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já se passaram anos, foram dispersados recursos e provavelmente a demanda havia 
aumentado. 

Nessa mesma reportagem nós fomos em uma obra no bairro Tatuapé, na 
Zona Leste de São Paulo, na verdade era Anália Franco, que é um bairro classe média 
alta e vimos que a obra estava pronta e que seria inaugurada em breve. Percebemos 
esses recortes, quanto mais próximo das periferias maior é o atraso, mesmo em São 
Paulo, as que estão mais afastadas do Centro expandido, são as mais atrasadas.           

 

Cabe nesse momento uma breve explicação sobre as fotos a seguir, 

solicitamos a Gabriella o endereço da unidade escolar mencionada na Zona Leste da 

cidade de São Paulo, estivemos no local e conversamos com a diretora sobre a 

possibilidade de conhecer o espaço e entrevistá-la.  

Todavia recebemos a informação de que a unidade começou a funcionar em 

março de 2018 e que no antigo local em que esse Centro de Educação Infantil 

funcionava haviam 70 crianças matriculadas e que em junho de 2018 no local atual 

de funcionamento do CEI haviam 200 crianças matriculadas, sendo que 10 dessas 

crianças eram crianças com deficiência. Foi mencionado que uma dessas crianças 

tem um comportamento de bater e morder e que precisava ficar todo o tempo 

acompanhada por um adulto.  

Por todos esses motivos a diretora alegou que não poderia nos atender, pois 

estava em uma fase bastante atribulada e ainda haviam questões da obra pendentes 

a serem solucionadas. Sendo assim, as fotos foram tiradas do lado de fora da 

instituição para ilustrar um CEI construído a partir de um projeto tipo A, ou seja, aquele 

em que a prefeitura apresentaria o projeto próprio. 
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Figura 17 – Fachada do CEI 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

 

 

 

Figura 18 – Fachada do CEI 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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Figura 19 – Fachada do CEI 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

 

 

 

Figura 20 – Fachada do CEI 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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Pesquisando a respeito da unidade escolar visitada encontramos uma matéria 

de 18 de abr. 2018 que informava sobre a inauguração do CEI, com 920 m2 de área 

construída em um total de 1.384,50 m2, sobre o atendimento ao dobro do número de 

vagas, passando de 79 para 167 vagas e sobre os valores da construção. Foram 

gastos R$ 4.448.082,78 na obra com verbas da Prefeitura de São Paulo e do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), contudo, não apareceu na matéria 

a participação dos recursos federais nessa construção62. 

No site do SIMEC constava essa obra pactuada entre a Prefeitura de São 

Paulo e o FNDE com o Termo de Compromisso 11571/2014, vigente até 06/10/2018, 

para a construção de uma escola de educação infantil com o projeto tipo A, no valor 

de R$ 1.288.784,0063.  

Se a obra custou R$ 4.448.082,78 e por meio do PROINFÂNCIA a Prefeitura 

Municipal de São Paulo recebeu R$ 1.288.784,00, o valor complementado com os 

recursos municipais foi de R$ 3.159. 298,78. 

Com o objetivo de mostrar os espaços desse Centro de Educação Infantil e 

sua utilização algumas fotos da referida matéria do dia da inauguração da escola em 

março de 2018 foram posicionadas a seguir, sendo que em três fotos estavam 

profissionais que trabalhavam no local e crianças que provavelmente estavam 

matriculadas no CEI. Como as fotos já eram de domínio público, o que significa que 

passaram por filtros de autorização e não foram tiradas por nós com finalidade de 

pesquisa, achamos por bem acrescentá-las para ilustrar uma construção com 

recursos do PROINFÂNCIA, com complementação municipal, em um município que 

teve condições de arcar com uma complementação em um valor significativo.     

Outro motivo que impulsionou essa opção foi o fato de em nenhum dos 

trabalhos pesquisados termos encontrados fotos de uma unidade construída com 

base no projeto tipo A, tendo em vista que nem sempre essas informações estão 

acessíveis como deveriam e nem todos os municípios teriam como criar um projeto e 

receber esse recurso, pois os projetos tipo A eram restritos a um determinado grupo 

de municípios. 

 

 

                                                           
62 Matéria disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inaugura-novo-predio-e-dobra-
vagas-do-cei-samir-rachid-saliba Acesso em: 20 de jun. 2018. 
63 Disponível em: http://simec.mec.gov.br/painelObras/dadosobra.php?obra=1009591 Acesso em: 20 
de jun. 2018.  

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inaugura-novo-predio-e-dobra-vagas-do-cei-samir-rachid-saliba
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inaugura-novo-predio-e-dobra-vagas-do-cei-samir-rachid-saliba
http://simec.mec.gov.br/painelObras/dadosobra.php?obra=1009591
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                Figura 21 – Fachada do CEI 

 

                 Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo64. 

 
 

 

Figura 22 – Entrada do CEI 

 

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo65 

 

 

                                                           
64 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_001_lr.jpg/view 

 
65 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_002_lr.jpg/view  

 

http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_001_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_001_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_001_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_002_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_002_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_002_lr.jpg/view
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Figura 23 – Cozinha do CEI 

 

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo66 

 

 

 

Figura 24 – Refeitório do CEI 

 

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo67 
 

 

                                                           
66 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_004_lr.jpg/view 
 
67 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_006_lr.jpg/view  

 

http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_004_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_004_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_004_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_006_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_006_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_006_lr.jpg/view
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Figura 25 – Parque do CEI 

 

                 Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo68 
 

 
 
 

                       Figura 26 – Parque do CEI 
 

 
 

               Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo69 

 
 

 

                                                           
68 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_007_lr.jpg/view 
 
69 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_016_lr.jpg/view 

 

http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_007_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_007_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_007_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_016_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_016_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_016_lr.jpg/view
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                   Figura 27 – Sala de Atividades 
 

 
           

             Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo70 
 

 
Figura 28 – Sala de Atividades 

 

 
 
Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo71 

 

                                                           
70 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_008_lr.jpg/view 

 
71 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_009_lr.jpg/view  

 

http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_008_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_008_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_008_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_009_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_009_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_009_lr.jpg/view
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Figura 29 – Corredor do CEI 

 

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo72 

 
 

Figura 30 - Brinquedoteca 
 

 

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo73 

                                                           
72 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_010_lr.jpg/view 
 

 
73 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_011_lr.jpg/view 

 

http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_010_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_010_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_010_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_011_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_011_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_011_lr.jpg/view
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Figura 31 - Brinquedoteca 

 

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo74 

 

 

Figura 32 - Brinquedoteca 

 

Fonte: Site da Prefeitura de São Paulo75 

 

                                                           
74 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_012_lr.jpg/view 
 

 
75 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-

inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-
saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_013_lr.jpg/view 

 

http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_012_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_012_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_012_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_013_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_013_lr.jpg/view
http://www.capital.sp.gov.br/fotos-para-noticias/fotos-galeria/2018-04/20180418_visita-inaugural-das-novas-instalacoes-do-cei-samir-rachid-saliba/20180418_ceisamirrachidsaliba_tatuape_013_lr.jpg/view
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De acordo com a visualização da área externa e das fotos do interior do CEI 

encontradas pode-se inferir que o espaço foi planejado e construído para realizar um 

atendimento educacional adequado às especificidades da faixa etária matriculada na 

instituição. 

Em uma reportagem realizada pela agência de notícias Zoom in TV em março 

de 2018, profissionais da Transparência Brasil foram entrevistados e mostraram o 

funcionamento in loco do uso do aplicativo76.  

Sobre a avalição da utilização do aplicativo pelos usuários dez meses após 

ter sido lançado em agosto de 2017 Gabriella mencionou: 

 

A nossa experiência com o engajamento cidadão nesse tema tem sido abaixo 
do que esperávamos. A nossa aposta é que as pessoas iriam se incomodar mais com 
a aplicação do financiamento público nas obras e iriam usar mais o aplicativo. Ainda 
temos o desafio de mobilização para que mais pessoas possam utilizá-lo com mais 
frequência. Quando o aplicativo foi lançado divulgamos na mídia e nas redes sociais 
e fizemos campanhas de marketing digital, estamos agora em uma segunda fase de 
campanhas para adquirir downloads. Temos um número expressivo de downloads, 
mas não temos um número significativo de usos, de pessoas que fotografam obras e 
fazem a vistoria, que é o mais importante. Temos criado novas formas de participação, 
abrimos um canal de comunicação no twiter em que a pessoa não precisaria do 
aplicativo baixado para enviar uma foto, então ela pode usar uma hashtag, enviar uma 
mensagem, nossa ideia é aproximar das pessoas essa facilidade de controle social77.  

Por outro lado, qualquer fiscalização já tem um impacto, temos um número 
razoável de respostas das prefeituras sobre os atrasos das obras e alguns casos se 
transformaram em denúncias pela CGU e o FNDE suspendeu os recursos repassados 
a determinadas prefeituras porque identificou problemas, bloqueando os recursos até 
apurar a situação, o que pode inibir a má gestão. Até o momento, temos tido mais 
sucesso junto aos órgãos de controle federais como a CGU do que junto à população.  

 

Foram promovidas duas Hackathons78 Tá de Pé, nas quais os inscritos teriam 

24 horas para desenvolver soluções utilizando os dados disponíveis no aplicativo. A 

primeira aconteceu na cidade de Itajubá-MG nos dias 30 de setembro e 1 de outubro 

de 2017 em parceria com a PandôApps, Google.org, Secretarias Municipais de 

Cultura e de Ciência e Tecnologia de Itajubá, Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SEDECTES), 

                                                           
76 Essa matéria está disponível em: 
https://www.facebook.com/Zoomin.TVBrasil/videos/1629447080441946/ Acesso em: 11 de jun. de 2018. 
77 O perfil do aplicativo no twiter é https://twitter.com/tadepeapp 
78 Hackathon é uma maratona de programação, geralmente reúne programadores, designers e outros 
profissionais para a exploração de dados e busca de soluções inovadoras, viáveis e de impacto 
social, dando visibilidade à transparência pública e engajamento da sociedade civil na utilização dos 
dados.     

https://www.facebook.com/Zoomin.TVBrasil/videos/1629447080441946/
https://twitter.com/tadepeapp
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Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Incubadora de Itajubá e SEBRAE-MG79 e 

a segunda ocorreu nos dias 10 e 11 de março de 2018 em São Paulo.     

Quando perguntamos a Gabriella como a Transparência Brasil decidiu criar 

um aplicativo que tivesse como objeto as obras das unidades escolares do 

PROINFÂNCIA obtivemos a seguinte resposta: 

 
O Projeto Tá de Pé começou com um projeto chamado “Cadê a minha 

escola?”, a nossa inquietação sempre foi obra de escola. Começamos com o escopo 
escolar porque diagnosticamos a má gestão de recursos nessa área e o quanto isso 
afeta a população. Como somos financiados pelo Google, pensamos em uma solução 
tecnológica, que foi um aplicativo. 

Quando produzimos o aplicativo, pensamos que poderia servir para qualquer 
tipo de obra pública, mas por enquanto, como precisamos dos cronogramas de 
execução das obras, precisamos ter acesso a muitas informações, então definimos 
esse escopo, o PROINFÂNCIA. Mas a ideia seria que se o projeto continuar por anos 
a gente teria diversos tipos de obras, como obras públicas da área de saúde e outras. 
Hoje, por exemplo, só trabalhamos com construção de escolas, não trabalhamos com 
reforma, mas gradualmente as reformas serão incluídas. 

Temos que ir devagar porque só o universo do PROINFÂNCIA tem inúmeros 
desdobramentos e recursos necessários, precisamos de tempo para estudar e 
compreender esses problemas todos, é um mundo que se descortina à nossa frente!       

 

Sobre a equipe e os demais projetos da Transparência Brasil, Gabriella 

mencionou: 

 
A nossa equipe hoje tem oito pessoas e temos três projetos, o Tá de Pé, o 

Obra Transparente e o Achados e Perdidos. O Obra Transparente é um projeto primo 
do Tá de Pé, que também trabalha com fiscalização de obras, são as mesmas obras 
que estão disponíveis no Tá de Pé, só que o trabalho deles é em parceria com 21 
Observatórios Sociais que fazem fiscalizações in loco, então eles acompanham todo 
o processo da obra, licitação, contratação e execução. O Tá de Pé trabalha mais com 
a execução e o Obra Transparente faz um acompanhamento mais integral dessas 
obras, mas é limitado a 21 municípios. O Obra Transparente nasceu junto com o Tá 
de Pé, tem uma vertente mais de fiscalização local e tem tido resultados interessantes 
no acompanhamento das obras e na conscientização da população da importância 
dessa fiscalização. E o Achados e Perdidos é um projeto que trabalha com a lei de 
acesso à informação, um repositório de pedidos de acesso à informação. 

