
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
 
 
 

DHAIENE DE JESUS DOS REIS BRUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CURITIBA: UM ESTUDO SOBRE 
PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS 

VOLTADAS A  EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2013 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
 
 
 

DHAIENE DE JESUS DOS REIS BRUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CURITIBA: UM ESTUDO SOBRE 
PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS 

VOLTADAS A  EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2013 

Monografia apresentada ao curso de  
Especialização em Políticas Educacionais, 
para obtenção do título de  especialista em 
Políticas Educacionais, Setor de Educação, 
Universidade Federal do Paraná. 

Orientadora: Prof. Dr. Andréa Barbosa 
Gouveia  

 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço a todos os professores do Curso de Especialização em 

Políticas Educacionais por dividirem conosco seu tempo e seus 

conhecimentos.  

Em especial, agradeço a professora Andréa Barbosa Gouveia, não 

apenas por ser minha orientadora, mas por ter sido fundamental na conclusão 

do curso e do trabalho final, serei sempre grata por sua compreensão, 

paciência e prontidão. 

Agradeço também aos meus pais e amigos que souberam me apoiar 

para que continuasse em frente. 

 

 

  



RESUMO 

Considerando a legislação brasileira mais recente que estabelece a 
obrigatoriedade do acesso ao Sistema Educacional a partir dos 4 anos e a 
crescente demanda por vagas nas Instituições de Educação Infantil, este 
trabalho procurou investigar em que medida a expansão da oferta da Educação 
Infantil tem feito parte do planejamento e dos investimentos realizados pelo 
município de Curitiba. O objetivo do estudo foi analisar o espaço ocupado pela 
Educação Infantil no planejamento da administração pública e nos gastos do 
município de Curitiba e em que medida a obrigatoriedade da frequência das 
crianças de 4 e 5 anos impactou na oferta o nos investimentos na Educação 
Infantil. Para isso, foram analisados os Planos Plurianuais 2006-2009, 2010-
2013 e 2014-2017 e os balanços orçamentários dos anos de 2006 a 2012. A 
partir da análise dos documentos oficiais e dos dados do censo escolar, foi 
possível verificar que A Educação Infantil ocupou um espaço importante no 
planejamento municipal dos últimos anos, porém o município não conseguiu 
colocar em prática grande parte do que havia proposto para ampliar o 
atendimento desta faixa etária. Considerando os dados demográficos do Censo 
de 2010 e os dados educacionais do Censo escolar do mesmo ano, podemos 
constatar que o deficit de vagas desta faixa etária era de 19.803 naquele 
período. Tendo como referência a média de gasto per capta com Educação 
Infantil em Curitiba, esse deficit representa quase 110,9 milhões de reais que 
deveriam ter sido investidos em Educação Infantil nos anos anteriores para que 
este atendimento pudesse ser feito. 

 

Palavras Chaves: Políticas Educacionais; Políticas para Educação Infantil; 
Financiamento da Educação Infantil.  

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Número de estabelecimentos por tipo e ano...................................  32 

Tabela 2 -Número de crianças por faixa etária em cada Regional e 

percentual de atendimento em unidades municipais ou conveniadas.............  

 

33 

Tabela 3 – Resumo das receitas arrecadadas entre 2006 e 2012.................. 41 

Tabela 4- Despesas em Educação, despesas com Educação Infantil............ 43 

Tabela 5- Despesa por subfunção e valor per capta do Ensino Fundamental 

e Educação Infantil........................................................................................... 

 

44 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 – Matrículas em creche por dependência administrativa........... 30 

Gráfico 2 – Matrículas em pré-escola por dependência administrativa.....  31 

Gráfico 3 – Renda per capita por Regional............................................... 33 

Gráfico 4 -  Evolução das receitas arrecadadas pelo município de 

Curitiba entre os anos de 2006 a 2012...................................................... 

 

38 

Gráfico 5 – Comportamento das receitas de capital (2006-2012)............. 39 

Gráfico 6 – Arrecadação Municipal, Receitas próprias e Transferências 

intergovernamentais................................................................................... 

 

41 

Gráfico 7 – Arrecadação por tipo de imposto............................................ 42 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 8 

2. A EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA: ENTRE OS AVANÇOS DA LEGISLAÇÃO 

E OS DESAFIOS DO ACESSO ................................................................................. 10 

3. QUE DIZEM AS PESQUISAS SOBRE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

 .................................................................................................................................. 18 

4. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA ..................................... 29 

4.1 A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ... 32 

5. OS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL ............... 35 

5.1 O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PLANEJAMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CURITIBA ......................................................... 36 

5.2 OS RECURSOS DISPONÍVEIS E AS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 

INFANTIL ............................................................................................................... 37 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 47 

7. REFERÊCIAS ....................................................................................................... 49 

 

  



8 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A partir do momento em que o cuidado e a educação das crianças pequenas 

passou a ser visto como uma responsabilidade a ser compartilhada entre Estado e  

família, grandes mudanças ocorreram na forma de conceber o atendimento às 

crianças de 0 a 5 anos. Porém, é necessário dizer que, ao que parece, as políticas 

sociais voltadas a infância tem sido marcadas pela  tensão entre uma legislação 

bastante avançada e um cenário de acesso ainda muito restrito e desigual 

(ROSEMBERG, 2012).  

Quando a Educação Infantil passou a compor a primeira etapa da Educação 

Básica, mudanças significativas ocorreram na legislação brasileira. A mais recente, é 

fruto da Emenda Constitucional nº 59 que, entre outras proposições, tornou o ensino 

obrigatório a partir de 4 anos e trouxe um imenso desafio ao Estado brasileiro, 

principalmente para os municípios que são constitucionalmente responsáveis pela 

oferta deste nível de ensino. 

Considerando a obrigatoriedade de universalizar a pré escola e os muitos 

avanços necessários para que o discurso presente na legislação brasileira  seja 

transposto para a realidade, torna-se pertinente pensar sobre em que medida a 

expansão da oferta da Educação Infantil tem feito parte do planejamento e dos 

investimentos realizados pelo municípios. Este interesse pelas políticas 

educacionais voltadas a primeira infância tem, em parte, relação com a identidade 

profissional da autora que é professora e pedagoga em um Centro Municipal de 

Educação Infantil do município de Curitiba. O CMEI citado está localizado em uma 

região que cresceu bastante nos últimos anos por receber uma grande quantidade 

de famílias vindas de áreas de invasão e risco social. Diariamente, várias famílias 

vão até a unidade para solicitar um vaga para seus filhos, com frequência justificam 

a solicitação por serem pais trabalhadores e por vezes chegam a questionar o fato 

de pais que não trabalham terem seus filhos no CMEI.  

O que boa parte dessas famílias desconhece é que, independente da 

condição social ou econômica, seus filhos tem, garantido por lei, o direito ao acesso 

à Educação. Os CMEIs e escolas localizados próximos às novas moradias e 

condomínios estão com suas turmas completas e não conseguem atender nem 

mesmo a população que já residia no bairro. Além deste aspecto, também é 
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necessário ressaltar que pelo fato da história da Educação Infantil ser recente dentro 

do sistema de ensino brasileiro, poucas são as produções científicas que tiveram 

como tema as políticas educacionais voltadas a primeira infância.  

Desta forma, este estudo teve como objetivo analisar o espaço ocupado 

pela Educação Infantil no planejamento da administração pública e nos gastos do 

município de Curitiba. Além disso, também se pretende analisar em que medida a 

obrigatoriedade da frequência das crianças de 4 e 5 anos impactou na oferta o nos 

investimentos na Educação Infantil. 

O caminho percorrido será, inicialmente identificar dos avanços ocorridos na 

Educação Infantil e no seu financiamento nos últimos anos. O segundo capítulo traz 

uma revisão de literatura feita utilizando o Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES e do Núcleo de Pesquisa em Políticas Educacionais da Universidade 

Federal do Paraná. O terceiro capítulo aborda as características do atendimento da 

Educação Infantil em Curitiba e no último capítulo são feitas as análises do 

planejamento por meio dos Planos Plurianuais e dos gastos com Educação Infantil 

por meio dos balanços orçamentários e nos demonstrativos de receitas e despesas. 
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2. A EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA: ENTRE OS AVANÇOS DA 

LEGISLAÇÃO E OS DESAFIOS DO ACESSO 

 

Quando se pretende analisar a implementação de determinada política 

educacional, é preciso antes avaliar as ações governamentais desenvolvidas nesta 

dada área e buscar compreender as relações que se estabelecem entre a ação 

pública e as demandas sociais. Esta avaliação não pode acontecer sem considerar o 

contraditório e complexo processo através do qual se estabelecem e se ampliam os 

direitos dos sujeitos de uma determinada sociedade, pois como nos alerta Souza 

(2011, p.14), qualquer política pública não pode ser entendida como iniciativa isolada 

e unidirecional do Estado, pois o Estado se relaciona/responde à pressão ou à 

ausência de pressão social. 

Tendo em vista estas relações, é possível afirmar que, nas últimas décadas, 

a luta pelo direito à educação se constituiu em uma das principais demandas da 

sociedade brasileira. Hoje, ela está presente nas vozes dos movimentos sociais, nas 

produções acadêmicas e (principalmente) nos discursos partidários. Pode-se dizer 

que toda esta mobilização alcançou um consenso: todos tem direito a educação 

escolar. Entretanto, a forma como este direito irá se consolidar ainda é um campo de 

disputa entre muitos grupos, intra e extra governo; entre classes e frações de 

classes sociais; etc (SOUZA, 2011, p.13). No que se refere a educação da primeira 

infância, pode-se que ela está em plena disputa por espaço na agenda política do 

Estado brasileiro, principalmente, pelo fato de sua história dentro do sistema 

educacional brasileiro ser ainda bastante recente. 