      

As estratégias pensadas pela Transparência Brasil para divulgar e promover 

o uso do aplicativo foram: 

 

                                                           
79 Disponível em: https://www.transparencia.org.br/blog/equipes-desenvolvem-solucoes-interativas-
durante-primeira-hackathon-ta-de-pe/#more-156 Acesso em: 17 de mar. 2018.  

https://www.transparencia.org.br/blog/equipes-desenvolvem-solucoes-interativas-durante-primeira-hackathon-ta-de-pe/#more-156
https://www.transparencia.org.br/blog/equipes-desenvolvem-solucoes-interativas-durante-primeira-hackathon-ta-de-pe/#more-156
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A nossa estratégia tem sido planejada ao longo do tempo, esperávamos 
um uso massivo do aplicativo porque achávamos que a população fosse muito 
insatisfeita com esses problemas, mas também identificamos que o que pedimos para 
o cidadão fazer talvez fosse muito custoso, sair de casa, ir até a obra, fotografar. Às 
vezes a pessoa está no transporte público e esquece, ou tem que sair de casa muito 
cedo para trabalhar e volta tarde para casa, não faz parte do cotidiano dela fazer isso, 
então temos tido dificuldades de chegar nas pessoas mais afetadas pelo atraso.  

Esse ano vamos procurar investir no desenvolvimento de ações locais, 
talvez com organizações parceiras, de educação ou de bairro, como funciona o Obra 
Transparente, que a Transparência Brasil junto com o Observatório Social vai até uma 
obra, chama engenheiros e faz uma formação com as pessoas interessadas.  
Identificamos que essa talvez seja a forma que garanta mais sucesso para a 
plataforma, promover ações coletivas de fiscalização. Fomos aprendendo, lidando 
com o aplicativo e com o Obra Transparente, que essa deve ser a forma de engajar 
as pessoas, mobilização local. 

 

Quanto à questão dos principais ganhos com o uso do aplicativo obtivemos a 

seguinte resposta: 

 
Do ponto de vista da instituição Transparência Brasil, fomos desbravando o 

universo das obras públicas, que era um tema com o qual não tínhamos trabalhado 
ainda. Trabalhamos muito com o combate à corrupção, tivemos por anos o projeto 
Excelências, que era um monitoramento das fichas dos candidatos e das 
irregularidades com o Tribunal Eleitoral, então focamos mais no perfil institucional da 
política. Essa é a primeira vez que temos desbravado o âmbito da política na ponta, 
do financiamento de obras, da corrupção nesses meandros, que às vezes nem é uma 
corrupção ativa, é uma má gestão de recursos, falta de capacidade de gestão de 
recursos, esse está sendo o nosso principal aprendizado. Estamos entendendo qual 
é o tamanho do nosso desafio, de criar instituições que tenham mais capacidade de 
gestão porque é muito importante saber usar o dinheiro do contribuinte para obras 
essenciais como as obras de escolas. Temos aprendido bastante nesse sentido, 
saindo um pouco do debate da corrupção de colarinho branco para debater a 
corrupção de gestores, que às vezes é mesmo a má gestão e principalmente a falta 
de capacidade técnica de municípios pequenos.    

 

Em agosto de 2017 foi publicado um relatório da Transparência Brasil com o 

título “Quase metade das obras de creches e escolas públicas de programas do 

Governo Federal estão atrasadas ou paralisadas”80, que se iniciava com a afirmação 

de que o monitoramento e controle das obras do PROINFÂNCIA era falho, o que 

gerava desperdício de dinheiro público. O objetivo era mostrar um panorama da 

                                                           
80 Disponível em: 
https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/RelatorioTadePe23082017.pdf Acesso em: 
16 de mar. 2018. 

https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/RelatorioTadePe23082017.pdf
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realização do programa, com destaque para a situação das obras atrasadas ou 

paralisadas, os recursos dispendidos e a falta de transparência e controle das ações. 

Foram analisados pela ONG os dados de 12.925 obras pactuadas entre 4.098 

municípios e o FNDE, no período de 2007 a 27 de julho de 2017, com as quais haviam 

sido gastos R$ 10,1 bilhões. Conforme o exame efetuado, 37% das obras foram 

concluídas, o que corresponderia 4.830 unidades escolares, 642 foram canceladas e 

7.453 obras ainda precisavam ser entregues. Dessas 7.453 obras, 29% estavam 

paralisadas e 17% atrasadas, totalizando 46% das obras para serem entregues. Das 

2.142 obras paralisadas, a Transparência Brasil obteve informações do gasto com 

90% (1.924) e concluiu que com as 1.924 obras paralisadas havia sido gasto em torno 

de R$ 1,5 bilhão. 

Outra constatação da Transparência Brasil dizia respeito à disponibilidade das 

informações sobre o Programa: 

 
A Transparência Brasil constatou também que dados disponíveis 
sobre as etapas de execução das obras, valores dos repasses, 
endereços das construções, datas de assinatura de contrato e 
previsão de entrega são muitas vezes imprecisos ou estão ausentes. 
Isso evidencia tanto uma falta de transparência, como uma dificuldade 
do FNDE em fiscalizar e monitorar a execução dos convênios 
estabelecidos com as prefeituras (p.1).   
 

   Além da dificuldade com o acesso aos dados foram ressaltados problemas 

referentes ao monitoramento, destacou-se a contratação de empresas especializadas 

pelo FNDE para realizar fiscalizações in loco por amostragem com o objetivo de 

verificar irregularidades e a obrigação dos municípios em inserir dados da execução 

das obras na plataforma SIMEC. Segundo o relatório, o monitoramento do FNDE não 

tem sido capaz de evitar problemas na execução e entrega das obras no prazo e os 

dados registrados no SIMEC eram inconsistentes. 

A Transparência Brasil obteve os dados das vistorias in loco realizadas por 

empresas contratadas pelo FNDE entre 2012 e a primeira metade de 2016 e detectou 

tanto a desatualização dos dados de execução da obra constatadas por essas 

vistorias, quanto o fato de que as empresas contratadas pelo FNDE realizaram 

fiscalizações em pequena parcela das obras, devido a limitação de recursos no FNDE 

para a realização dessa ação. 

De cerca de 21 mil obras, entre quadras, escolas, creches e reformas, foram 

visitadas in loco 34% de setembro de 2015 a agosto de 2016 e das 15 mil inspeções 
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in loco realizadas desde 2009 foi verificado o atraso médio de 21 pontos percentuais 

em relação as obras fiscalizadas in loco e o atestado pela prefeitura. Foi citado como 

exemplo, que uma prefeitura informaria no SIMEC que a obra estaria realizada em 

50%, quando na verdade esse percentual seria de 29%. 

Acerca dos casos em que foi encontrada maior disparidade entre a informação 

da prefeitura e a averiguação do FNDE, a estimativa foi de 2%. O exemplo utilizado 

para ilustrar a situação foi o da Creche Santo Antônio no município de Campos Novos 

– SC, pois na ocasião a prefeitura informou que a obra estava concluída e a 

comprovação do FNDE é que a obra não tinha sido ainda iniciada. Também houveram 

casos inversos como o de uma unidade escolar de educação infantil na cidade de 

Araguana – TO, sobre a qual não haviam informações sobre a execução da obra no 

SIMEC e o FNDE atestou que a obra estava em 68% de execução. Em conformidade 

com o Relatório consultado: 

 

Esses dados demonstram a importância da fiscalização in loco para o 
efetivo monitoramento e controle das obras, frente à falta de acuidade 
na prestação de contas do governo local. Diante dos limitados 
recursos do FNDE para vistorias, a participação cidadã é um elemento 
que pode colaborar para suprir a incapacidade estatal de 
monitoramento e controle (p.4).    

  

O coordenador de infraestrutura do FNDE mencionou na entrevista como 

ocorria a fiscalização in loco: 

 
O município é responsável pela fiscalização, nós temos o nosso 

monitoramento que é uma empresa que vai pari passu com o município fazer essa 
avaliação para checar se o previsto está sendo executado, é uma questão de 
governança sobre o objeto financiado. 

 

Quando questionado se a equipe do FNDE era suficiente para as ações que 

deveria realizar, o coordenador respondeu: 

 

Aqui sempre faltou gente, contratamos supervisores de fora. Devido a falta de 
pessoal nunca havíamos pensado em fazer o que estamos fazendo agora, tentar 
unificar a linguagem com esse programa de pontuação. Por exemplo, acontece uma 
restrição ou uma inconformidade, a pontuação é essa e o resultado seria a correção 
do risco. Assim tornamos o procedimento mais automático, antes cada profissional 
apontava um problema e uma solução diferente nos textos escritos das empresas de 
supervisão. Sempre vai haver algum ponto fora da curva, mas temos melhorado 
bastante ao longo do tempo.  
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Continuando a conversa perguntamos sobre o FNDE estar implementando a 

gestão de risco, apontada como necessária nos relatórios da CGU e do TCU: 

 

O que está sendo feito hoje é a implementação da gestão de risco no FNDE, 
nós já havíamos implementado a gestão de risco para as obras a partir de uma 
instrução normativa de maio de 2016 que determinou que essa implementação 
ocorresse no prazo de um ano. No final do ano passado, em 2017, a gestão de risco 
começou a ser implementada no FNDE, não está totalmente implementada, mas está 
bem mapeada, precisamos colocar tudo no sistema. 

Paralelamente o pessoal responsável pela área pretende desenvolver um 
aplicativo de celular para que a pontuação possa ser automatizada, quando a 
fiscalização acontecer os dados já ficam no aplicativo e conforme o projeto, a 
pontuação total vai permitir que possamos fazer uma estatística com os dados 
disponíveis. 

    

Quanto a transparência, foi indicado que em 2016 o SIMEC disponibilizou um 

módulo de acesso público para consultas online, no qual era possível ter acesso a 

uma planilha com dados sobre a execução das obras e os recursos dispendidos. 

Mesmo considerando que essa iniciativa seria capaz de favorecer a transparência por 

meio da qual os cidadãos poderiam ser ativos no monitoramento e controle social, foi 

apontado que a plataforma SIMEC precisaria ser aperfeiçoada para que pudesse 

ocorrer a adequada participação cidadã. 

Dentre os problemas detectados no SIMEC estavam a falta de um dicionário 

de dados que possibilitasse mais facilmente a compreensão das informações 

apresentadas, pois foi considerado que nessa plataforma não é utilizada uma 

linguagem cidadã que pudesse tornar mais acessível o significado preciso de muitos 

dados.  

Também foi constatada a falta de informações em parte das obras constantes 

no SIMEC: em 1/3 das 12.925 obras pactuadas analisadas no relatório não havia 

informações sobre os repasses do Governo Federal; em 10% das obras não se 

encontrava o endereço da construção; em 74% das obras o endereço estava 

incompleto, o que dificultaria e inviabilizaria o controle social e em 17% das obras não 

existiam datas de entrega incluídas no sistema.  

Da mesma forma foi acentuado que os dados do SIMEC apresentavam 

inconsistências sobre as situações das obras. Na tabela a seguir elaborada pela ONG 

para o referido Relatório foi possível verificar a situação das obras no SIMEC:          
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        Tabela 20 – Situação Oficial das Obras (2017) 

Situação (SIMEC) Obras 

Concluída 4.830 

Execução 3.352 

Planejamento pelo 
proponente 

1.357 

Paralisada 762 

Cancelada 642 

Inacabada 624 

Licitação 576 

Em reformulação 544 

Contratação 238 

Total 12.925 

Fonte: Elaborada pela Tranparência Brasil com base nos dados do SIMEC.  

 

A Transparência Brasil apurou que das obras em reformulação (544), em 

licitação (576) ou em planejamento pelo proponente (1.357), que somadas totalizariam 

2.477, “756 (31%) são obras que já foram iniciadas no passado, tiveram que ser 

interrompidas e voltaram para fases iniciais pré-construção. Portanto, seria mais 

preciso que essas obras fossem classificadas como inacabadas ou paralisadas e que 

estão para serem retomadas” (RELATÓRIO TÁ DE PÉ, 2017, p. 5-6). Foi afirmado 

que por mais que a obra estivesse paralisada ou inacabada, o resultado concreto seria 

o não andamento e a deterioração fazendo com que as duas condições pudessem ser 

agrupadas em uma mesma situação.   