Afinal, foi a Constituição Federal (CF) de 1988 que, pela primeira vez na 

história brasileira, reconheceu a oferta da educação para crianças de 0 a 6 anos 

como um dever do Estado e, principalmente, como um direito da criança. A partir da 

aprovação da CF, o país empenhou-se em implementar a nova ordem e em elaborar 

leis infraconstitucionais. Dentre estas,  a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, merece 

destaque, pois ela trouxe uma nova concepção de Educação Infantil definida a partir 

do objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças pequenas por meio 

de ações realizadas em caráter complementar a família. A partir de então, a 

educação infantil passou a constituir a primeira etapa da educação básica, o que 

implicou em mudanças significativas na organização da oferta de atendimento em 

pré-escolas e, principalmente, as creches, atendimento de 0 a 3 anos, que foram 
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incluídas no setor educacional, transferidas de áreas como a assistência social e a 

saúde (CAMPOS, 2010, p.9). 

Mais uma vez é possível identificar a resposta/reação do Estado frente as 

demandas sociais, pois a pressão das famílias, do movimento  feminista, e, mais 

recentemente, a ampliação das pesquisas sobre a educação infantil foram fatores 

fundamentais para que se desse mais atenção a esta etapa da Educação Básica. 

Pode-se dizer que estas mudanças na oferta e organização da Educação Infantil 

foram 

 
frutos de um processo histórico de articulação entre duas dimensões: uma 
social, política e administrativa - que foi se expressando ao longo dos 
últimos cem anos com os movimentos sociais e de lutas de diferentes 
setores da sociedade civil organizada - e outra técnico-científica, constituída 
por estudos da psicologia, antropologia, filosofia, sociologia, entre outros, 
que passam a conceber a criança de forma ampla e integrada, e a infância 
como um momento fundamental no processo de formação humana 
(ROSEMBERG, 2012). 

  

Após a sua aprovação a Constituição Federal e a LDB sofreram 

modificações que também tiveram impactos sobre a Educação Infantil. Dentre as 

alterações promovidas na CF estão as implementadas pela Emenda Constitucional 

nº 53, de 19 de dezembro de 2006, que trata mais especificamente da questão do 

financiamento da educação básica. Com a aprovação desta EC foi criado o Fundeb 

que substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (Fundef), instituído pela EC nº 14, de 12 de setembro 

de 1996, que tinha uma vigência de dez anos. O Fundeb, consolidou uma política de 

financiamento da educação marcada pela subvinculação de recursos já previstos 

para esse campo, ao mesmo tempo que estendeu tal política para toda a educação 

básica e não apenas para o ensino fundamental. No âmbito da Educação Infantil, 

além desta reivindicação ainda existia a preocupação de garantir que as creches 

fossem incluídas na política de fundos, pois inicialmente foi proposto que apenas a 

pré-escola e as duas outras etapas da Educação Básica fossem abrangidas. A luta 

dos “Fraldas pintadas” faz parte de um movimento maior criado pela Campanha 

Nacional pelo direito à educação em parceria com outras organizações e 

movimentos da sociedade civil chamado  “Fundeb pra valer!” (CAMPOS, 2010, p. 9). 

Contudo é importante lembrar que o Fundeb ampliou não apenas sua 

abrangência aos níveis e modalidades de ensino atendidos, como também aos 

profissionais a serem contemplados com seus recursos, dentro de uma política de 



12 

 

valorização profissional, uma vez que trata da valorização dos “profissionais da 

educação” e não apenas “profissionais do magistério” como fazia o Fundef. Esta 

medida tem grande importância para os profissionais da Educação Infantil, pois não 

são raros as redes e sistemas de ensino, incluindo Curitiba, que colocam estes 

profissionais em carreiras distintas a dos profissionais da educação. Com base nela, 

é urgente e fundamental que se assegure a todos os trabalhadores que atuam na 

educação infantil o reconhecimento como profissional da educação, pois a natureza 

do seu trabalho, o espaço institucional onde atuam e a formação requerida são os 

mesmos dos demais profissionais (SILVA, 2011, p. 235).  

Analisando estas mudanças na legislação, é possível concluir que 

legalmente a Educação Infantil caminhou bastante nestes 25 anos em que passou a 

compor a primeira etapa da Educação Básica, porém, se olharmos para o número 

de crianças atendidas vamos perceber o quanto é necessário avançar. Além disso, 

com base nos dados do relatório sobre as crianças e os adolescentes fora da escola 

e em risco de evasão no Brasil, elaborado numa parceria entre o UNICEF e a  

Campanha Nacional pelo direito à educação (2012), é possível perceber como o 

acesso a educação escolar tem sido diferenciado, de acordo com as condições 

econômicas e sociais dos indivíduos e, em muitos contextos, ainda por gênero, raça 

e local de moradia. A partir destes dados, podemos ter a dimensão do quanto 

garantir a condição de acesso a todos não é tarefa fácil, pois de acordo com o 

relatório,  

 

a maioria das crianças excluídas da escola vive nas regiões Norte e 
Nordeste, que apresentam os mais altos índices de pobreza do Brasil e as 
menores taxas de escolaridade. (…)  Os dados da Pnad 2009 analisados 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) comprovam que as 
diferenças de renda impactam de forma significativa a escolarização da 
população. Há uma diferença de 5,2 anos de estudo entre os grupos mais 
ricos da população e os mais pobres – enquanto estes têm, em média, 5,5 
anos de estudo, os mais ricos têm 10,7 anos. Na categoria localização, a 
população urbana tem, em média, 3,9 anos de estudo a mais que a 
população rural. No quesito cor/raça, observa-se que os negros têm menos 
1,7 ano de estudo, em média, que os brancos. 

 

 A estratégia adotada por diversos países para viabilizar o exercício do 

direito à educação a todos os segmentos da sociedade tem sido prever em lei o 

ensino obrigatório para uma parcela da população durante um período determinado 

da infância e juventude (2010, p.202). No cerne desta ação está o pressuposto de 

que a educação compulsória pode se tornar um instrumento para que a educação 
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deixe de ser um privilégio de classes ou grupos sociais e passe a ser garantida 

como direito fundamental para todos. Este também foi o caminho trilhado pelo 

Estado brasileiro. No entanto, é preciso dizer que a garantia do direito à educação 

não evoluiu de forma linear, constante e concomitante com outros aspectos 

igualmente importantes para a construção de nosso país. Essa trajetória foi marcada 

por avanços, retrocessos e estagnação que passaram ao discurso oficial por meio 

de leis que traduziam o pensamento vigente em cada época. O quadro abaixo, 

elaborado por Pinto e Alves, sintetiza parte destas mudanças na legislação brasileira 

e evidencia como a obrigatoriedade de acesso em alguns momentos esteve 

relacionada a faixa etária e em outros relacionada a etapa de ensino com frequência 

obrigatória. 

 

QUADRO 1- EVOLUÇÃO DA OBRIGATORIEDADE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Instrumento normativo Natureza e abrangência da obrigatoriedade 

CF de 1891 Inexiste a obrigatoriedade ou o direito 

CF de 1934 Ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória, extensivo 
aos adultos. 

CF de 1937 Ensino primário obrigatório e gratuito (cabendo, porém, “para os que 
não alegarem ou notoriamente não puderem alegar escassez de 
recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar.”). 

CF de 1946 Ensino primário obrigatório. 

CF de 1967 Ensino obrigatório dos 7 aos 14 anos (não define etapa). Lei nº 
5.692/1971 Ensino de 1º grau obrigatório de oito anos de duração. 

CF de 1988 Ensino fundamental obrigatório (8 anos de duração) 
independentemente da idade. 

EC nº 14/96 Ensino fundamental obrigatório (8 anos de duração) apenas para a 
faixa etária ideal (7 a 14 anos).  

Lei nº 11.274/2006  Ensino fundamental com 9 anos de duração (a obrigatoriedade 
amplia-se para a faixa de 6 a 14 anos). 

 EC nº 59/ 2009 Ensino obrigatório de 4 a 17 anos (não estabelece a etapa 
obrigatória). 

FONTE: PINTO, 2010. 

 

É necessário destacar que a Constituição Federal de 1988 assinalou uma 

perspectiva mais universalizante dos direitos sociais e avançou na tentativa de 

formalizar estes direitos, do ponto de vista do sistema jurídico brasileiro (OLIVEIRA, 

2005), uma vez que elevou o acesso à educação a condição de direito público 

subjetivo e permitiu aos brasileiros o direito exigir judicialmente do poder público a 

proteção/atendimento (uma vaga na escola). Além disso, por se tratar de um direito 
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social, não apenas uma prestação individual é requerida, mas também a realização 

de políticas públicas. Contudo, no que se refere a obrigatoriedade, foi a EC nº 59 de 

2009 que teve maior impacto sobre a oferta de Educação Infantil, pois ela 

 
incorporou a retirada dos recursos da MDE da União da incidência da DRU, 
mas acrescentou as seguintes determinações: a obrigatoriedade da 
educação básica na faixa etária dos quatro aos 17 anos de idade; a oferta 
de programas suplementares para a educação básica como um dos deveres 
do Estado para com a educação; a colaboração entre a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios, para assegurar a universalização do ensino 
obrigatório; a prioridade financeira ao ensino obrigatório, balizada pelos 
objetivos de garantir sua universalização, padrão de qualidade e equidade; 
a duração decenal dos planos nacionais de educação, tendo como um de 
seus objetivos articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração; e os planos nacionais estabelecendo meta de aplicação de 
recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto 
(FARENZENA, 2010, 201). 