Na tabela seguinte inscrita no Relatório foram apresentadas quais obras foram 

consideradas paralisadas pela Transparência Brasil, por situação:   

 

                     Tabela 21 – Reclassificação em obras paralisadas pela Transparência Brasil (2017) 

Situação oficial Obras 

Planejamento pelo 
proponente 

448 

Em reformulação 182 

Licitação 126 

Total 756 

  Fonte: Elaborada pela Transparência Brasil com base nos dados do SIMEC.  

 

Somadas as 1.386 obras classificadas no SIMEC como paralisadas ou 

inacabadas, outras 756 que tinham sido iniciadas, foram abandonadas e estavam 

sendo retomadas totalizaram 2.142 obras paralisadas, o que correspondeu a 29% das 
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7.453 obras previstas e ainda não concluídas. Esse cálculo levou a asserção de que 

o Governo Federal estaria subestimando em 35% as obras paralisadas. 

No item do relatório intitulado Raio-X das Obras foi afirmada a análise de 

12.925 obras pactuadas entre o FNDE e os municípios de 2007 a 2017, das quais 

7.453 não haviam sido entregues e 4.830 haviam sido concluídas. Segundo a 

classificação da TB, 46% das 7.453 obras que não haviam sido entregues estavam 

atrasadas ou paralisadas, 17%, atrasadas e 29%, paralisadas e por volta de 15% dos 

recursos gastos nas construções estavam desperdiçados em obras paralisadas. 

No Amapá estava o maior número de obras paralisadas, 48%, em seguida 

vinha Alagoas com 42% e Tocantins, 39%. Santa Catarina, o estado mais eficiente na 

gestão dos recursos se considerados os números de obras paralisadas, tinha 15% 

dessas obras. Em números absolutos os estados com mais obras paralisadas eram o 

Maranhão, Bahia e Pará. Foi apontado no relatório a correlação entre o IDH dos 

estados e o percentual das obras atrasadas e foi constatado que quanto menor o IDH 

dos estados, maior o número de obras atrasadas, ou seja, para quem teria mais 

necessidade de creches e pré-escolas, mais dificuldades em relação as paralizações 

das obras.  

Além de possuir o maior número absoluto de obras paralisadas, o Maranhão 

teve o maior número de obras atrasadas, 55%, seguido por Roraima, 53% e Alagoas, 

50%. Do total de 3.352 obras em execução, 2.876 estavam atrasadas e do total de 

atrasadas, 1.621, 56% também estavam paralisadas. Do total de R$ 2,27 bilhões 

gastos com as obras em execução, R$ 1,8 bilhão havia sido gasto com obras 

atrasadas, 79% do total de R$ 2,27 bilhões. Em média haviam sido gastos R$ 634 mil 

por obra atrasada. 

Do mesmo modo, o maior número de obras a serem entregues estava no 

Maranhão, 820, 11% do total, seguido pela Bahia com 673 obras, Pará, 653 e Minas 

Gerais com 647 obras. Foi destacado que o prazo para conclusão das obras deveria 

ser de treze meses, porém o tempo médio das que foram entregues ultrapassou dois 

anos. 

Ao final do relatório foi explicado que mediante a necessidade de contínuo 

monitoramento da execução das obras e a dificuldade do Governo Federal em realizar 

essa tarefa, a participação dos cidadãos por meio da utilização do aplicativo criado 

pela Transparência Brasil de forma segura e anônima poderia ser um mecanismo 
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importante para a redução do tempo de entrega das obras e para a retomada das 

obras paralisadas, evitando os abandonos.    

 

O aplicativo busca preencher, assim, uma grande lacuna existente na 
fiscalização das obras de escolas e creches: garante que as 
informações corretas e atualizadas cheguem aos órgãos responsáveis 
e que estes prestem contas sobre o que estão fazendo para garantir a 
entrega das edificações (p.15).   
 

       

Conforme citado na entrevista com Gabriella, juntamente com a criação do 

Aplicativo “Tá de Pé” a Transparência Brasil lançou um projeto piloto intitulado “Obra 

Transparente” financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Democracia (United 

Nations Democracy Fund – UNDEF) em parceria com o Observatório Social do Brasil, 

incluindo a participação de 21 Observatórios Sociais, com a finalidade de monitorar 

obras de escolas e creches nos municípios financiadas pelo Governo Federal. A 

duração do projeto está prevista para 2 anos, de maio de 2017 a abril de 2019. 

Dentre os 21 Observatórios Sociais participantes do projeto piloto estão os 

dos seguintes municípios: Araucária-PR, Campos Mourão-PR, Cascavel-PR, Foz do 

Iguaçu-PR, Guarapuava-PR, Paranaguá-PR, Ponta Grossa-PR, Caçador-SC, 

Chapecó-SC, Imbituba-SC, Palhoça-SC, São Francisco do Sul-SC, Gravataí-RS, 

Lajeado-RS, Pelotas-RS, Santa Maria-RS, Limeira-SP, São José dos Campos-SP, 

Taubaté-SP e Uberlândia-MG.    

 

O objetivo central do projeto é ampliar a transparência e a 
accountability na execução de projetos de infraestrutura educacional, 
atuando tanto para pressionar governos para a retomada de obras 
inacabadas, como para prevenir novos atrasos e paralisações por 
meio de um controle social mais ativo81.  

 

Para a realização do monitoramento das obras o projeto busca fortalecer a 

ação dos Observatórios Sociais em três frentes: treinamentos para o monitoramento 

de obras públicas; assessoria técnica aos observatórios e compartilhamento de 

experiências e boas práticas. Os treinamentos devem acontecer nos formatos 

presencial e on line em três módulos: editais de obras públicas, execução de obras 

públicas e análise de risco de fraude e corrupção em contratações públicas. 

                                                           
81 Site da Transparência Brasil. Disponível em: 
https://www.transparencia.org.br/projetos/obratransparente Acesso em: 06 de jun. de 2018. 

https://www.transparencia.org.br/projetos/obratransparente
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Outro projeto em desenvolvimento pela Transparência Brasil é o “Achados e 

Perdidos” que foi criado para acompanhar o funcionamento da Lei de Acesso à 

Informação (LAI), Lei n. 12.527/2011, por meio da reunião de solicitações dos 

cidadãos e respostas da administração pública feitas via LAI82.  

 Circularam na imprensa várias matérias sobre o PROINFÂNCIA nesses 

últimos 10 anos, muitas das quais com o propósito de contribuir com a explicitação 

das dificuldades encontradas nos municípios em relação a construção das unidades 

escolares, dentre as quais estão a falta de experiência de algumas empresas 

contratadas para a execução da obra, fraudes, atrasos e outros. Concordando com 

Flores e Albuquerque (2016): 

 

Em função de diversos problemas na gestão dos convênios tanto no 
âmbito do Governo Federal quanto no dos municípios, a ampliação do 
número de vagas previstas não se efetivou, e alguns convênios não 
se desdobraram na execução da obra e muitas obras encontram-se 
interrompidas, seja por problemas com as licitações, por falência de 
empreiteiras, pela falta de competência técnica ou de vontade política 
de gestores municipais que não efetivaram os encaminhamentos 
necessários em cada etapa do processo ou, ainda, pela interrupção 
de repasse de recursos por parte do FNDE. 
Nesse sentido, torna-se importante lembrar que o Plano Nacional de 
Educação vigente até 2024 previu na Estratégia 1.5 a manutenção e 
ampliação de um programa nacional de construção e reestruturação 
de escolas visando à colaboração da União para com a expansão e a 
melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil. Para 
que isso ocorra é indispensável a atuação do governo federal, 
equalizando as condições de acesso ao direito educacional, uma vez 
que muitos municípios brasileiros têm dificuldades para ampliar e 
manter suas redes próprias (p.1).  

    
 

A existência do PROINFÂNCIA pode ter contribuído de alguma forma para 

o aperfeiçoamento do formato de financiamento de creches e pré-escolas pelo 

Governo Federal e incremento dos valores destinados a essa finalidade, para a busca 

de soluções para os problemas que os municípios como entes federados que menos 

arrecadam impostos enfrentam ao executar as obras, para a identificação da 

necessidade de aprimorar os mecanismos de monitoramento e controle e para 

suscitar o interesse de pesquisadores, usuários e cidadãos que tentam compreender 

e colaborar com essa iniciativa.       

                                                           
82 Site da Transparência Brasil. Disponível em: http://achadosepedidos.org.br/ Acesso em: 07 de jun. de 2018. 

http://achadosepedidos.org.br/
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quero ver com os meus olhos, 
quero a vida até o fundo, 
quero ter barro nos pés, 

eu quero aprender o mundo! 
 

Pedro Bandeira 
 

Embora os resultados de pesquisas científicas internacionais e nacionais 

evidenciem que as crianças realizam aprendizagens significativas desde que nascem, 

necessitando de oportunidades para crescerem em ambientes adequados que 

favoreçam o desenvolvimento mais integrado e humanizado de seus aspectos 

biopsicossociais e suas potencialidades, historicamente a ausência do poder público 

foi notória no atendimento a esse segmento da população. 

Essa ausência fez com que a educação infantil permanecesse por muito 

tempo vinculada à assistência social período em que em diversas localidades do país, 

as creches e pré-escolas eram majoritariamente comunitárias, conveniadas ou não 

com o poder público, contribuindo para a tendência à privatização do atendimento de 

baixa qualidade. Consequentemente às crianças das classes trabalhadoras era 

destinado um lugar de guarda, de cuidado e de educação para a submissão, conforme 

a expressão cunhada por Moyses Kuhlmann Jr. (1998). 

Após esse período as instituições de educação infantil comunitárias passaram 

a ser conveniadas com as Secretarias Municipais de Educação e a serem subsidiadas 

com recursos financeiros do FUNDEB, continuando a existência desse formato de 

atendimento. A privatização na educação infantil tem avançado cada vez mais com a 

compra de material apostilado, assessorias de grupos empresariais aos municípios 

para formação de professores, gestão educacional e avalição, assim como na cessão 

de prédios públicos, como ocorreu em algumas situações com as unidades de 

educação infantil do PROINFÂNCIA. 

Estudos, pesquisas e lutas dos movimentos sociais levaram a 

posicionamentos que considerassem a criança como sujeito de direito e a educação 

infantil como um direito a ser assegurado pelo poder público a todas as crianças, 

entretanto, mudanças na legislação e no financiamento dessa etapa da educação 

básica nem sempre acompanharam os avanços preconizados, como a instituição do 

FUNDEF e o ingresso das crianças de 6 anos no ensino fundamental.     
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O MIEIB tem sido um movimento atuante na defesa das causas do direito à 

educação das crianças pequenas durante os anos de sua existência, tem pautado e 

apoiado ações necessárias à concretização desse direito como a salvaguarda da 

escola pública, gratuita e de qualidade para todos. Nas Cartas do MIEIB encontramos 

indicações de defesa do programa como um passo importante para a ampliação das 

vagas na educação infantil.  

O documento Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil (2006) do MEC foi o resultado do esforço de sistematização de 

orientações para a construção de creches e pré-escolas, contendo explicações sobre 

cada etapa desse processo. Os espaços físicos por si só não garantem uma educação 

infantil de qualidade, mas são componentes dessa educação, portanto, dificilmente se 

faz educação infantil de qualidade sem espaço físico adequado. Os avanços teóricos 

e metodológicos da educação infantil somente serão concretizados em espaços que 

enriqueçam esses conhecimentos.  

   Compreender a efetivação do direito à educação infantil no Brasil pressupõe 

partir do princípio que a sociedade brasileira está organizada de acordo com os 

preceitos do modo de produção capitalista e que a legislação que rege o tema é 

também expressão das contradições nas relações humanas e da correlação de forças 

presente na disputa pelos interesses de classes sociais distintas. 

O direito à educação é uma conquista desta sociedade, na medida em que a 

educação deve ser valorizada como elemento fundamental de emancipação de uma 

nação e por esse motivo foram criados mecanismos de reivindicação desse direito, 

contando com a participação de órgãos que tem atuado na defesa dos interesses dos 

cidadãos como o Ministério Público. As principais ações movidas no âmbito judiciário 

que envolvem a educação infantil são relativas a concessão de vagas, o que nem 

sempre significa que essa vaga seria concedida em uma escola pública, podendo ser 

disponibilizada em uma instituição comunitária conveniada.  