 
Esta mudança constitucional colocou o Brasil em um mesmo patamar que 

muitos países que possuem maior tempo de obrigatoriedade escolar, sendo que esta 

obrigatoriedade deve ser implementada até 2016 nos termos do Plano Nacional de 

Educação (2011-2020), com apoio técnico e financeiro da União (VIEIRA, 2011, p. 

247).  

Em 2010, Alves e Pinto divulgaram um estudo que procurou evidenciar o 

esforço que o Estado brasileiro deveria fazer para atender as crianças e jovens que 

passaram a compor a faixa etária com frequência obrigatória, uma vez que o 

atendimento de sete a 14 cuja obrigatoriedade de matrícula já era prevista desde 

1967 ainda não foi universalizado. De acordo com os autores, em que pese a taxa 

de atendimento nas idades que compõem a faixa etária alvo da EC nº 59, estima-se 

um adicional de 3,96 milhões de alunos, em todo o País, para universalizar a 

educação básica para a população de quatro a 17 anos. De acordo com os dados 

utilizadas pelos dois pesquisadores, no ano em que o estudo foi  publicado, o 

esforço maior seria para universalizar a faixa etária correspondente à pré-escola 

(54,5% para a população de quatro anos e 22,3% para cinco anos) (2010,p. 217).  

Também é pertinente destacar que na parcela mais pobre da população 

pertencente a esta mesma faixa etária (4 a 5), seria necessário ampliar o número de 

vagas em 91,9%. Isso nos leva a pensar que mesmo que a obrigatoriedade tenha 

sido alvo de muitas discussões entre os especialista, por se tratar ao mesmo tempo 

de um direito e um dever, haja visto que a criança tem o direito à vaga e a família 

tem a obrigação de realizar a matrícula, esta estratégia parece ser o único meio de 
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fazer com que o Estado assegure o direito das crianças menos favorecidas 

economicamente. Contudo, apenas prever a obrigatoriedade em lei não amplia o 

número de vagas a serem ofertadas, pois se que se espera é ampliar o número de 

alunos na Educação Básica sem diminuir o valor de gasto aluno no país, é evidente 

que haverá uma demanda maior de recursos financeiros (ALVES & PINTO, 2010). 

Considerando que estas questões de planejamento serão mais graves para 

as unidades da federação responsáveis pelo maior nível de expansão, cabe 

ressaltar os desafios que encontrarão os municípios, cuja responsabilidade 

prioritária é a oferta da Educação Infantil. Os municípios terão que 

 

se estruturar e organizar de modo mais efetivo para assegurar a 
universalização do atendimento, com qualidade, o que exigirá fortes 
investimentos em infraestrutura, equipamentos mobiliário, material 
pedagógico e, especialmente, na formação e qualificação dos profissionais 
da educação infantil, tanto no âmbito da formação inicial quanto da formação 
continuada; de outro, porque exigirá a formulação de novas orientações e 
diretrizes pedagógicas que considerem que esse momento do processo 
educativo escolar mostra-se relativamente breve, ou seja, de apenas dois 
anos. Isso, certamente, implica que seja cada vez mais clara e precisa a 
delimitação de sua natureza, abrangência e das especificidades do trabalho 
educativo a ser desenvolvido nessa etapa da escolarização da criança, de 
modo a evitar práticas que conduzam a processos educativos que neguem a 
dimensão lúdica, criadora e criativa inerente ao trabalho na educação infantil 
(SILVA, 2011, p.238). 

 

Alves e Pinto nos alertam para o fato de que a uma primeira vista podemos 

pensar que o legislador da EC nº 59 tenha incluído na própria emenda a solução, já 

que ela também trata do fim da Desvinculação de Receitas da União (DRU) sobre os 

recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que 

implica mais recursos para a educação.  

 

Entretanto não será isso que acontecerá, já que os recursos adicionais 
advindos da extinção da DRU irão para os cofres da União, enquanto os 
encargos com a ampliação das matrículas recairão sobre os estados e 
municípios.Tomando por base os dados de 2009, disponibilizados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, naquele ano, a DRU correspondeu a R$ 30,5 
bilhões, o que indicaria um potencial adicional para a educação de R$ 5,5 
bilhões (18% daquele montante). Contudo, segundo o mesmo relatório, em 
2009, a União já aplicou R$ 3,3 bilhões acima do mínimo constitucional. Logo, 
a se confiar nos dados da STN, o potencial de novos recursos com a extinção 
da DRU, em valores de 2009, seria de R$ 2,2 bilhões, um valor significativo, 
mas muito aquém das necessidades decorrentes da expansão da própria rede 
federal e correspondente a somente 28% da demanda de novos recursos 
para simplesmente manter estável o valor/aluno previsto para o Fundeb, em 
2010, com a inclusão dos novos alunos (ALVES & PINTO, 2010, p.224). 
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Assim sendo, o desafio maior estará nas mãos dos municípios brasileiros, 

que, constitucionalmente são responsáveis pela oferta da Educação Infantil. Isso nos 

leva a pensar que ao que se refere à legislação, a Educação Infantil brasileira 

caminhou muito nos últimos anos, pois deixou de ser considerada como uma ação 

assistencialista para compor a primeira etapa da Educação Básica. Contudo, ainda 

precisamos avançar muito no que se refere ao acesso.  

De acordo com o relatório da Unicef que utilizou dados da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) de 2009, apenas 18,4% das crianças de até 3 

anos frequentavam creches, um número muito menor que o previsto no PNE de 

2001–2010, que estabelecia como meta o percentual de 50% de matrículas para 

esta faixa etária.  É importante ressaltar que olhando para esta parcela atendida se 

tem a dimensão do quanto o acesso acesso é desigual e que as maiores 

desigualdades estão relacionadas à localização e à renda, pois 20,2% das crianças 

da área urbana frequentam creches, enquanto apenas 8,8% da zona rural tem o 

mesmo acesso e apenas11,8% das crianças das famílias mais pobres estão 

matriculadas, enquanto entre os mais ricos a taxa é de 34,9%. Além destes dois 

aspectos, ainda há diferenças no acesso das crianças brancas (19,9%) e negras 

(16,6%) (IBGE, 2010).  

Outros dados da mesma fonte nos dão conta de que, em 2009, o Brasil tinha 

2.870.266 crianças com 4 anos e 2.931.988 com 5 anos de idade e que cerca de 

25,2% da população dessa faixa etária ainda não está matriculada no sistema de 

ensino. Com base nestas informações, podemos constatar que o acesso das 

crianças de 4 e 5 anos acontece de maneira bastante desigual. No que se refere a 

etnia é possível perceber que  26,4% (798.891) das crianças negras desta faixa 

etária não tem seu direito ao acesso garantido enquanto 23,6% (612.548) das 

crianças brancas compartilham a mesma condição. A questão socioeconômica 

também influencia no acesso, pois enquanto 32,6% das crianças de famílias com 

renda familiar per capita de até ¼ de salário mínimo estão fora da escola, 6,9% 

daquelas oriundas de famílias com renda familiar per capta superior a dois salários 

mínimos encontram-se na mesma situação. 

Após olhar para estes dados sobre acesso e analisar o quando ele se dá de 

maneira desigual, é necessário refletir sobre a ideia do direito à educação como 

forma de permitir que os sujeitos exerçam sua cidadania. No caso da Educação 

Infantil, garantir o acesso a uma educação pública de qualidade é mais do que uma 
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responsabilidade do Estado e uma urgência social, é a garantia de tornar real a 

concepção da criança como sujeito de direitos. 
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3. QUE DIZEM AS PESQUISAS SOBRE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

A história da Educação Infantil dentro do Sistema educacional brasileiro é 

relativamente recente. Em consequência disso, pode-se afirmar que os estudos 

acerca das políticas educacionais voltadas para esta etapa da Educação Básica 

também são recentes e não ocupam grande destaque entre as produções deste 

campo de pesquisa. Em parte, Fúlvia Rosemberg atribui isso ao fato de que a 

Educação Infantil traz em si  

 

ainda uma grande complexidade conceitual, um desencontro entre as 
diretivas institucionais, legais e práticas cotidianas cristalizadas através 
de uma história política de irmão caçula e pobre do sistema educacional 
brasileiro: caçula porque a creche recém entrou na legislação nacional 
brasileira; pobre porque em decorrência dos recursos que lhe vêm 
sendo alocados, de sua vinculação estreita com a assistência social, e 
por isso, no Brasil, sinônimo de serviço destinado a usuário 
pobre.(ROSEMBERG, 1999, p.9) 

 

Utilizando como base de dados o Banco Dissertações e Teses da Capes, 

isso fica bastante evidente, pois quando realizamos uma busca com a expressão 

“políticas para educação infantil” encontramos apenas 43 trabalhos relacionados.  

Dentre estes, a maioria trata dos avanços da legislação brasileira no que se refere a 

Educação Infantil ou se destina a avaliar a eficácia de determinada política ou 

programa específico voltado a esta etapa da Educação Básica. Para este trabalho, 

nos interessa olhar mais atentamente para três destas produções que tratam do 

direito a educação discutido a partir da relação atendimento/demanda e outras três 

que se referem ao financiamento da/na Educação Infantil. Para um levantamento 

mais amplo a respeito da produção acerca das políticas educacionais para 

Educação Infantil, além do portal da CAPES, também foi consultado o Banco de 

produções do Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná 

(NuPE), responsável pela oferta da Especialização em Políticas Educacionais, onde 

foi possível ter acesso a dissertação de Luiza Freire Noguchi que trata das políticas 

voltadas a Educação Infantil no município de Curitiba e sua região metropolitana.  