O PROINFÂNCIA foi originado no Plano de Desenvolvimento da Educação 

instaurado em 2007 como parte de um conjunto de ações desenvolvidas pelo MEC e 

FNDE, a partir do respaldo da UNDIME Nacional, do avanço dos estudos e pesquisas 

na área de infraestrutura educacional para crianças pequenas, do fortalecimento do 

MIEIB em defesa do direito das crianças a uma educação infantil de qualidade, em 

um governo que investiu em programas sociais e que na ocasião dispunha de recursos 
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financeiros para alocar nas plataformas de atendimento a algumas demandas da 

classe trabalhadora.   

O programa deve ser criticado em sua formatação, porém não se pode deixar 

de reconhecer o mérito da iniciativa do governo federal no sentido de contribuir com 

uma educação de qualidade para as crianças pequenas ao criar o PROINFÂNCIA, 

promovendo uma estrutura física adequada ao desenvolvimento e a educação infantil, 

além de estimular o debate na sociedade sobre como deve ser o espaço físico de uma 

escola que seja apropriada para esta finalidade. 

Diante das dificuldades dos municípios em termos de capacidade técnica e 

financeira a atuação do Governo Federal tornou-se uma via importante de assistência 

técnica e financeira que precisa ser valorizada. O formato e a tomada de decisões 

relativos ao programa devem ser discutidos, mas o caminho a ser trilhado não tem 

como ser outro na conjuntura social, política e econômica precária em que se 

encontram muitos municípios brasileiros, especialmente os de pequeno porte.  

As críticas aos projetos arquitetônicos fizeram com que os projetos tipo B e C 

fossem reformulados para os tipos 1, 2 e 3 com o objetivo de sanar alguns problemas 

detectados na execução das obras e utilização das edificações. Por mais que o projeto 

padrão tenha sido questionado por muitos pesquisadores, para o financiamento e 

controle dos recursos do programa essa foi a estratégia possível naquele momento, 

além de ter contribuído com parte significativa dos municípios de pequeno porte que 

não possuíam capacidade técnica de elaboração de projetos para unidades escolares 

de educação infantil.  

O diálogo interdisciplinar entre profissionais de diversas áreas como 

pedagogos, arquitetos e engenheiros é condição para um programa como esse 

funcionar e ser revisto constantemente. A troca de experiências e o aprendizado 

recíproco devem fazer parte do trabalho coletivo em prol da busca pela solução dos 

problemas encontrados. 

Muitos municípios que foram contemplados com recursos do programa não 

tinham sequer atendimento na faixa etária de 0 a 3 anos, o que certamente foi um 

ganho social para a população que não tinha esse direito garantido. O aumento das 

matrículas em creche em algumas localidades foi decorrente dessa implementação, 

como constatado no estudo de Nunes (2015) sobre o PROINFÂNCIA no Rio de 

Janeiro. 
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Foi possível averiguar que os maiores problemas do programa estavam no 

comprometimento das empresas contratadas para a realização das obras, no 

empenho das prefeituras na fiscalização e controle das mesmas e no monitoramento 

do FNDE. A descontinuidade da execução das obras em gestões posteriores que não 

tivessem afinidades políticas com o gestor anterior em algumas situações atravancou 

a continuidade e o compromisso com o sucesso da construção.   

Constatamos que o FNDE não tinha profissionais em sua equipe em número 

suficiente que pudesse dar conta de todas as atribuições relativas ao programa. As 

fiscalizações in loco eram realizadas por supervisores contratados por amostragem e 

não foram satisfatórias no sentido de coibir os diversos problemas encontrados na 

execução das obras.   

Os mecanismos de controle e fiscalização do programa precisariam ser 

aperfeiçoados constantemente, incluindo o controle social e a conscientização da 

população da importância de participar desse processo. O papel dos órgãos de 

controle tem sido fundamental no acompanhamento da execução das obras, da 

atuação do MEC e do FNDE e da utilização dos recursos financeiros destinados e 

esse fim.   

A transparência e a acessibilidade dos dados sobre os convênios e termos de 

compromisso são necessárias para o controle cidadão. Muitas informações sobre o 

programa somente foram possíveis de serem consultadas nos relatórios dos órgãos 

de controle como a CGU e o TCU, além dos relatórios de outras instituições envolvidas 

como o CNM.      

A opção pelas metodologias inovadoras de construção mostrou-se um fator 

que, ao invés de acelerar o desenvolvimento do programa como era a expectativa do 

governo, atrasou e complicou ainda mais a execução das obras deixando um legado 

de obras paralisadas para as quais o FNDE tem buscado soluções. Mesmo cientes 

de que essas obras paralisadas teriam um custo maior do que o previsto seria 

necessário a retomada de fato dessas construções, para que não haja maior 

desperdício de recursos públicos.  

Nos dez anos de existência do programa as crianças de 6 anos ingressaram 

no ensino fundamental e as de 4 e 5 anos deveriam obrigatoriamente estar 

matriculadas na educação infantil. Se tomarmos por base as matrículas de educação 

infantil no ano de 2007 em relação ao ano de 2017, as vagas na nessa etapa 

aumentaram 30,70%. Esse aumento na creche foi de 72,09% e de 3,48% na pré-
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escola, o que certamente contou com a contribuição das escolas construídas com 

recursos financeiros do PROINFÂNCIA, mesmo que sua execução tenha sido muito 

abaixo do que as metas anunciadas.  

Conforme o relatório da CGU (2017) o programa contribuiu pouco para o 

atingimento da Meta I do PNE proporcionando o acréscimo de apenas 499.056 vagas 

nessa etapa e aumentando em 17% a quantidade de estabelecimentos escolares 

municipais. Dos 8.824 registros de obras, 2.708 estavam 100% concluídas e 1.478 

unidades estavam em funcionamento.  

A necessidade de expansão de vagas na educação infantil para cumprir o 

disposto em relação a obrigatoriedade da educação para as crianças de 4 e 5 anos e 

o atendimento ao direito à creche faz com que o programa tenha que ser revisto, no 

sentido da ampliação de suas ações, resultando no efetivo exercício do papel da União 

de prestação de assistência técnica e financeira aos municípios.      

O relatório da CGU apontou o montante de recursos financeiros destinados 

ao programa, R$ 13, 7 bilhões provisionados em leis orçamentárias e R$ 6,4 bilhões 

efetivamente transferidos e alertou que em função das obras inacabadas, paralisadas 

e canceladas, incluindo as obras em MI, pode haver um dano ao erário de R$ 829 

milhões. Os valores provisionados e efetivamente transferidos teriam que alcançar um 

patamar mais elevado para aumentar o número de vagas e o controle mais eficiente 

da execução do programa poderia ter minimizado os possíveis prejuízos ao erário. 

Somente com as 846 obras inacabadas e canceladas o dano ao erário poderia ser de 

R$ 525.523.453,19, pois esses recursos já foram transferidos aos entes federados.  

As análises dos relatórios colocaram em xeque a gestão dos recursos 

públicos para a execução das obras das unidades do programa e o quanto a União 

deveria desempenhar um papel mais efetivo, acompanhando de perto as dificuldades 

dos municípios para a realização de suas atribuições. 

Os aperfeiçoamentos no programa deveriam ser iniciados no controle e 

monitoramento dos municípios e do FNDE com a execução das obras, para que a 

proposta seja efetivada com a qualidade necessária. A manutenção do diálogo com a 

sociedade, usuários, comunidade acadêmica, movimentos sociais, organizações e 

instâncias interessadas é imprescindível para que cada vez mais o programa pudesse 

alcançar um patamar mais elevado no alcance de seus objetivos. 

O relatório da CNM (2017) assinalou que os municípios em muitas ocasiões 

tiveram que fazer complementações financeiras para a execução da obra, além de 
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arcar com todas as despesas de terraplanagem e demais itens necessários para 

realizar a construção. Também foi destacado no documento que desde 2015 o FNDE 

não fez novas pactuações de obras, entretanto, o coordenador de infraestrutura do 

FNDE afirmou na entrevista que as pactuações continuam sendo feitas em um ritmo 

muito mais lento, pois a prioridade seria recuperar as obras paralisadas em um 

momento no qual os recursos estão escassos mesmo para essa tarefa, o que deixa 

dúvidas sobre a continuidade do programa.   

Diversos estudos e pesquisas encontrados sobre a implementação de 

unidades escolares do PROINFÂNCIA em um município, em municípios do mesmo 

estado ou em regiões brasileiras contribuíram significativamente para a compreensão 

do funcionamento do programa, como os trabalhos de Martins (2011) e Costa (2015) 

em Minas Gerais; Machado (2012) em Alagoas; Flores e Mello (2012; 2017), Cancian 

e Mello (2014), Shabbach e Ramos (2013; 2017), Flores e Albuquerque (2015; 2017), 

Klosinski (2016) no Rio Grande do Sul; Simões e Lins (2013) em Pernambuco; 

Marcelino (2014) no Rio Grande do Norte; Santos e Ribeiro (2014) na Bahia; Mattos 

(2014) e Mattos, Moreira e Micarello (2014) em Juiz de Fora; Garcia (2014) em Mato 

Grosso do Sul; Silva (2014), Almeida e Tavares (2014); Almeida (2015), Nunes (2015; 

2016) e Oliveira (2016) no Rio de Janeiro; Pires (2017) e Pires e Flores (2017) em 

Goiás.      

A profundidade e consistência da pesquisa de Nunes (2015) sobre a 

implementação do programa no Rio de Janeiro, da experiência do Rio Grande do Sul 

explicitada no livro organizado por Flores e Albuquerque (2015) e do relato e análises 

da implementação do PROINFÂNCIA na Bahia de acordo com Santos e Ribeiro 

(2014) deveriam impulsionar ulteriores investigações sobre o tema nos demais 

estados e municípios.  

Outras pesquisas poderão apreender como ocorreram as assessorias 

pedagógicas realizadas aos municípios que sediam unidades escolares de educação 

infantil construídas pelo PROINFÂNCIA, tendo em vista a pouca quantidade de 

publicações de material sobre o tema e o quanto a socialização dessas reflexões 

poderiam contribuir para o debate dessa dimensão do direito à qualidade na educação 

infantil.    

De acordo com o material analisado e com as respostas dos entrevistados, a 

dimensão pedagógica deveria ter sido planejada e trabalhada desde o início do 

programa em 2007. Quando o assessoramento pedagógico teve início em algumas 
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localidades do país em 2009 foram criadas situações favoráveis a aquisição e troca 

de conhecimentos por meio da reunião de municípios mais próximos e da condução 

de encontros, estudos, palestras e seminários pelas consultoras locais. As solicitações 

de continuidade desse assessoramento puderam comprovar o saldo positivo dessa 

ação. 

A formação inicial de professores para trabalhar na educação infantil nos 

Cursos de Pedagogia no Brasil deve ser aprimorada, mas a formação continuada 

ocupa também lugar de destaque, pois combinadas podem ser as molas propulsoras 

de uma ação pedagógica de qualidade e da implementação de uma gestão mais 

democrática que viabilize a participação de todos os sujeitos envolvidos.    

Na análise da legislação do programa foi identificado nas resoluções que 

cabia a SEB/MEC a tarefa de orientar os municípios para o bom funcionamento das 

novas unidades de educação infantil. Segundo o depoimento de Rita Coelho em todos 

os estados houve assessoramento pedagógico aos municípios, que foram reunidos 

em polos de no mínimo dez municípios em cada polo. Nas experiências relatadas 

esteve presente à demanda de estudos sobre o atendimento as crianças de 0 a 3 anos 

que ainda se constitui em um desafio para muitas redes municipais.         

A implementação de propostas de controle social como a da Transparência 

Brasil com a criação do aplicativo Tá de Pé foi uma atitude importante. É necessário 

que o cidadão conheça mais sobre o uso do dinheiro público; a forma como foi 

utilizado; quando isso aconteceu; os motivos dos atrasos, seja por parte do FNDE, 

das prefeituras ou das empreiteiras; como cobrar das instâncias cabíveis os 

problemas encontrados na execução das obras. O uso da tecnologia a favor de 

atividades como essa foi um aspecto notável, tendo em vista que muitas pessoas 

utilizam um celular para as mais diversas finalidades, então por que não utilizá-lo com 

um propósito benemérito?        

Percebeu-se a necessidade de divulgação do aplicativo e dessa ação da 

Transparência Brasil, tanto para outras instâncias e órgãos que possam de alguma 

forma contribuir com a iniciativa, como junto a população envolvida que paga seus 

impostos e precisa de creches e pré-escolas públicas para seus filhos.   

As entrevistas realizadas com os profissionais que estiveram à frente da 

condução do programa no MEC e no FNDE foram esclarecedoras e deram um tom 

mais vívido as reflexões sobre as dificuldades e conquistas da implementação, 
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considerando que os dois admitiram erros e acertos e a necessidade de 

aperfeiçoamento constante do PROINFÂNCIA. 

As pesquisadoras envolvidas com o tema deram sentido as implicações 

analisadas, colaborando com suas experiências, pontos de vista e conclusões de 

estudos e pesquisas desenvolvidos. De forma crítica e condizente com suas trajetórias 

de comprometimento com a produção de conhecimento na área de educação infantil, 

as entrevistas em formato de conversas foram iluminadoras de análises importantes. 

A representante da Transparência Brasil cooperou com indicações 

interessantes para a compreensão da possibilidade de controle social, o que nos 

animou bastante ao constatar o engajamento de cidadãos com uma questão tão séria 

como a construção de escolas públicas de educação infantil.   

Quanto à resposta a questão inicial dessa pesquisa, se o PROINFÂNCIA 

proporcionou a expansão da educação infantil com qualidade, avaliou-se que a 

iniciativa de criação de um programa nacional de construção de creches e pré-escolas 

e assessoramento pedagógico aos municípios foi louvável e que foram alcançados 

resultados positivos com a implementação do programa em muitas localidades 

brasileiras, tais como os estudos e pesquisas desenvolvidos na área de infraestrutura 

educacional para crianças pequenas; a construção de instituições educacionais 

especificamente voltadas ao atendimento da faixa etária de 0 a 6 anos; a aquisição 

de mobiliário e equipamentos para a composição dos ambientes; a ampliação de 

vagas em creche em municípios que não tinham matrículas de 0 a 3 anos; o 

acompanhamento dos órgãos de controle como a CGU e o TCU; a criação de 

mecanismos de controle social e conscientização da população como a iniciativa da 

Transparência Brasil.       

O fato do município receber recursos públicos para a construção de escolas 

e depois utilizar-se da edificação da forma que considerar adequada, como transferir 

a gestão da unidade para a iniciativa privada, compromete a expansão da rede direta 

e desvia a suposta finalidade de disposição do financiamento público para a 

construção de escolas públicas.        

O direito à educação infantil de qualidade é parte da construção de uma 

sociedade mais justa, igualitária e democrática, na qual a educação das crianças seja 

considerada primordial e o exercício da cidadania, da formação humana, da 

expressão de uma consciência crítica e da participação estejam sempre presentes.  
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista com a Coordenadora de Educação Infantil 

do MEC na gestão de 2007 a 2016 

 

1. Como o PROINFÂNCIA foi concebido? 

 

2. Havia uma relação interinstitucional favorável entre o MEC e o FNDE para a 

execução do programa? 

 

3. Qual a sua opinião sobre a padronização dos projetos? 

 

4. Como ocorreu o assessoramento pedagógico do MEC aos municípios com 

unidades escolares construídas com recursos do PROINFÂNCIA? 

 

5. Nos documentos produzidos sobre a Educação Infantil do Campo havia 

menção a necessidade de expansão do programa para as zonas rurais, isso 

aconteceu? 

 

6. Você considera que o PROINFÂNCIA trouxe avanços para a educação 

brasileira? Em que sentido? 
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista com o Coordenador de Infraestrutura do 

FNDE 

 

1. Desde quando você está na função de Coordenador de Infraestrutura? 

 

2. Quais os principais desafios para o FNDE em relação a execução das obras do 

PROINFÂNCIA? E para os municípios? 

 

3. Na sua opinião haveria possibilidades de ampliação da oferta dos projetos 

padrão? 

 

4. A partir do diálogo com órgãos de controle como CGU e TCU foram 

aprimorados os mecanismos de controle e monitoramento das obras?  

 

5. Até quando foram transferidos recursos para a novas obras pactuadas? 

 

6. Por que a determinação de que somente os municípios que pertenciam ao 

Grupo 1 do PAC poderiam apresentar projetos próprios? Essa norma continua 

vigente? 

 

7. Está acontecendo a retomada das obras inacabadas, conforme dispôs a 

Resolução n.3 de 23 de fevereiro de 2018? 

 

8. Quais as principais necessidades de aperfeiçoamento do programa? 
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista com a representante da Transparência 

Brasil 

 

1. Qual a sua opinião sobre o monitoramento e controle do programa? 

 

2.  A partir de quando a Transparência Brasil começou a acompanhar o 

PROINFÂNCIA? 

 

3. Como ocorreu a criação do aplicativo Tá de Pé? 

 

4. Como você avalia a repercussão da criação do aplicativo? 

 

5. Houveram mudanças no aplicativo após dez meses de uso? Quais? 

 

6. Além do monitoramento do aplicativo são realizadas outras ações pela 

Transparência Brasil para acompanhar o PROINFÂNCIA? Se sim, Quais? 

 

7. Quais são os outros projetos existentes na Transparência Brasil? 

 

8. Quais foram os aprendizados institucionais com o acompanhamento do 

programa? 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista com a Pesquisadora do PROINFÂNCIA no 

Estado do Rio de Janeiro 

 

 

1. Qual a sua opinião sobre a concepção do PROINFÂNCIA? (Como foi 

concebido? Por quem? De que modo ocorreu a participação do MIEIB?) 

 

2. Que pontos você destacaria como fortes no Programa? 

 

3. E o que você destacaria como fragilidades? 

 

4. Como você vê a padronização dos projetos? 

 

5. Qual a sua avaliação sobre os espaços das creches e pré-escolas construídas 

com recursos do Programa?  

 

6. Quanto a repercussão do assessoramento pedagógico na prática pedagógica 

dos professores(as), quais as suas considerações? 

 

7. Quais as principais conclusões da sua pesquisa sobre a implementação do 

programa em municípios do estado do Rio de Janeiro? 

 

8. Você considera que o PROINFÂNCIA trouxe avanços para a educação infantil 

brasileira? Em que sentido? 
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APÊNDICE E – Roteiro de Entrevista com a Consultora do PROINFÂNCIA sobre 

a organização dos espaços 

 

 

1. Como ocorreu a sua participação como consultora da organização dos espaços 

das unidades de educação infantil do PROINFÂNCIA? 

 

2. Qual a sua avaliação sobre os espaços das creches e pré-escolas construídas 

com recursos do Programa?  

 

3. Quais as principais conclusões do seu estudo sobre a organização dos espaços 

físicos das unidades escolares de educação infantil pesquisadas? 

 

4. Como você vê a padronização dos projetos? 

 

5. Quanto a repercussão do assessoramento pedagógico na prática pedagógica 

dos professores(as), quais as suas considerações? 

 

6. Que pontos você destacaria como fortes no Programa? 

 

7. E o que você destacaria como fragilidades? 

 

8. Você considera que o PROINFÂNCIA trouxe avanços para a educação infantil 

brasileira? Em que sentido? 
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Anexo A – Plantas do Projeto tipo B 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/4816-tipo-b Acesso em 2 de jun. 2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4816-tipo-b
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4816-tipo-b
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Anexo B – Plantas do Projeto tipo B 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/4816-tipo-b Acesso em 2 de jun. 2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4816-tipo-b
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4816-tipo-b
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Anexo C – Plantas do Projeto tipo C 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/4817-tipo-c Acesso em: 2 de jun. 2016. 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4817-tipo-c
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4817-tipo-c
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Anexo D – Planta do projeto tipo C 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/4817-tipo-c Acesso em: 2 de jun. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4817-tipo-c
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/4817-tipo-c
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Anexo E – Planta do Projeto tipo 1 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/6412-proinfancia-tipo-1 Acesso em: 2 de jun. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/6412-proinfancia-tipo-1
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/6412-proinfancia-tipo-1
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Anexo F – Planta do Projeto tipo 2 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/6413-proinfancia-tipo-2 Acesso em: 2 de jun. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/6413-proinfancia-tipo-2
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/6413-proinfancia-tipo-2
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Anexo G – Plantas do Projeto tipo 3  

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3 Acesso em: 2 de jun.2016. 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3
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Anexo H – Plantas do Projeto tipo 3  

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3 Acesso em: 2 de jun.2016. 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3
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Anexo I – Fotos e Plantas do Projeto tipo 3 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3 Acesso em: 2 de jun.2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8402-proinfancia-tipo-3
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Anexo J – Módulo Ampliação Projeto tipo B 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/8606-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-b Acesso em: 2 de 

jun.2016. 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8606-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-b
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8606-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-b


320 
 

Anexo K – Módulo Ampliação Projeto tipo B 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/8606-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-b Acesso em: 2 de 

jun.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8606-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-b
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8606-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-b
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Anexo L – Módulo Ampliação Projeto tipo C 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/8607-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-c Acesso em: 2 de 

jun.2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8607-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-c
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8607-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-c
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Anexo M – Módulo Ampliação Projeto tipo C 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-

arquitetonicos-para-construcao/item/8607-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-c Acesso em: 2 de 

jun.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8607-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-c
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao/item/8607-amplia%C3%A7%C3%A3o-tipo-c
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Anexo N – Legislação que regulamenta o funcionamento do PROINFÂNCIA 

FORMATO NÚMERO DATA OBJETIVO 

Resolução CD/FNDE 3 
23 de fevereiro 

de 2018 

Dispõe sobre a possibilidade de se firmar 
novos termos de compromissos entre os 
entes federados e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, com 
fundamento na Lei no 12.695, de 25 de julho 
de 2012, para finalização das obras 
decorrentes de instrumentos cujos prazos de 
execução tenham se esgotado sem que o 
objeto inicialmente acertado entre as partes 
tenha sido concluído. 

Portaria FNDE/MEC 60 
25 de julho de 

2017 

Autoriza o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE a 
realizar a transferência de recursos 
financeiros aos municípios e ao Distrito 
Federal para a manutenção de novas 
matrículas em novos estabelecimentos 
públicos de educação infantil, construídos 
com recursos de programas federais, 
conforme Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 
de maio de 2013. 

Portaria FNDE/MEC 110 
10 de março de 

2014 

Regulamenta o § 3º do art. 8º da Resolução 
CD/FNDE Nº 13/2012, de 08 de junho de 
2012 e o § 3º do art. 7º da Resolução 
CD/FNDE Nº 24/2012, de 02 de julho de 
2012, estabelecendo definições, 
procedimentos e orientações para 
apresentação, análise e aprovação de projeto 
técnico de engenharia, visando assistência 
financeira aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios no âmbito das ações de 
infraestrutura educacional. 

Resolução CD/FNDE 25 
14 de junho de 

2013 

Estabelece os critérios de transferência 
automática de recursos a municípios e ao 
Distrito Federal, a título de apoio financeiro, 
para construção de unidades de educação 
infantil – Proinfância, com utilização de 
Metodologias Inovadoras e dá outras 
providências. 

Resolução CD/FNDE 15 
16 de maio de 

2013 

Estabelece critérios e procedimentos para a 
transferência automática de recursos 
financeiros a municípios e ao Distrito Federal 
para a manutenção de novos 
estabelecimentos públicos de educação 
infantil, a partir do exercício de 2013. 

Resolução CD/FNDE 3 
21 de fevereiro 

de 2013 
Torna sem efeito a Resolução/CD/FNDE nº 2, 
de 19 de fevereiro de 2013. 

Resolução CD/FNDE 2 
19 de fevereiro 

de 2013 

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 13, de 8 de 
junho de 2012, que estabelece os critérios de 
transferência automática de recursos a 
municípios, estados e ao Distrito Federal, a 
título de apoio financeiro, para construção de 
unidades de educação infantil – Proinfância, 
quadras esportivas escolares cobertas e 
cobertura de quadras escolares no âmbito do 
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Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 
2. 

Resolução CD/FNDE 39 
24 de agosto 

de 2012 
Altera os artigos 3º e 10 da Resolução 
CD/FNDE nº 29, de 27 de julho de 2012. 