Para iniciar a discussão sobre o direito a educação, começaremos pelo 

trabalho de Josete Bayer Gomes Fulgraff que tomou como objeto de estudo o direito 

da criança de 0 a 6 anos à  Educação Infantil em instituições públicas, destacando a 
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importância social e o caráter educativos das instituições que devem atender as 

crianças desta faixa etária. Trata-se de uma dissertação produzida no ano de 2001, 

pela Universidade Federal de Santa Catarina que, de acordo com a autora, procurou 

investigar, frente à insuficiência de creches e pré-escolas públicas, quais as 

condições de acesso às instituições públicas da rede municipal de Florianópolis e 

quais as alternativas encontradas pelas famílias para garantir o acesso à educação 

para crianças pequenas. 

Fulgraff fez uma retomada histórica dos avanços alcançados pela Educação 

Infantil quando esta passou a ser tratada como direito das crianças e, para além 

disso, nos provoca a refletir sobre o número insuficiente de vagas ofertadas e uma 

prática bastante comum entre os município brasileiros: a adoção de critérios criados 

e utilizados para selecionar quais crianças serão atendidas dentro do número de 

vagas existentes. A autora relata que, no início do atendimento de educação infantil 

no município de Florianópolis, a inscrição feita pela comunidade era válida como 

matrícula. Contudo, quando a procura passou a ser maior que a oferta, a Secretaria 

de Educação começou a solicitar comprovante de trabalho e renda da família. Com 

isso, a condição sócio econômica e a renda familiar passaram a ser critérios para o 

ingresso das crianças nos Centros de Educação Infantil. Como já dito, esta prática 

ainda é comum nos dias de hoje e não apenas em Florianópolis, entretanto é 

necessário ter em vista que quando foram criados, 

 

os critérios de seleção poderiam estar de acordo com a legislação 
vigente e com as políticas sociais de amparo e assistência justificando-
os, contudo, após tantos avanços legais que proclamam “a criança 
enquanto sujeito de direitos”, acredita-se que a manutenção destes 
critérios de seleção, que se fundamentam, sobretudo, nas condições 
sócio econômicas, dificulta e impede o processo de democratização da 
educação, bem como a concretização de políticas que garantam um 
acesso equânime aos espaços públicos de educação infantil ainda que 
a demanda seja maior que o número de vagas oferecidos pelo poder 
público (FULGRAFF, p. 90).  

 

Outro aspecto a ser destacado nesta pesquisa diz respeito a percepção que 

as famílias tem sobre o direito a vaga. Diferente do que diz a lei que define a 

Educação Infantil como um direito de todas as crianças desta faixa etária, a fala das 

mães entrevistadas evidencia o quanto, para o senso comum,  as creches e pré-

escolas ainda são vistas como um benefício para mãe trabalhadora ou para as 

famílias menos favorecidas economicamente.  Isso demonstra que as famílias que 
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buscam acesso à rede, muitas vezes não reconhecem as instituições como uma 

necessidade social conquistada e nem como um espaço educativo de vivência para 

as crianças (FULGRAFF, 2001).  

Ao abordar este aspecto, a autora retoma a discussão feita por Rosemberg 

quando esta nos alerta que pensar na universalização do atendimento à Educação 

Infantil requer ver além dos números de vagas ofertadas que, como veremos a  

seguir, aumentou nos últimos anos.  Temos que considerar o que é demanda para 

Educação Infantil e  como quantificar esta demanda é tarefa complexa, pois de 

acordo com Fulgraff, ela  

 

pode ser explícita ou latente: a explícita é avaliada através da procura de 
um serviço. A demanda latente é aquela que não se expressa 
espontaneamente, por alguma razão (distância entre domicílio e 
equipamento, qualidade ou tipo de serviço oferecido etc). A única forma 
de aferição da demanda latente é a realização de enquetes específicas. 
No Brasil são raríssimos, quase inexistentes, os estudos sobre 
demanda: não sabemos quais as modalidades de serviços preferidos 
pela população e qual a extensão da demanda latente. Não dispomos de 
instrumentos para avaliar qualquer tipo de demanda, além da extensão 
da “lista de espera”. FULGRAFF, 2001, 80). 

 

Hoje, com a obrigatoriedade do atendimento às crianças de 4 e 5 anos 

podemos dizer que a demanda para  a pré escola é igual ao número de crianças 

desta faixa etária. Porém, a questão da demanda para a creche ainda é algo 

bastante difícil de se “medir”, pois, ainda que também seja um direito da criança, por 

não ter um caráter de obrigatoriedade, não há como saber quantas famílias 

desejariam matricular seus filhos na creche, uma vez que a “lista de espera” não 

representa necessariamente o número total de interessados em uma vaga, pois 

muitas famílias podem não ter feito a solicitação da vaga por desconhecimento ou 

mesmo por achar que será pouco provável que suas crianças sejam atendidas. 

Cabe também ressaltar que a desigualdade não está somente no fato de que não há 

vagas suficientes para todas as crianças, mas ela também se destaca quando 

olhamos para a diferença de acesso de acordo com as condições sócio econômicas 

e até mesmo étnicas daqueles que são ou não atendidos. 

Resumidamente, são duas as alternativas encontradas pelas famílias que 

não conseguem matricular suas crianças em instituições públicas: delegar a alguém 

próximo, conhecido ou familiar, a função de cuidar dos pequenos ou recorrer a 

instituições privadas, nem sempre regulamentadas, muitas vezes conveniadas aos 
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municípios e, em parte, financiadas com recursos públicos. Quando isso acontece, 

ainda que a família possa possa ter resolvido a questão de “a quem destinar” o 

atendimento às crianças, o direito delas a uma instituição pública, em um espaço 

não domiciliar, destinada ao cuidado e educação não está sendo respeitado. Além 

disso, no cenário em que a disputa por uma vaga cai no mérito de “quem tem mais 

direito a ter direitos”, corre-se o risco da responsabilidade pelo não atendimento 

recair sobre as instituições que precisam “escolher” aqueles que nela ingressarão 

eximindo a responsabilidade do Estado de pensar políticas voltada para a Educação 

Infantil que garantam o acesso de todos aqueles que dela tem direito. 

Quando tomamos a dissertação de Marcia Barbosa Soczek, defendida em 

2002, temos a dimensão de que no município de Curitiba, os percalços da 

universalização da Educação Infantil não são diferentes. Em sua pesquisa a autora 

procurou analisar como a Prefeitura Municipal enfrentou, no período de 1997-2004, 

as demandas existentes na área da Educação Infantil, buscando compreender a 

concepção de Estado que se fez presente nas definições das políticas públicas 

municipais para esta etapa. O período delimitado para levantamento de dados 

coincide com as duas gestões do então prefeito Cássio Taniguch. 

A pesquisadora nos traz um panorama da conjuntura histórico/política das 

ações municipais destinadas a esta Etapa da Educação Básica. O primeiro destaque 

que a autora faz nessa retomada diz respeito ao fator que impulsionou a construção 

de instituições de atendimento a crianças de 0 a 6 anos na década de 70: um projeto 

de reforma urbana que buscou transferir a população pobre para as periferias da 

cidade, financiado por meio de empréstimos de organismos internacionais. Após 

analisar as políticas implantadas para a Educação Infantil em Curitiba, no recorte 

temporal escolhido, a autora concluiu que 

 

os princípios neoliberais direcionaram  as ações da prefeitura na resolução 
de questões cruciais nessa área. A ampliação de oferta de vagas, a 
incorporação da Educação Infantil à Secretaria Municipal de Educação de 
Curitiba e a formação de professores habilitados para o magistério (previstos 
na LDB9394/96), foram delineadas por meio da concepção de Estado 
mínimo, presente no município desde a década de 1970 (SOCZEK, 2006, 
p.82). 

 

Ainda segundo a autora, as soluções encontradas pelo município frente aos 

novos desafios impostos pelas mudanças na legislação seguiram a lógica de um 

discurso privatista e de uma busca por otimizar os recursos para a educação. Sendo 
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assim, houve uma grande expansão dos Centros de Educação Infantil conveniados 

e transferência de crianças de 5 e 6 anos, que antes frequentavam os CMEIs, para 

escolas de Ensino fundamental sem condições para este atendimento. A 

consequência destas ações foram a perda do período integral para muitas crianças, 

a desvalorização profissional e a diferenciação entre a carreira de educador e 

profissional do magistério (SOCZECK, 2006).  

Ainda que neste período possa se dizer que houve o aumento número de 

vagas ofertadas, não se pode afirmar que este foi um avanço igualmente 

proporcional aos avanços representados pela legislação. 

Luiza Freire Noguchi também se propôs a analisar as políticas para a EI em 

Curitiba e Região Metropolitana e nos traz outros elementos para a discussão 

quando  atrela cumprimento ao direito das crianças desta faixa etária a ideia de 

justiça social. Segundo ela, pensar em uma política efetiva, que não dissocie 

quantidade e qualidade, é garantir que a justiça social seja contemplada, pois a 

medida que estes sujeitos tem seus direitos respeitados tem sua cidadania 

reconhecida e priorizada (NOGUCHI, 2006). Outra importante contribuição deste 

trabalho é a reflexão sobre a necessidade e, ao mesmo tempo, dificuldade de 

pensar as políticas para a EI do ponto de vista da infância, considerando, de fato, a 

criança pequena como sujeito de direitos, pois infelizmente a realidade apresentada 

na atualidade ainda é das políticas sociais para a infância, pensadas e 

implementadas em prol dos interesses dos adultos e não das crianças. Retomando 

as entrevistas coletadas por Fullgraf, podemos confirmar esta afirmação, pois os 

pais não questionam o fato de que seus filhos tem direito e não são atendidos, mas 

não aceitam a ideia de que uma família que “não precisa tanto” consiga a vaga.  

Noguchi trabalha com a relação entre oferta e demanda em Curitiba e 

Região Metropolitana e revela que em 2006, ano de conclusão da pesquisa, a 

capital paranaense atendia apenas 11% das crianças em idade de creche e 45% 

daquelas em idade pré-escolar. Considerando a taxa de crescimento das matrículas 

e da população, a autora traz uma projeção que nos mostra que, naquele ritmo, a EI 

em Curitiba só será universalizada por volta do ano de 2030.  

Os dados levantados a respeito da oferta da Educação Infantil em Curitiba e 

em seu Primeiro Anel Metropolitano, nos revelam um crescimento no atendimento a 

esta faixa etária e evidenciam o esforço e certa dedicação realizados pelos 

municípios, contudo quando analisamos este atendimento sob a perspectiva da 



23 

 

justiça social, como faz Noguchi, não podemos deixar de afirmar o quanto, em 2006 

e ainda hoje, o atendimento a necessidade dos de todos os cidadão é um sonho 

distante.  

Já nas conclusões da pesquisa, Noguchi aponta a importância de se realizar 

um levantamento sobre a atuação do Ministério Público frente exigência de vagas. 

Esse foi o caminho de investigação usado pela Professora Adriana Dragone Silveira, 

quando sua dissertação abordou a questão da ação do Ministério Público na 

garantia do direito à Educação Básica. Segundo a pesquisadora suas intenções 

eram identificar em quais litígios consolidou-se uma jurisprudência favorável à 

exigibilidade judicial, e localizar os possíveis entraves quanto à interpretação do 

direito à educação, procurando compreender se a intervenção judicial possibilita 

uma ampliação da efetivação dos direitos educacionais e, consequentemente, o 

fortalecimento da democracia (SILVEIRA, 2006). Para isso, ela selecionou as 

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de duas cidades do interior 

paulista: Rio Claro e Ribeirão Preto. 

Em seu trabalho, a autora destaca as implicações que as Constituição 

Federal de 1988 trouxe para a atuação do Ministério Público no que se refere a 

educação, pois a partir do momento que ela trata a educação como um direito social 

e  o acesso ao Ensino Fundamental um direito público subjetivo, os cidadãos tem a 

possibilidade de exigir do Estado que estes direitos sejam atendidos. Cabe ressaltar 

que a pesquisa utilizou como recorte temporal os anos de 1997 a 2004, período em 

que a obrigatoriedade não era para a faixa etária dos 4 aos 17 anos. Ao analisar as 

solicitações feitas ao MP nas cidades estudas, Silveira constatou que poucas 

tratavam do acesso ao ensino obrigatório. A exigibilidade à Educação Infantil, de 

acordo com a autora foi objeto de várias ações do MP nas duas cidades estudadas. 

A partir da análise documental, Silveira relata que no município de Rio Claro 

a iniciativa de reclamar pela falta de vagas na Educação Infantil partiu da população, 

cidadãos que não tinham vínculo com movimentos ou entidades sociais, nem tinham 

relação direta com crianças que não atendidas. Em um primeiro momento, a 

promotoria entendeu que não havendo o caráter de obrigatoriedade para a 

Educação Infantil, não haveria necessidade de cobrar dos municípios que a 

ofertassem. Em Ribeirão Preto, as solicitações feitas ao MP partiram de Associações 

de moradores e do Conselho tutelar, além destas ações extra judiciais, o Promotor 

entrou com  um pedido de Ação Civil Pública que foi negado pelo judiciário 
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(SILVEIRA, 2006). 

Silveira ainda relata que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a 

legitimidade do MP em propor uma Ação Civil Pública para garantir a matrícula na 

Educação Infantil, julgou um recurso extraordinário interposto pelo MP de São Paulo 

no ano de 2005. O relator do recurso, Celso de Mello, considerou que a Educação 

Infantil, por se tratar de um direito fundamental de toda criança, não pode ser 

considerada um ato discricionário da Administração Pública, ou seja, não deve caber 

ao município a decisão de ofertar ao não esta etapa da Educação Básica (SILVEIRA, 

2006). A autora, em suas conclusões relaciona o baixo crescimento da oferta da 

Educação Infantil a questões orçamentárias dos municípios, uma vez que o aumento 

no número de vagas não depende apenas de vontade política, mas também de 

aporte financeiro. A esse respeito, a produção traz alguns breves apontamentos 

sobre as competências e responsabilidades compartilhadas ou divididas pelos entes 

federados e ressalta que 

 

a CF/88 (art. 30, inc. VI) determina que compete aos municípios “manter, 
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programa de 
Educação pré-escolar e de Ensino Fundamental”. (…) E a creche seria 
responsabilidade apenas dos municípios? A CF/88 declara, no art. 7º, que 
compete como dever do Estado (sem especificação de ente federado), 
garantir atendimento em creche e pré-escola aos filhos e dependentes dos 
trabalhadores urbanos e rurais (SILVEIRA, 2006, p.217).   

 

Cabe mais uma vez lembrar que a dissertação de Silveira antecede a 

aprovação da EC nº59  que tornou obrigatória a frequência das crianças de 4 anos 

em instituições de ensino e precede também as alterações feitas na LDB após a 

aprovação da emenda. Sendo assim, o texto da LDB em vigência no período 

estudado por Silveira orientava que os municípios deviam investir seus recursos 

prioritariamente no Ensino Fundamental. Outro destaque importante feito pela autora 

se refere ao fato do Supremo Tribunal Federal deixar claro, em sua resposta, que a 

“desculpa” de escassez de recursos não serviria como justificativa para o não 

cumprimento de um direito constitucional. Contudo, como nos mostram as 

produções científicas da área, a questão do financiamento da Educação Infantil não 

é tão simples para ser reduzida a uma desculpa dos municípios para não ampliar 

suas redes de ensino.  

Os três trabalhos sobre financiamento da Educação infantil analisados nesta 

revisão de literatura descrevem, em pelo menos um de seus capítulos, a natureza 
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dos recursos destinados a educação, tratando da vinculação constitucional e do 

percentual de investimento obrigatório que compete a cada ente federado. As 

políticas de fundos também são abordadas, quase sempre em discussões que 

buscam analisar o impacto que o FUNDEF e depois o FUNDEB tiveram sobre o 

financiamento e a oferta da Educação Infantil.  

Dentre estes, dois trazem as maiores contribuições para a investigação aqui 

proposta. O primeiro é a dissertação de Ana Paula Santiago do Nascimento 

defendida no ano de 2012, que se dedicou a realizar uma análise das políticas de 

financiamento implementadas pelos municípios, estados e a União, no período de 

2001 a 2010, com o objetivo de evidenciar em que medida estas políticas 

contribuíram para a garantia do direito a Educação Infantil. E o outro de Joedson 

Brito dos Santos  que em 2012, defendeu a dissertação intitulada “O FUNDEB e a 

Educação Infantil no município de Itabuna”, um estudo que concentrou esforços para 

analisar as mudanças ocorridas no atendimento de crianças de 0 a 3 anos no 

município baiano, após a implementação do FUNDEB. 

Em sua produção, Nascimento realizou uma análise do orçamento público 

focando nas receitas arrecadadas no período estudado da pesquisa. A autora inicia 

a discussão sobre a capacidade tributária brasileira explicando que o primeiro 

aspecto a ser entendido sobre as receitas arrecadadas pelos entes federados é a 

sua classificação em Receitas de Capital e Receitas Correntes. As Receitas Capital 

são aquelas provenientes de operações de crédito, amortização de empréstimos, 

alienação de bens e transferência de capital. As Receitas Correntes são aquelas que 

constituídas por receitas tributárias, por contribuição (patrimonial, agropecuária, 

industrial e de serviços) e transferências correntes,  elas nos interessam mais na 

discussão sobre financiamento da educação, pois determinam os valores destinados 

a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (NASCIMENTO, 2012). 

Uma das primeiras constatações feitas pela autora a partir das informações 

sobre as receitas correntes dos entes federados, foi um crescimento quase linear 

destas receitas que atingiu 71,5% do total arrecadado em 2010. As receitas 

patrimoniais, as transferências correntes e as receitas tributárias são as três receitas 

que mais influenciam os montantes totais, sendo estas duas últimas as que mais 

impactam nos recursos destinados a Educação. A União deve investir um percentual 

mínimo de 18% dos impostos recolhidos e transferências proveniente desses, 

enquanto estados e  municípios devem investir nunca menos do que 25% dessas 
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receitas. Os impostos que serão destinados a compor esta parcela mínima de 

investimento são relatados pelo artigo 68 da LDB. A autora utilizou o artigo da LDB  

e o artigo de Romualdo Portela de Oliveira, intitulado “Financiamento da educação” 

para elaborar o quadro a seguir. Nele podemos visualizar os tributos, arrecadado por  

cada ente federado,  dos quais 25% deve ser gasto, obrigatoriamente, em MDE. 