Resolução CD/FNDE 38 
24 de agosto 

de 2012 

Altera os artigos 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 14 e 18 
da Resolução CD/FNDE nº 52, de 29 de 
setembro de 2011, que estabelece critérios 
de transferência automática de recursos 
financeiros a municípios e ao Distrito Federal, 
para a manutenção de novos 
estabelecimentos públicos de educação 
infantil, a partir do exercício de 2011. 

Resolução CD/FNDE 29 
27 de julho de 

2012 

Estabelece procedimentos 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 educação infantil para o 
atendimento de crianças de zero a 48 meses 
informadas no Censo Escolar da Educação 
Básica, cujas famílias sejam beneficiárias do 
Programa Bolsa Família, em creches 
públicas ou conveniadas com o poder 
público, nos exercícios de 2012 e 2013. 

Lei 12.695 
25 de julho de 

2012 

Conversão da Medida Provisória nº 562, de 
2012 - Dispõe sobre o apoio técnico ou 
financeiro da União no âmbito do Plano de 
Ações Articuladas; altera a Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009, para incluir os polos 
presenciais do sistema Universidade Aberta 
do Brasil na assistência financeira do 
Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a 
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para 
contemplar com recursos do FUNDEB as 
instituições comunitárias que atuam na 
educação do campo; altera a Lei nº 10.880, 
de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a 
assistência financeira da União no âmbito do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino 
para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos; altera a Lei nº 8.405, de 9 de janeiro 
de 1992; e dá outras providências.  

Resolução CD/FNDE 13 
8 de junho de 

2012 

Estabelece os critérios de transferência 
automática de recursos a municípios, estados 
e ao Distrito Federal, a título de apoio 
financeiro, para construção de unidades de 
educação infantil – Proinfância, quadras 
esportivas escolares cobertas e cobertura de 
quadras escolares no âmbito do Plano de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 69 
28 de 

novembro de 
2011 

Estabelece os critérios de transferência 
automática de recursos a municípios, estados 
e ao Distrito Federal, a título de apoio 
financeiro, para construção de unidades de 
educação infantil – Proinfância, quadras 
esportivas escolares cobertas e cobertura de 

http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3666
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quadras escolares no âmbito do Plano de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 58 
4 de novembro 

de 2011 

Informa os municípios dos grupos I, II e III a 
serem contemplados na quarta chamada com 
unidades de educação infantil do Programa 
ProInfância no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 33 
5 de julho de 

2011 

Informa os municípios dos grupos I, II e III a 
serem contemplados na terceira chamada 
com unidades de educação infantil do 
Programa Pró-Infância e com quadras 
escolares poliesportivas no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 30 
16 de junho de 

2011 

Define prazo para que os municípios dos 
grupos I, II e III procedam à correção das 
obras com situação “em diligência” e ao envio 
ao FNDE para reanálise das propostas de 
implantação das unidades de educação 
infantil do Programa Pró-Infância e quadras 
escolares poliesportivas no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 13 
21 de março de 

2011 

Estabelece os critérios de transferência 
automática de recursos a municípios, estados 
e ao Distrito Federal, a título de apoio 
financeiro, para construção de unidades de 
educação infantil – Proinfância e quadras 
esportivas escolares no âmbito do Plano de 
Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 3 
31 de janeiro 

de 2011 

Altera o caput do art. 1º e seu § 3º da 
Resolução CD/FNDE Nº 39, de 29 de 
dezembro de 2010, que define o prazo aos 
municípios dos grupos I e II para correção das 
obras não aprovadas e não arquivadas e 
envio ao FNDE para análise das propostas de 
implantação das unidades de educação 
infantil do Programa Pró-Infância e quadras 
escolares poliesportivas no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 39 
29 de 

dezembro de 
2010 

Define prazo aos municípios dos grupos I e II 
para correção das obras não aprovadas e 
não arquivadas e envio ao FNDE para análise 
das propostas de implantação das unidades 
de educação infantil do Programa Pró-
Infância e quadras escolares poliesportivas 
no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2. 

Resolução CD/FNDE 38 
29 de 

dezembro de 
2010 

Informa os municípios dos grupos I e II a 
serem contemplados na primeira chamada 
com unidades de educação infantil do 
Programa Pró-Infância e com quadras 
escolares poliesportivas no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 2. 
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Resolução CD/FNDE 6 
24 de abril de 

2007 

Estabelece as orientações e diretrizes para 
execução e assistência financeira 
suplementar ao Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública 
de Educação Infantil - PROINFÂNCIA. 

Resolução CD/FNDE 19 
13 de abril de 

2006 

Estabelece as orientações e diretrizes para 
execução e assistência financeira 
suplementar, no âmbito da Educação Básica, 
a Projetos de Reestruturação Física da Rede 
Escolar Pública, em 2006. 

Resolução CD/FNDE 55 
30 de 

dezembro de 
2005 

Aprova a assistência financeira suplementar 
a projeto educacional, no âmbito da 
Educação Básica, para o ano de 2005. 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações obtidas no site do FNDE. 
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ANEXO O – Convênios realizados entre o FNDE e os municípios para transferência de recursos 

do PROINFÂNCIA  

 

Tabela 22 – Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Alagoas (AL) 

nos anos de 2009 a 2011 

Nº 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 657748/2009 Palmeira dos Índios 1.215.279,25 

2 656830/2009 Girau do Ponciano 1.216.019,28 

3 656809/2009 Olho D’água Grande 683.868,62 

4 702576/2010 Carneiros 685.015,64 

5 702603/2010 Coruripe 614.519,07 

6 704172/2010 Senador Rui Palmeira 1.231.074,17 

Total do Valor Conveniado 
5.645.776,03 

no período no Estado   

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

Tabela 23 – Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Amazonas (AM) nos 

anos de 2009 a 2011 

Nº 
Número e 

Ano do 
Convênio 

Município Valor Conveniado 

1 656638/2009 Tabatinga 1.245.469,54 

2 657110/2009 Carauari 1.285.506,50 

3 656892/2009 Careiro 1.238.514,88 

4 700032/2010 Tonantins 1.292.065,54 

5 700055/2010 Urucurituba 1.249.423,72 

6 701830/2010 Iranduba 1.283.485,08 

7 702602/2010 Barreirinha 1.230.647,34 

8 703062/2010 Guajara 1.247.606,06 

9 700268/2011 Maraa  619.595,82 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

  10.692.314,48 

                    Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 24 – Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado da Bahia (BA) nos anos 

de 2009 a 2011 

Nº 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656588/2009 Gentio do Ouro 1.245.231,45 

2 656627/2009 Olindina 1.316.826,09 

3 658678/2009 Cordeiros 1.206.830,60 

4 657710/2009 Antonio Cardoso 667.669,47 

5 656563/2009 Varzea do Poço 1.145.859,14 

6 656811/2009 Senhor do Bonfim 1.668.976,83 

7 657167/2009 Conceição da Feira 612.674,30 

8 657113/2009 Barra 658.841,31 

9 657113/2009 Barra 1.317.682,61 

10 656802/2009 Santo Estevão 1.270.586,72 

11 657167/2009 Conceição da Feira 682.949,44 

12 700080/2010 Taperoa 742.500,00 

13 700075/2010 Eunápolis 1.311.589,56 

14 700094/2010 Malhada de Pedra 1.284.855,18 

15 700070/2010 Itabela 1.174.080,34 

16 700079/2010 Aratuipe 611.177,76 

17 701859/2010 
Santa Maria da 
Vitoria 

1.188.000,00 

18 701818/2010 Jaborandi 604.521,96 

19 701768/2010 
Wenceslau 
Guimaraes 

1.435.470,61 

20 700110/2010 Pé de Serra 1.293.684,01 

21 701777/2010 Ichu 1.282.727,99 

22 702493/2010 Carinhanha 1.217.915,43 

23 702244/2010 Serrinha 1.106.654,46 

24 702615/2010 Rio do Antônio 1.305.997,66 

25 702479/2010 Euclides da Cunha 1.287.423,61 

26 702548/2010 Lapão 1.231.625,47 

27 702595/2010 Lagoa Real 684.093,13 

28 702608/2010 Alcobaca 1.292.360,49 

29 702577/2010 
Palmas de Monte 
Alto 

1.179.093,58 

30 702573/2010 Itarantim 683.881,56 

31 702638/2010 Maragogipe 1.217.287,74 

32 703566/2010 Rodelas 559.350,00 

33 702324/2010 Remanso 609.742,49 
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34 700102/2011 Itaju do Colonia 607.158,41 

35 700004/2011 Pilão Arcado    612.723,59 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 36.318.042,99 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

Tabela 25 – Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Ceará (CE) nos anos 

de 2008 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município Valor Conveniado 

1 700126/2008 Jaguaruana 950.000,00 

2 657142/2009 General Sampaio  742.500,00 

3 657133/2009 General Sampaio 1.283.254,70 

4 655688/2009 Acopiara 576.355,33 

5 656490/2009 Coreau 1.210.572,23 

6 657141/2009 Hidrolandia 810.996,84 

7 656657/2009 Ipaumirim 535.291,53 

8 656549/2009 Poranga 1.194.526,76 

9 656898/2009 Quixeramobim 1.187.180,96 

10 656485/2009 Morrinhos 1.285.183,26 

11 655686/2009 Ipu 620.630,20 

12 656346/2009 Quixere 1.283.254,70 

13 656538/2009 Carnaubal 1.086.902,73 

14 703567/2010 Baixio 1.276.192,16 

15 700126/2010 Viçosa do Ceará 1.290.315,27 

16 700288/2011 Croatá 614.707,83 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 15.947.864,50 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

 

Tabela 26 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Espírito Santo (ES) no 

ano de 2010 

Nº 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 700106/2010 Mantenópolis 1.211.823,48 

2 702542/2010 Boa Esperança 613.800,00 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 1.825.623,48 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 27 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Goiás (GO) nos anos 

de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656624/2009 
São Luís de Montes 
Belos 

1.151.817,94 

2 657028/2009 Anápolis 6.015,738,51 

3 700036/2010 Silvania 600.742,40 

4 700063/2010 Britânia 684.393,46 

5 700090/2010 Araguapaz 555.936,39 

6 700107/2010 Água Limpa 675.920,36 

7 701742/2010 Itapuranga 1.291.464,52 

8 701823/2010 Jandaia 1.145.703,64 

9 701957/2010 Mozarlândia 614.487,38 

10 702343/2010 
Santo Antônio do 
Desc 

1.215.006,98 

11 702545/2010 Marzagão 612.625,66 

12 702604/2010 Rio Verde 3.590.998,99 

13 702616/2010 Alvorada do Norte 1.262.798,19 

14 702620/2010 Lagoa Santa 614.118,32 

15 700015/2011 Caiapônia 1.317.559,40 

16 700018/2011 Cezarina 1.283.830,53 

17 700020/2011 Luziânia 1.148.515,07 

18 700218/2011 Arenópolis 614.400,35 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

18.380.319,58 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 28 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Maranhão (MA) nos 

anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656640/2009 Maracaçumé 1.295.473,28 

2 657007/2009 Cantanhede 587.161,65 

3 657165/2009 
Amapá do 
Maranhão 

1.305.860,11 

4 700057/2010 Timbiras 1.312.147,45 

5 701814/2010 Tufilândia 1.294.390,28 

6 702245/2010 Matões do Norte 1.292.893,15 

7 702258/2010 Carutapera 613.658,01 

8 702455/2010 
Amarante do 
Maranhão 

614.203,25 

9 702465/2010 Brejo 683.668,43 

10 702483/2010 
São Raimundo das 
Mangabeiras 

1.305.998,85 

11 702541/2010 Miranda do Norte 1.312.147,45 

12 702586/2010 
Lagoa Grande do 
Maranhão 

585.572,57 

13 702635/2010 Bacurituba 605.511,10 

14 703059/2010 Turiaçu 1.283.607,53 

15 700027/2011 
Governador 
Newton Bello 

1.180.428,97 

16 700029/2011 Nina Rodrigues 614.739,39 

17 700117/2011 Palmerândia 614.707,83 

18 700144/2011 Bacabal 1.260.840,44 

19 700023/2011 
Formosa da Serra 
Negra 

1.196.042,76 

20 700201/2011 Pinheiro 1.253.028,29 

21 700224/2011 Buriti 614.729,89 

22 700228/2011 Belágua 614.739,39 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

21.441.550,07 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 29 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Minas Gerais (MG) 

nos anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 657079/2009 
São Gonçalo do 
Abaeté 