 

Quadro 2 – Impostos discriminados na CF nos artigos 153, 155 e 156, nos quais incidem o percentual 
de, no mínimo 25% para MDE. 
Ente arrecadador  Impostos 

União 
CF  
Art. 153 

Imposto por importação de produtos (II) 

Imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados (IE) 

Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza (IR) 

Imposto de produto industrializado (IPI) 

Imposto de operação de crédito, cambio e seguro ou relativos a títulos 
ou valores imobiliários (IOF) 

Imposto sobre propriedade territorial rural  (ITR) 

Imposto sobre grandes fortunas (IGF) 

Estados 
CF 
Art. 155 

Imposto de Transmissão “Causa Mortis” e doação de quaisquer bens 
ou direitos (ITCBD) 

Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) 

Imposto sobre a propriedade de veículos automotivos (IPVA) 

Municípios 
CF 
Art. 156 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 

Imposto de transmissão de bens “intervivos” (ITBI) 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) 
Fonte: NASCIMENTO, 2012. 

 

A respeito da disponibilidade de recursos dos municípios, ente federado 

responsável pela oferta da Educação Infantil, a autora destaca a necessidade de 

comparar o montante arrecadado com impostos próprios e o total de receitas 

incluindo as transferências, pois na análise feita por Nascimento (2012, p.90), fica 

evidente a dependência dos municípios no que se refere as transferências que 

recebem dos estados e da União, uma vez que a autora constatou que os impostos 

municipais representam 20% das receitas correntes arrecadadas no conjunto dos 

anos estudados. Afinal,  

 

como muitos municípios possuem uma baixa capacidade arrecadadora, só 
consegue construir e manter suas redes públicas com recursos das 
Transferências Intragovernamentais, no caso, o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), composto por 22,5% do Imposto de Renda (IR) e do 
Imposto por Produto Industrializado (IPI) arrecadados pela União 
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(NASCIMENTO, p. 90, 2012). 
 

Além da vinculação constitucional, desde 1996, existe no Brasil a 

subvinculação de parte das receitas provenientes de impostos e transferências,  

constituindo um fundo de natureza contábil que funciona como um mecanismo de 

redistribuição destas receitas dentro dos estados (NASCIMENTO, 2012). Entre 2001 

e 2010, tivemos a vigência de dois fundos. O Fundef que destinava 15% dos 25% 

dos recursos já destinados a MDE que deveriam ser aplicados prioritariamente no 

Ensino Fundamental e o Fundeb, em vigor atualmente, que estendeu a 

subvinculação a toda Educação Básica. Para o financiamento da Educação Infantil, 

nos interessa olhar com mais atenção para o fundo que agregou novos recursos 

para esta etapa.  

Uma das primeiras observações feitas por Joedson Brito dos Santos ao 

estudar os impactos do Fundeb na oferta da Educação Infantil em Itabuna, foi sobre 

o quanto são raras e recentes as produções sobre o financiamento da Educação 

Infantil. Segundo ele, o primeiro estudo significativo na área foi feito por Maria Malta 

Campos em 1992 com o levantamento sobre os mecanismos de financiamento dos 

Programas voltados a primeira infância na década de 1980. Nos dois primeiros 

capítulos, o autor fala sobre o avanço dos recursos destinados ao financiamento da 

Educação Infantil, destacando o movimento “Fundeb pra Valer!” organizado pela 

Campanha Nacional pelo direito à educação antes da aprovação do fundo. A 

principal reivindicação do movimento, que tinha como logo o desenho de um bebê 

chorando seguido da frase “Direito à educação começa no berço e pra vida toda”, 

era a inclusão da creche, e não somente a pré-escola, fosse contemplada com os 

recursos da subvinculação, quase todas as suas propostas foram aprovadas. 

O Fundeb, criado pela EC nº53 de 2006 e sancionado pela Lei nº 11494 de 

2007,  

foi implantado automaticamente, tendo um modelo único de 
operacionalização, distribuição, retenção ou repartição que acontece de 
forma automática. A partir dessa conta, o Fundeb subvincula 20% das 
receitas dos impostos, dos 25% já vinculados constitucionalmente para a 
educação, para serem aplicados em toda Educação Básica; sendo que 60% 
devem ser aplicados na Valorização dos Profissionais da Educação e 40% 
na Manutenção do Ensino (SANTOS, 2012, p.65).  

 

Além da parcela obrigatória de investimento em MDE que foi ampliada de 

15% para 20%, o ITCMD, IPVA e ITR, que já eram vinculados a educação passaram 
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a compor o fundo. A lógica de distribuição é a mesma que já existia no Fundef, os 

municípios mandam para o fundo o percentual dos impostos vinculados e recebem 

os recursos de acordo com as matrículas 

 

Nesse caso, existem municípios que perdem recursos e municípios que 
ganham. Os que perdem são aqueles que têm alta arrecadação de 
impostos e pouca quantidade de alunos matrículas em suas respectivas 
redes de ensino básico. Estes veem seus recursos serem direcionadas para 
os municípios que têm uma rede maior de ensino e um baixo percentual de 
arrecadação de impostos. É importante ressaltar que, de modo geral, não 
se trata de recursos novos. Em grande parte, constitui apenas uma nova 
forma de redistribuição de recursos já existentes para a educação  
(SANTOS, 2012, p.65).  

 

A inclusão da Educação Infantil no Fundeb Santos é um grande avanço para 

o financiamento desta etapa, principalmente no que se refere a creche que passou 

14 anos sem uma política de financiamento. Para Santos, esta inclusão também é o 

início da consolidação de um conceito de Educação Básica almejado desde a CF de 

88. O autor também relata que após esta inclusão, entre os anos de 2007 a 2009, a 

oferta da Educação Infantil cresceu em 10% e, segundo ele, este aumento não foi 

maior devido a dois fatores: a implantação gradativa do fundo e o fator de 

ponderação da Educação Infantil, que é muito inferior ao custo real desta etapa. A 

expansão do atendimento está diretamente ligada à capacidade financeira e de 

recursos humanos de cada rede municipal. E sendo assim, é preciso considerar que, 

embora o Fundeb tenha trazido avanços, ampliar os recursos para Educação Infantil 

ainda é um grande desafio.   
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4. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

 

 

Antes de falar sobre as matrículas e as instituições de Educação Infantil em 

Curitiba, é importante explicar uma característica peculiar da sua administração: a 

divisão da cidade em regionais ou subsedes da prefeitura. Hoje, Curitiba está dividia 

em nove grandes regionais: Regional Bairro Novo, Regional Boa Vista, Regional 

Boqueirão, Regional Cajuru, Regional CIC, Regional Matriz, Regional Portão, 

Regional Pinheirinho e Regional Santa Felicidade. Em cada uma destas subsedes 

há representantes das principais secretarias municipais, estes profissionais 

organizam e orientam o trabalho dos equipamentos públicos dos bairros que 

compõem cada regional. Esta informação é importante não apenas para entender a 

estrutura da administração municipal, mas também nos ajuda a pensar sobre a 

oferta e demanda da Educação Infantil no município, pois como veremos, as 

características das regionais são bastante desiguais e é necessário refletir sobre em 

que medida estas diferenças influenciam neste atendimento. 

Para analisar a relação atendimento/demanda da Educação Infantil no 

município de Curitiba, foram utilizadas duas bases de dados nacionais: o Censo 

2010, realizado pelo IBGE,  para o levantamento demográfico do município e o 

Censo Escolar 2012 para informações sobre o número de instituições, matrículas e 

dependência administrativa das unidades que prestam atendimento às crianças 

matriculadas. Outra fonte de dados é o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba), onde podemos encontrar informações relevantes sobre as 

condições sociais e econômicas da cidade e seus habitantes.  

 De acordo com dados do IBGE, em 2010, viviam em Curitiba 86.140 

crianças na faixa etária de  0 a 3 anos e aproximadamente 44.219  crianças de 4 e 5 

anos. Comparando o total de crianças residentes em Curitiba em 2010 e o número 

de matrículas segundo o Censo Escolar do mesmo ano, podemos constatar que o 

percentual de crianças atendidas era de 35,8% para a creche (30.837 crianças) e 

19,7% para a pré-escola (23.914 crianças). Como a intenção deste trabalho é 

analisar o papel do município de Curitiba frente a oferta da Educação Infantil, 

somente levantar o número de crianças matriculadas nesta etapa da Educação 

Básica não é suficiente. Para evidenciar como Curitiba tem, ou não, respondido as 

demandas sociais e cumprido sua responsabilidade constitucional é preciso também 
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olhar para a natureza administrativa das instituições frequentadas por estas 

crianças.  

No gráfico a seguir podemos visualizar a evolução das matrículas de creche  

por dependência administrativa desde de 2006 até o ano de 2012. 

Gráfico 1 – Matrículas em creche por dependência administrativa 

 Fonte: Censo Escolar 2010. 

 

Como se pode perceber, a maior parte do atendimento ofertado para esta 

faixa está sob a responsabilidade do município. Curitiba criou 10.025 novas vagas 

em sua rede de ensino para esta faixa etária e passou de 10.743 crianças atendidas 

em 2006 para 20.768 em 2012. A uma primeira vista, considerando que a rede 

municipal tem 61,6% das matrículas, podemos ter a falsa impressão de que Curitiba 

tem atuado de forma mais significativa no atendimento às crianças de 0 a 3 anos. 

Contudo, se usamos como comparação o total de crianças residentes em 2010 

(86.140), podemos concluir que, embora a obrigatoriedade até o momento se refira 

as crianças de 4 e 5 anos, garantir o atendimento na creche também não será uma 

tarefa fácil. Além disso, é importante não deixar de destacar que mesmo o município 

quase dobrando a oferta de vagas, a rede privada não deixou de crescer nos últimos 

anos. 

Segundo o Censo Escolar de 2012, Curitiba tem 26.794 crianças 

matriculadas na pré-escola e ao contrário do que acontece com a creche, a maior 

oferta de vagas está na rede privada. As escolas particulares são responsáveis por 

58,6% do atendimento realizado a esta faixa etária, enquanto a rede municipal é 

responsável por 41,2% do atendimento ofertado, em números absolutos, esta 
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diferença representa quase 5000 matriculas. No gráfico a seguir é possível ver a 

evolução na oferta de matrículas nos últimos anos. 

 

 

Gráfico 2 – Matrículas em pré-escola por dependência administrativa 

Fonte: Censo Escolar 2010. 

 

 Se por um lado a expectativa era de que a obrigatoriedade alavancasse o 

crescimento da oferta de vagas em instituições púbicas, por outro, a evolução das 

matrículas nos anos que antecederam a aprovação da EC nº59 e os anos seguidos 

após a sua aprovação, evidenciam que o número de vagas na rede municipal não 

teve o mesmo crescimento que na rede particular. Enquanto a prefeitura de Curitiba 

criou 321 novas vagas na pré-escola no ano de 2010, as escolas particulares 

criaram 711 novas vagas. A oferta é ainda mais desigual no ano de 2012, pois 

enquanto a rede particular ampliou a oferta criando 910 vagas, o município reduziu 

sua oferta diminuindo 303 vagas.  

Sobre a forte atuação da rede privada na oferta da Educação Infantil em 

Curitiba, destaca-se a necessidade do poder público ter ações mais incisivas na 

abertura novas unidades e na garantia do direito à população, como é seu dever 

constitucional, para que esta responsabilidade não seja assumida pela sociedade 

civil (NOGUCHI, 2006). Quando o município não oferece condições de acesso, não 

só deixa de atender os direitos das crianças de 0 a 5 anos, como também abre 

espaço para que a Educação Infantil se torne um lucrativo comércio de vagas. 
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4.1 A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 

 De acordo com os dados do Censo Escolar de 2012, a Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba tem 189 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 112 

escolas com turmas de Educação Infantil e ainda 79 Centros de Educação Infantil 

Conveniados. Tomando, mais uma vez como recorte temporal os três anos que 

antecederam a EC nº 59 e os três anos que se passaram após a sua aprovação é 

possível afirmar que o número de  instituições de Educação Infantil públicas cresceu 

neste período. Na tabela a seguir é possível verificar que de 2006 até 2012 o 

número de instituições públicas que ofertam a Educação Infantil passou de 221 para 

301 unidades. 

 

TABELA 1 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR TIPO E ANO 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CMEI 155 157 163 169 171 180 189

Escola Municipal 66 140 93 98 106 105 112

CEI Conveniado 78 79 80 81 81 76 79

Total 299 376 336 348 358 361 380

FONTE:INEP/Censo Escola 1997-2004 e SME/Departamento de Planejamento e Informações – 
Fluxo Escolar 1997-2012 

   

Considerando o número de CMEIs construídos antes e após a aprovação da 

EC nº 59, é possível evidenciar que de 2006 até 2009 foram inaugurados 14 CMEIs 

enquanto no período de 2009 a 2012 foram entregues 20 novas unidades. Pensando 

que os CMEIs atendem no mesmo espaço creche e pré-escola, isso explica porquê 

que o número de vagas destinadas as crianças de 4 e 5 anos em unidades 

municipais, não cresceu na mesma proporção. As regionais Bairro Novo, Cajuru e 

CIC receberam 6 novas unidades; a regional do Pinheirinho recebeu 5 novos CMEIs, 

as regionais Boa Vista, Portão e Boqueirão receberam 3; Santa Felicidade 2 

unidades e a Matriz nenhum. A tabela a seguir, elaborada tendo como base o 

documento “Retrato das Regionais” produzido pelo IPPUC no início de 2013, traz o 

número de crianças residentes em cada regional e o percentual de crianças que 

frequentam unidades municipais ou conveniadas. 

 

 



33 

 

TABELA 2 -  Número de crianças por faixa etária em cada Regional e percentual de atendimento em 
unidades municipais ou conveniadas 

REGIONAL 0 A 3 ANOS 4 E 5 ANOS % DE ATENDIMENTO  

CIC 9.852 5.114 47,19% 

BAIRRO NOVO 8.672 4.519 38% 

PINHEIRINHO 10.247 5.275 34,16% 

BOQUEIRÃO 10.076 5.153 31,9% 

BOA VISTA 11.496 5.969 29,1% 

CAJURU 11.175 5.715 28,83% 

PORTÃO 10.189 5.222 26,85% 

SANTA FELICIDADE 7.434 3.815 24,5% 

MATRIZ 6.369 2.935 19,77% 
Fonte: IPPUC 2013 

 

O mesmo documento traz o perfil socioeconômico das regionais o que nos 

permite  afirmar que, possivelmente, a ampliação de instituições públicas com oferta 

de Educação Infantil não ocorreu unicamente como um reflexo das mudanças na CF 

e na LDB, pois ao analisar os indicadores de moradias e renda, é possível verificar 

que as regionais que receberam o maior número de unidades nos últimos anos são 

compostas pelos bairros que concentram as maiores áreas de ocupação irregular e 

a menor faixa salarial da população. O gráfico a seguir nos permite visualizar a 

média de renda per capita da população de acordo com a Regional em que residem. 

 

Gráfico 3 – Renda per capita por Regional 

Fonte: IPPUC, 2013 

 

O fato das novas vagas serem criadas nas regiões mais periféricas da 

cidade pode nos levar a pensar sobre em que medida a Educação Infantil não tem 
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sido vista em Curitiba como uma alternativa para assistir as famílias mais carentes e 

não como um direito das crianças. Outra consideração possível diz respeito ao que 

parece ser a estratégia utilizada pelo município de Curitiba para ampliar o 

atendimento às crianças de 4 e 5 anos: abrir turmas de pré em escolas de Ensino 

Fundamental. De 2006 até 2012, o número de turmas de Educação Infantil em 

escolas praticamente dobrou. Ainda que o objetivo deste estudo não seja o de 

avaliar as condições em que a oferta da Educação Infantil tem sido ampliada, não é 

se pode deixar de pensar se esta seria a melhor alternativa considerando as 

especificidades do atendimento a esta faixa etária, uma vez que o espaço 

necessário e as propostas pedagógicas a serem desenvolvidas na Educação Infantil 

se diferem bastante  do que é pensado para o Ensino Fundamental. 
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5. OS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL   

 

 

Como já dito anteriormente, para que sejam implementadas, as políticas  

sociais requerem, além de vontade política, investimento de recursos. Por isso, o 

financiamento, ou o total de recursos aplicados a Educação Infantil, é um importante 

aspecto para analisar como Curitiba tem se organizado e reagido frente a questão 

do direito à Educação Infantil e, mais especificamente, a obrigatoriedade do 

atendimento às crianças de 4 e 5 anos. Considerando o número de crianças não 

atendidas e entendendo que a Educação Infantil é um direito de todas as crianças, a 

expansão desta etapa é mais do que necessária e ela só ocorrerá com investimento 

de recursos.  

Como foi abordado no capítulo que tratou da revisão de literatura, ao longo 

do ano, os entes federados recebem recursos financeiros através de diferentes 

fontes e os aplicam conforme o planejamento realizado pela administração pública.  

 

Para organizar estas receitas e  despesas, no Brasil, conta-se com três 
instrumentos definidos constitucionalmente: o Plano Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anua (LOA). Esses 
instrumentos utilizados para estimar receitas, fixar e organizar gastos e 
planejar as ações do governo são elaborados pelo Executivo e aprovados 
pelo Legislativo (NASCIMENTO, 2012, p.118) 

 

Estes planejamentos orientam os gastos e a sua elaboração pode ser 

entendida como um espaço de disputa intragovernamental, pois é neste momento 

que se definem em quais setores os recursos serão aplicados e quanto será 

disponibilizado para cada área. Os valores previstos podem sofrer alterações, uma 

vez que são elaborados a partir de uma projeção que pode ser alterada a partir de 

acordos fiscais e políticos.  

O recorte temporal utilizado para esta análise será o período entre os anos 

de 2006 e 2012 e a escolha do período tem a ver com a intenção de analisar que 

medida a EC nº59 impactou a oferta da Educação Infantil em Curitiba. Como o 

interesse é analisar tanto o planejamento e as ações efetivadas pelo município 

frente a demanda da Educação Infantil, os instrumentos usados serão os Planos 

Plurianuais referentes aos anos estudados e os Balanços do Orçamento municipal 

dos anos de 2006 a 2012.  
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5.1 O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PLANEJAMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CURITIBA 

 

 

No PPA de 2006 a 2009, o município de Curitiba incluiu um Programa de 

Expansão do Atendimento Educacional que tinha como objetivo ampliar o 

atendimento da Educação Infantil, Ensino fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Especial e para o qual seriam destinados 91 milhões reais. Para 

a Educação Infantil, os resultados esperados eram a expansão de 50% das vagas 

nos CMEIS e 40% nos CEIs conveniados. Para isso, foram previstas a construção 

de 20 novas unidades e a ampliação e reforma de 40 CMEIs e 80 novas salas para 

pré-escola nas escolas municipais.  

Retomando os dados sobre a expansão da oferta da Educação Infantil, já 

explicitados no capítulo anterior, podemos observar que as metas referentes a 

construção de novas unidades e ampliação de vagas não chegaram a se efetivar, 

pois neste período foram inaugurados 14 e não 20 novos CMEIs como o plano 

previa, além disso, ao final do período a ampliação de vagas chegou a metade do 

que era a intenção explicitada inicialmente. A expansão de vagas neste período foi 

maior na creche e considerando que o número de escolas com oferta de Educação 

Infantil aumentou de 66 para 98, é possível afirmar que a saída das crianças desta 

faixa etária dos CMEIs tenha possibilitado ampliar o atendimento às crianças de 0 a 

3 anos.  