1.286.164,21 

2 656973/2009 Frei Inocêncio 1.209.485,17 

3 656913/2009 Fronteira 1.282.627,68 

4 656639/2009 Franciscópolis 1.230.181,39 

5 657222/2009 São José do Divino 618.706,06 

6 657194/2009 Campina Verde 1.203.441,61 

7 656626/2009 Limeira do Oeste 1.263.838,54 

8 657300/2009 
Santa Rita do 
Sapucaí 

1.304.324,56 

9 656974/2009 Divinópolis 3.953.201,89 

10 656573/2009 Araxá 1.319.780,88 

11 703304/2010 Pimenta 591.805,50 

12 703261/2010 Cambuquira 1.188.358,01 

13 703266/2010 Pouso Alegre 2.436.048,27 

14 702596/2010 Brás Pires 613.469,87 

15 702319/2010 Tarumirim 609.876,55 

16 702315/2010 Santa Bárbara 1.319.334,30 

17 702605/2010 Urucuia 1.292.248,18 

18 702607/2010 Uruana de Minas 614.694,55 

19 702308/2010 Serra dos Aimores 1.195.197,33 

20 702528/2010 Sericita 612.995,09 

21 702509/2010 Guarani 1.203.095,07 

22 702510/2010 Alto Jequitibá 1.316.372,75 

23 702235/2010 Sete Lagoas 3.137.475,09 

24 700072/2010 Santa Margarida 541.332,65 

25 700342/2011 Lagoa Formosa 1.282.859,37 

26 700310/2011 Gameleiras 614.390,24 

27 700301/2011 Januária 1.171.965,14 

28 700165/2011 
São Francisco de 
Sales 

1.251.788,24 

29 700203/2011 Careaçu 1.316.700,00 

30 700164/2011 
Santana de 
Pirapama 

1.217.484,27 

31 700202/2011 Nepomuceno 1.266.603,13 

32 700044/2011 Inimutaba 1.319.780,88 

33 700034/2011 Pratápolis 610.474,06 

34 700200/2011 Ijaci 613.792,81 

35 700095/2011 Indaiabira 610.219,53 

36 700259/2011 Carvalhópolis 1.246.763,45 

37 700206/2011 Timóteo 613.319,94 

38 700112/2011 Iguatama 613.458,78 

39 700043/2011 Guaxupe 1.319.540,97 
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40 700050/2011 Serra da Saudade 613.458,78 

41 700046/2011 Japonvar 1.180.271,03 

42 700207/2011 Doresópolis 614.740,50 

43 700086/2011 
Monte Alegre de 
Minas 

614.566,42 

44 700155/2011 Arcos 1.213.353,66 

45 700149/2011 Igarapé 1.255.907,80 

46 700245/2011 Prados 1.266.300,15 

47 700135/2011 Monte Sião 1.152.342,19 

48 700284/2011 Itaobim 1.217.011,01 

49 700104/2011 Pirajuba 1.303.082,45 

50 700036/2011 Romaria 614.707,83 

51 700041/2011 Conquista 614.258,07 

52 700015/2011 Virgem da Lapa 1.188.000,00 

53 700048/2011 Nacip Radyan 1.267.254,95 

54 700103/2011 Belo Horizonte 4.187.753,32 

55 700037/2011 Cônego Marinho 555.670,05 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

65.271.874,22 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

 

Tabela 30 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Mato Grosso do Sul 

(MS) nos anos de 2008 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 700129/2008 Navirai 1.413.411,71 

2 655893/2009 Inocencia 1.199.812,48 

3 702346/2010 Caracol    614.707,83 

4 702240/2010 Eldorado 1.188,000,00 

5 702247/2010 Rio Negro 614.387,07 

6 702366/2010 Bonito 1.692.177,64 

7 700133/2011 Douradina   613.737,78 

8 700233/2011 Taquarussu 614.728,76 

9 700146/2011 Jaraguari 614.387,07 

10 700134/2011 
Aparecida do 
Taboado 

1.277.235,54 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 8.654.585,88 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

 

 

 

 



334 
 

Tabela 31 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Mato Grosso (MT) nos 

anos de 2009 a 2011 

 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656582/2009 Guaranta do Norte 1.302.437.20 

2 656805/2009 Nobres 1,186.326,75 

3 657071/2009 Rondonopolis 557.420,04 

4 657065/2009 Cuiaba 2.633.400,00 

5 700113/2010 Nova Santa Helena  541.806,96 

6 700130/2010 Nova Xavantina 849.915,00 

7 701976/2010 Comodoro 613.488,21 

8 702355/2010 Paranatinga 1.363.819,09 

9 700073/2010 
Santa Rita do 
Trivelato 

565.652,82 

10 700088/2011 Indiavai 598.292,94 

11 700277/2011 Nova Lacerda 622.360,81 

12 700109/2011 
Canabrava do 
Norte 

614.499,69 

13 700227/2011 Paranatinga 796.503,82 

14 700229/2011 Diamantino 2.535.580,42 

15 700186/2011 Querencia 614.400,66 

16 700053/2011 Nova Monte Verde 1.217.492,56 

17 700055/2011 Nova Olimpia 1.213.846,54 

18 700287/2011 Brasnorte 1.305.945,97 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

16.644.425,53 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



335 
 

Tabela 32 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Pará (PA) nos anos 

de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 655687/2009 Bragança 1.299.870,00 

2 657002/2009 Breves 1.188.000,00 

3 656510/2009 Oeiras do Pará 1.034.550,00 

4 658667/2009 Porto de Moz 1.264.393,11 

5 656546/2009 Soure 1.188.000,00 

6 656818/2009 Santarém Novo 1.188.000,00 

7 656666/2009 Curuca 1.307.444,66 

8 700077/2010 Oriximina 1.314.005,68 

9 700088/2010 
Santa Maria das 
Barreiras  

1.217.999,73 

10 700078/2010 Baião 1.188.000,00 

11 701756/2010 Palestina do Pará 1.232.201,69 

12 701744/2010 
Santa Bárbara do 
Pará 

684.324,69 

13 702549/2010 
Floresta do 
Araguaia 

1.217.982,85 

14 702567/2010 Igarapé Miri 1.194.793,86 

15 701892/2010 Xinguara 1.264.447,47 

16 702557/2010 Jacunda 1.305.457,82 

17 702551/2010 Progresso Novo 1.397.126,91 

18 702520/2010 Portel 1.228.015,80 

19 701778/2010 Monte Alegre 1.319.780,88 

20 702610/2010 São Félix do Xingu 1.188.000,00 

21 700059/2011 Breu Branco 1.309.342,34 

22 700183/2011 Melgaco 1.319.033,13 

23 700120/2011 Rurópolis 1.187.340,37 

24 700118/2011 Moju 1.307.553,66 

25 700258/2011 
São Domingos do 
Capim 

614.605,12 

26 700238/2011 Colares 1.257.949,18 

27 700062/2011 Cumaru do Norte 1.188.000,00 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

32.406.218,95 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 33 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado da Paraíba (PB) nos 

anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656539/2009 Pedra Lavrada 667.065,53 

2 656580/2009 Caapora 1.252.266,27 

3 656969/2009 
São Sebastião do 
Umbuzeiro 

641.961,87 

4 656555/2009 Santa Helena 594.606,60 

5 656817/2009 Arara 1.213.017,14 

6 657238/2009 Serra da Raiz 1.137.120,01 

7 657011/2009 Bernardino Batista 594.381,01 

8 656981/2009 Mari 927.258,46 

9 700315/2010 Catolé do Rocha 1.308.868,73 

10 702491/2010 Remigio 1.089.620,92 

11 701891/2010 Pocinhos 1.633.284,74 

12 702535/2010 Juazeirinho 1.232.524,80 

13 702474/2010 
Riacho do 
Bacamarte 

1.125.669,02 

14 702585/2010 Santa Cruz 602.753,88 

15 702582/2010 
São João do Rio do 
Peixe 

614.709,05 

16 703418/2010 Pilões 1.126.488,34 

17 700111/2011 Mari 1.246.264,35 

18 700064/2011 Bananeiras 1.214.821,17 

19 700066/2011 Jericó 614.373,25 

20 700212/2011 
Riacho de Santo 
Antônio 

614.692,95 

21 700007/2011 Monte Horebe 614.663,08 

22 700289/2011 Curral Velho 613.969,78 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 20.680.380,95 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 34 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Pernambuco (PE) nos 

anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656567/2009 Riacho das Almas 883.213,33 

2 656581/2009 Itacuruba 655.617,82 

3 656894/2009 Cabrobo 1.285.633,80 

4 656893/2009 Correntes 1.185.196,81 

5 657063/2009 Aliança 685.840,30 

6 702572/2010 Cortes 1.289.678,27 

7 702365/2010 Bonito 678.272,15 

8 700008/2011 Saloa 1.326.453,28 

9 700264/2011 João Alfredo 1.315.620,51 

10 700108/2011 Calumbi 610.962,92 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

9.916.489,19 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

Tabela 35 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Piauí (PI) nos anos de 

2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município Valor Conveniado 

1 656413/2009 Riacho Frio 597.534,55 

2 655845/2009 Valença do Piaui 1.076.524,02 

3 656887/2009 Queimada Nova 686.297,75 

4 700084/2010 Caridade do Piaui 614.595,17 

5 701820/2010 Marcolandia 564.683,42 

6 701961/2010 Regeneração 1.285.374,03 

7 702529/2010 
Redenção do 
Gurgueia 

564.683,42 

8 702580/2010 Vila Nova do Piaui 683.931,85 

9 702203/2010 Beneditinos  634.958,56 

10 700010/2011 
São João da 
Varjota 

612.339,47 

11 700142/2011 Julio Borges 613.456,31 

12 700235/2011 Socorro do Piauí 612.866,01 

13 700315/2011 Picos  1.296.954,22 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

9.844.198,78 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 36 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Paraná (PR) nos anos 

de 2008 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 710424/2008 Apucarana 500.000,00 

2 656527/2009 Fernandes Pinheiro 596.823,11 

3 656445/2009 
São Pedro do 
Paraná 

653.197,92 

4 656410/2009 Nova Fátima 584.100,00 

5 657239/2009 Anahy 614.707,42 

6 656833/2009 São João do Caiua 613.044,71 

7 656839/2009 Manoel Ribas 584.100,00 

8 656533/2009 California 1.188.000,00 

9 656506/2009 Urai 1.267.200,00 

10 656394/2009 Ivaipora 584.100,00 

11 656480/2009 
Santo Antonio do 
Paraiso 

654.375,14 

12 656443/2009 Tapira 1.217.518,56 

13 657169/2009 Assai 1.191.320,49 

14 656910/2009 
Boa Vista da 
Aparecida 

666.102,44 

15 656814/2009 Borrazopolis 607.730,84 

16 656835/2009 Prado Ferreira 584.100,00 

17 656834/2009 São Joao 1.209.996,79 

18 656977/2009 Londrina 3.943.083,58 

19 656846/2009 Santana do Itarare 630.029.96 

20 701895/2010 Ventania 1.312.808,96 

21 700358/2010 Peabiru 614.674,68 

22 701833/2010 Itaipulandia 673.609,27 

23 701986/2010 Mirador 612.439,59 

24 702328/2010 Pato Branco 1.239.276,86 

25 702345/2010 Ampere 612.455,56 

26 702494/2010 Honorio Serpa 683.755,88 

27 702540/2010 Perobal 1.187.819,25 

28 702333/2010 Bocaiuva do Sul 1.279.647,33 

29 700116/2010 Lidianopolis 584.100,00 

30 702621/2010 Esperança Nova 613.501,39 

31 702461/2010 Mallet 677,941,59 

32 702326/2010 Ibema 684.319,49 

33 701862/2010 Coronel Vivida 682.537,37 

34 702329/2010 Engenheiro Beltrao 682.307,92 

35 703188/2010 Fenix 655.588,11 

36 700016/2011 Marmeleiro 1.217.333,42 

37 700017/2011 Mercedes 612.490,39 

38 700035/2011 Tamboara 1.301.639,95 

39 700022/2011 Pinhalao 615.553,03 

40 700084/2011 Tupassi 1.265.415,17 

41 700167/2011 Rancho Alegre 602.213,19 
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42 700033/2011 Cruzeiro do Oeste 1.215.407,94 

43 700205/2011 
Capitão Leonidas 
Marques 

613.080,33 

44 700278/2011 
Nova Prata do 
Iguaçu 

1.316.655,47 

45 700085/2011 Missal 587.865,49 

46 700116/2011 Quedas Iguaçu 1.316.995,98 

47 700019/2011 Palmas 1.285.224,04 

48 700106/2011 Luiziana 1.142.706,10 

49 700195/2011 Ponta Grossa 10.863,874,88 

50 700316/2011 Sarandi 613.764,76 

51 700377/2011 Tuneiras do Oeste 1.316.700,00 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

44.401.387,92 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

 

 

Tabela 37 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Rio Grande do Norte 

(RN) nos anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656447/2009 Itaú 1.254.542,87 

2 656395/2009 Ceará Mirim 1.169.489,68 

3 656470/2009 Almino Afonso 1.254.542,87 

4 656553/2009 Pedra Grande 1.283.398,62 

5 656486/2009 Rafael Fernandes 1.254,542,87 

6 656481/2009 Ruy Barbosa 1.276.015,62 

7 656889/2009 Apodi 1.254.542,87 

8 656890/2009 Upanema 1.187.252,95 

9 657076/2009 Viçosa 1.254.542,87 

10 701832/2010 São Bento do Norte 614.327,04 

11 700135/2010 Ares 1.297.941,23 

12 702543/2010 Santa Cruz 1.331.976,22 

13 702467/2010 
São Gonçalo do 
Amarante 

1.306.800,00 

14 700152/2011 
Tenente Laurentino 
Cruz 

1.236.910,25 

15 700083/2011 Angicos 1.271.330,72 

16 700038/2011 São Paulo do Potengi 877.227,04 

17 700370/2011 Messias Targino 614.673,97 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 18.485.514,82 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 38 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Rondônia (RO) nos 

anos de 2010 e 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município Valor Conveniado 

1 700097/2010 Machadinho Doeste 605995,74 

2 700220/2011 
Campo Novo de 

Rondônia 
601.201,26 

Total do Valor Conveniado  no período no Estado 1.207.197,00 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

Tabela 39 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Roraima (RR) no ano 

de 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município Valor Conveniado 

1 700274/2011 Caracarai 614.681,79 

2 700260/2011 Alto Alegre 614.681,79 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 1.229.363,58 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 40 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado do Rio Grande do Sul 

(RS) nos anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 656500/2009 Mostardas 756.990,03 

2 658741/2009 Dona Francisca 671.985,52 

3 658676/2009 
Santo Expedito do 

Sul 
610.179,10 

4 656449/2009 Rodeio Bonito 1.275.391,34 

5 657111/2009 Santa Maria 646.278,68 

6 657082/2009 Campos Borges 684.309,78 

7 657177/2009 Ivoti 1.255.446,10 

8 656832/2009 
Boa Vista das 

Missões 
682.575,99 

9 656843/2009 Mostardas 1.198.744,76 

10 656837/2009 Arvorezinha 606.540,26 

11 700111/2010 Feliz 663.889,46 

12 700081/2010 Mata 774.452,92 

13 701806/2010 Cerro Lago 1.178.457,22 

14 701829/2010 Estância Velha 1.312.717,98 

15 701974/2010 São Vendelino 682.376,98 

16 700128/2010 Jacutinga 684.897,62 

17 702273/2010 Braga 598.375,80 

18 702275/2010 
Capão Bonito do 

Sul 
680.454,23 

19 701858/2010 Marau 1.183.069,87 

20 702261/2010 Segredo 684.764,92 

21 702344/2010 Mormaco 613.019,67 

22 701990/2010 Ibarama 684.075,14 

23 701746/2010 São Martinho 1.278.330,82 

24 701999/2010 Pinhal 677.043,23 

25 702589/2010 Áurea 612.634,64 

26 702500/2010 São Valentim 683.715,61 

27 702514/2010 São João da Urtiga 614.402,96 

28 702611/2010 
São Francisco de 

Assis 
605.442,40 

29 702574/2010 Novo Tiradentes 613.772,60 

30 702421/2010 
Dilermando de 

Aguiar 
678.552,77 

31 702350/2010 Liberato Salzano 614.458,19 

32 701809/2010 Novo Cabrais 614.667,15 

33 703240/2010 Chiapetta 607.750,17 

34 703292/2010 Nova Araca 614.780,68 

35 703568/2010 Nova Candelária 614.709,87 

36 704179/2010 Alegria 683.993,88 

37 704175/2010 Miraguai 613.800,00 

38 700056/2011 São José do Sul 614.738,78 

39 700052/2011 Planalto 1.316.695,07 

40 700049/2011 Lindolfo Collor 604.215,42 
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41 700042/2011 Caçique Doble 586.141,87 

42 700058/2011 Sede Nova 614.319,80 

43 700107/2011 
Senador Salgado 

Filho 
601.291,92 

44 700061/2011 Vale verde 603.403,73 

45 700040/2011 Butia 1.302.535,71 

46 700060/2011 Tiradentes do Sul 613.795,05 

47 700101/2011 São Gabriel 614.248,59 

48 700051/2011 Nova Santa Rita 1.573.154,50 

49 700317/2011 Tres Arroios 769.571,73 

50 700047/2011 Herveiras 613.686,36 

Total do Valor conveniado no período no 
Estado 

38.684.846,87 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 41 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Santa Catarina 

(SC) nos anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município Valor Conveniado 

1 656982/2009 Correia Pinto 1.256.515,06 

2 656821/2009 São Bernardino 684.148,28 

3 656579/2009 Campo Belo do Sul 1.256.515,06 

4 656806/2009 São João Batista 1.152.472,43 

5 700041/2010 Tangará 1.225.536,62 

6 701783/2010 Ponte Alta 611.834,28 

7 702348/2010 Pinhalzinho 1.389.922,73 

8 701896/2010 Schroeder 0 

9 701956/2010 Urubici 1.286.922,47 

10 701972/2010 Xanxere 1.252.434,69 

11 701825/2010 Ita 1.201.200,23 

12 701890/2010 Lindoia do Sul 1.305.822,52 

13 702499/2010 Monte Carlo 1.256.015,68 

14 702554/2010 Caxambu do Sul 684.509,14 

15 702590/2010 Taio 1.138.593,99 

16 702584/2010 Cocal do Sul 600.776,70 

17 702594/2010 Praia Grande 611.591,85 

18 702332/2010 São Domingos 1.317.879,54 

19 703046/2010 Mondai 684.997,22 

20 702369/2010 Peritiba 684.727,39 

21 703063/2010 Itaberaba 653.451,04 

22 703245/2010 Leoberto Leal 613.724,11 

23 700071/2011 São Bento do Sul 1.188.000,00 

24 700063/2011 Ipira 620.424,24 

25 700087/2011 Saltinho 613.380,24 

26 700121/2011 
Bom Jardim da 

Serra 
606.524,10 

27 700073/2011 Witmarsum 614.534,28 

28 700070/2011 Presidente Nereu 613.666,11 

29 700067/2011 Marema 592.921,96 

30 700069/2011 Piratuba 1.137.840,72 

31 700143/2011 Abdon Batista 613.724,11 

32 700068/2011 Palhoça 524.690,44 

33 700354/2011 Navegantes 1.287.000,00 

34 700065/2011 Joacaba 1.225.536,62 

35 700311/2011 Palmeira 613.724,11 

Total do Valor Conveniado no período no 
Estado 

31.121.557,96 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

 



344 
 

Tabela 42 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de São Paulo (SP) 

nos anos de 2008 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município 

Valor 
Conveniado 

1 700128/2008 Anhembi 950.000,00 

2 658675/2009 Ouro Verde 615.039,46 

3 656812/2009 Avanhandava 684.411,66 

4 656498/2009 Olimpia 603.709,35 

5 657156/2009 Botucatu 1.286.997,03 

6 657033/2009 Eldorado 558.207,66 

7 657032/2009 Piracaia 614.684,69 

8 700102/2010 Pontal 1.315.887,40 

9 701971/2010 Boa Esperança do Sul 1.180.830,11 

10 701860/2010 Araras 1.285.215,23 

11 702237/2010 Monte Alto 1.129.984,32 

12 702398/2010 Bady Bassitt 588.727,34 

13 701989/2010 Bom Sucesso de Itarare 614.335,61 

14 701748/2010 Irapua 614.651,85 

15 702236/2010 Andradina 1.649.358,19 

16 701805/2010 Alvaro de Carvalho 1.241.592,75 

17 701811/2010 Piraju 611.913,76 

18 701897/2010 Maracai 1.297.157,94 

19 701781/2010 Bragança Paulista 1.319.641,29 

20 702556/2010 São Pedro 1.314.993,16 

21 701985/2010 Franca 1.384.102,29 

22 700085/2010 Guaicara 1.184.996,91 

23 702410/2010 Aramina 1.234.093,68 

24 702454/2010 Santa Cruz da Esperança 664.273,22 

25 701960/2010 Indiana 578.428,86 

26 702618/2010 Leme 1.188.001,82 

27 700032/2011 Penapolis 1.219.281,59 

28 700075/2011 Alto Alegre 614.189,74 

29 700098/2011 Santo Antônio da Alegria 612.989,34 

30 700232/2011 Itatiba 1.131.208,80 

31 700132/2011 Pirangi 606.585,48 

32 700082/2011 Coroados 1.299.877,44 

33 700113/2011 Oscar Bressane 614.455,53 

34 700031/2011 Ouroeste 1.226.488,01 

35 700002/2011 Balbinos 598.673,67 

36 700005/2011 Barretos 1.082.644,04 

37 700090/2011 Cardoso 1.316.700,00 

38 700110/2011 Taiacu 611.680,62 

39 700024/2011 Indiapora 614.034,06 

40 700021/2011 Cristais Paulista 574.903,58 

41 700374/2011 São João de Iracema 614.034,06 

42 700313/2011 Sertãozinho 1.199.474,40 

43 700028/2011 Jaboticabal 1.289.129,44 
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44 700291/2011 Carapicuiba 4.149.609,54 

45 700100/2011 Barrinha 614.400,66 

46 700376/2011 Avaré 1.759.903,41 

47 700312/2011 Alvares Machado 613.800,00 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 48.075.298,99 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

Tabela 43 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Sergipe (SE) nos 

anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município Valor Conveniado 

1 658680/2009 Simão Dias 1.272.710,86 

2 656557/2009 Rosário do Catete 714.001,06 

3 657224/2009 Neópolis 422.485,54 

4 701894/2010 Laranjeiras 1.239.358,81 

5 703060/2010 Canindé de São Francisco 1.307.710,01 

6 700307/2011 Cristinápolis 1.316.519,06 

Total do Valor conveniado no período no Estado 6.272.785,34 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 
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Tabela 44 - Construção de Escolas no âmbito do PROINFÂNCIA no Estado de Tocantins (TO) 

nos anos de 2009 a 2011 

N° 
Número e Ano do 

Convênio 
Município Valor Conveniado 

1 656673/2009 Pau D'Arco 1.223.586,54 

2 656804/2009 Pequizeiro 1.188.000,00 

3 655801/2009 Darcinópolis 1.187.999,99 

4 656670/2009 Talismã 1.188.000,00 

5 656938/2009 Esperantina 1.185.282,55 

6 656919/2009 Natividade 1.188.000,00 

7 656902/2009 Angico 558.360,00 

8 701785/2010 Santa Rosa do Tocantins 1.175.789,52 

9 701988/2010 Colméia 1.188.000,00 

10 702276/2010 Brasilândia do Tocantins 1.117.544,49 

11 701835/2010 Tocantinópolis 1.316.710,13 

12 701981/2010 Bernardo Sayão 1.179.864,18 

13 701984/2010 Itacaja 1.188.000,00 

14 701788/2010 Goianorte 1.316.306,27 

15 702360/2010 Chapada de Areia 849.915,00 

16 702506/2010 Itapiratins 1.301.378,94 

17 702488/2010 Abreulândia 1.316.710,13 

18 703061/2010 Araguaçu 1.287.560,13 

19 700129/2011 Monte Santo do Tocantins 930.006,00 

20 700079/2011 Palmas 3.282.468,65 

21 700078/2011 Chapada de Areia 614.740,45 

22 700081/2011 Taguatinga 613.294,00 

23 700080/2011 Rio da Conceição 608.867,06 

24 700099/2011 Cariri do Tocantins 614.705,88 

Total do Valor Conveniado no período no Estado 27.621.089,91 

Fonte: Elaboração da Autora com base nos dados do Portal da Transparência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