O PPA de 2010 a 2013 manteve o programa de expansão do atendimento, 

com o mesmo objetivo e ampliou os recursos para 121 milhões. Ainda que a 

obrigatoriedade de matrícula das crianças de 4 e 5 anos já tivesse sido sinalizada 

como uma meta nacional a ser alcançada até 2016, o PPA para este período deixa 

claro a intenção do município frente a questão da oferta da Educação Infantil seria 

atender a toda a demanda manifesta da Educação Infantil, o que significaria 

ampliam em 20% o total de atendimento.  

Entre as ações orçamentárias voltadas para a Educação Infantil estavam a 

construção de 56 novas unidades para as quais havia a previsão de um investimento 

de 72,8 milhões de reais, a reforma de 50 CMEIs com previsão de gastos de 2 

bilhões de reais e de 11, 1 milhões de reais para a ampliação de 40 unidades. As 

metas do PPA 2010-2013 também não foram alcançadas em sua totalidade, pois 
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neste período foram construídas apenas 30 dos 56 CMEIs previstos pelo plano. O 

plano previa como um de seus indicadores o atendimento de 100%  da demanda 

manifesta, algo bastante difícil de ser medido, pois como dito anteriormente, há que 

se considerar a existência de uma demanda latente a qual não dispomos de 

instrumentos para medi-la. Neste período o município criou apenas 2519 vagas.  

 

 

5.2 OS RECURSOS DISPONÍVEIS E AS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

A partir da análise do programa  de expansão de atendimento, que esteve 

presente nos últimos dois PPAs do município de Curitiba, podemos pensar sobre o 

caminho que se percorre para que a política saia do planejamento e se efetive na 

prática. Como dito anteriormente, o PPA é um instrumento de planejamento que 

trabalha com uma projeção do que se pretende alcançar em cada área, por isso, 

para uma análise mais clara do que de fato foi investido em Educação Infantil, entre 

os anos de 2006 a 2012, serão utilizados dados dos balanços financeiros do 

município deste período. 

De acordo com os dados do Pnud, divulgados este ano, Curitiba está entre 

as 10 cidades brasileiras com melhor Índice de Desenvolvimento Humano. Cabe 

ressaltar que um dos indicadores para a avaliação deste índice é a renda da 

população. Sobre este aspecto, os dados mostram que a média salarial aumentou 

na cidade e a parcela da população em situação de extrema pobreza diminuiu, mas 

o índice usado para medir a concentração de renda não sofreu grandes alterações. 

As características econômicas da cidade são aspectos importantes, pois quanto 

maior a renda da população, maior será a movimentação de recursos dentro do 

município. 

Assim como acontece com a maioria dos municípios brasileiros, a quase 

totalidade das receitas de Curitiba é proveniente das receitas correntes compostas 

pela receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de 

serviços e transferências correntes. No gráfico a seguir é possível visualizar o 

comportamento das receitas correntes e das receitas de capital e verificar como elas 

somam montantes muito diferentes nos recursos do município. 
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GRÁFICO 4 -  Evolução das receitas arrecadadas pelo município de Curitiba entre os anos de 2006 a 
2012.  

Fonte: CURITIBA. Balanço Orçamentário 2006 - 2012. (dados trabalhados pela autora).. 

 

Contudo, embora no total de recursos a participação das receitas de capital 

seja modesta, não podemos deixar de considerar que os valores arrecadados em 

2012 representam seis vezes o valor de 2006. O gráfico a seguir, nos mostra que 

após uma queda expressiva de 2008 para 2009, as receitas de capital atingiram em 

2012 o maior montante no período estudado, passando de 190 bilhões de reais. 
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GRÁFICO 5 – Comportamento das receitas de capital (2006-2012) 

Fonte: Elaborado a partir dos Balanços Orçamentários de 2006 a 2012. 

 

Analisando mais detalhadamente a composição das receitas correntes da 

cidade de Curitiba, podemos contatar que, diferente do que NASCIMENTO (2012) 

observou nas receitas de grande parte dos municípios brasileiros, o impacto maior 

na arrecadação advém das receitas próprias e não das transferências realizadas 

pelo estado ou União.  
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GRÁFICO 6 – Arrecadação Municipal, Receitas próprias e Transferências intergovernamentais 

Fonte:  CURITIBA. Balanço Orçamentário 2006 - 2012. (dados trabalhados pela autora). 

 

Em 2012, as receitas próprias de Curitiba somaram 1,73 trilhão de reais 

enquanto as transferências intergovernamentais chegaram a 1,22. Também importa 

ressaltar que a participação do estado nestas transferências é muito mais 

significativa do que o repasse feito pela União. Na tabela a seguir é possível 

visualizar um resumo dessas receitas no período de 2006 a 2012. 
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TABELA 3 – Resumo das receitas arrecadadas entre 2006 e 2012 

 Impostos 
próprios 

Multas e juros 
de mora 

Outras receitas 
patrimoniais 

Divida ativa Transferências 
das União 

Transferências 
do estado 

2006 718,4 26,3 18,6 35,2 122,1 435 

2007 818,7 15,2 0 53,3 144,8 510,2 

2008 933,8 11,0 0 48,0 179,0 615 

2009 991,1 38,9 0 87,5 180,7 649,1 

2010 1133,5 48,4 0 57,1 184,1 710,4 

2011 1338,2 42,3 0 56,0 196,6 805,8 

2012 1555,6 54,7 0 125,5 224,6 898,3 
Fonte: CURITIBA. Balanço Orçamentário 2006 - 2012. (dados trabalhados pela autora).. 

 

É possível verificar que nos últimos anos houve um crescimento quase 

linear destas receitas e numa comparação entre o arrecadado em 2006 e 2012 

pode-se notar um aumento de quase 48% no total de receitas correntes. Outro ponto 

bastante evidente é a participação da receita de impostos na arrecadação, pois ela é 

responsável por aproximadamente 54% do total de receitas arrecadadas no 

município de Curitiba em 2012. Considerando que  a reserva de uma parcela destes 

impostos é responsável pelo financiamento da Educação Infantil e que esta 

vinculação de recursos  é uma das medidas políticas mais importantes para garantir 

a disponibilidade de recursos para o cumprimento do vasto rol de responsabilidades 

do poder público nesta área (CASTRO, 2011, p. 33)  é preciso olhar para  esta 

receita com mais atenção. No gráfico a seguir podemos acompanhar a arrecadação 

por tipo de imposto municipal entre os anos de 2006 a 2012. 
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GRÁFICO 7 – Arrecadação por tipo de imposto 

Fonte: CURITIBA. Balanço Orçamentário 2006 - 2012. (dados trabalhados pela autora).  

 

Como é possível perceber, todos os tributos tiveram um crescimento 

significativo ao longo do período estudado. Os dois impostos de maior arrecadação 

foram o IPTU e o ISS, sendo que este último, em 2012, foi responsável por 51% das 

receitas próprias do município e 30% da receita total. Vale lembrar que, 

constitucionalmente, o município tem a obrigatoriedade de investir nunca menos do 

que 25% de sua receita em MDE.  

Como mencionado anteriormente, ao falar sobre financiamento da Educação 

Infantil não podemos deixar de considerar o impacto da implementação do Fundeb 

nos recursos destinados a esta etapa. Após 2009 quando o fundo foi implantado 

plenamente, a educação no município de Curitiba recebeu quase 50% mais recursos 

que nos anos anteriores. Para a Educação Infantil, isso representou um grande 

avanço, pois até então, o atendimento as crianças pequenas não havia feito parte de 

uma política específica de financiamento da educação. A respeito do impacto do 

fundo na educação de Curitiba, cabe ainda destacar que por possuir uma rede 

extensa e atender um grande número de matrículas, Curitiba vem recebendo 

recursos além daqueles que contribui com o Fundeb.  

De acordo com o levantamento feito pelo NuPE, com base nos balanços 

orçamentários do período estudado, há divergências entre o calculado pelos 

pesquisadores e o mínimo previsto constitucionalmente. Na intenção de avaliar a 

ação do município frente a oferta da Educação Infantil, mais do que constatar o total 

de recursos disponíveis, é necessário verificar quanto destes recursos tem se 
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destinado a Educação Infantil, analisar o que Jorge Abrahão de Castro chama de 

gasto público educacional. Nesta intenção, olhando para a prestação de contas do 

município, percebemos que o gasto com Educação Infantil sofreu um aumento 

significativo após a implantação do Fundeb, chegando a dobrar o valor da despesa 

com esta etapa nos últimos sete anos. Contudo, quando comparamos o 

investimento na  Educação Infantil realizado com o total de despesas com educação, 

podemos observar que este gasto, no período estudado, nunca ultrapassou o 

percentual de 27% do total investido. 

 

TABELA 4- Despesas em Educação, despesas com Educação Infantil  

 Despesas com 
Educação(1.000.000) 

Despesas com Educação 
Infantil (1.000.000) 

Percentual de gastos com 
Educação Infantil  

2006 420,8 104,7 24,8% 

2007 419,8 116,4 27,7% 

2008 506,8 128,8 25,4% 

2009 555,6 143,9 25,8% 

2010 655,8 199,5 30,4% 

2011 735,5 203,1 27,6% 

2012 866,7 241,0 27,8% 
Fonte: CURITIBA. Balanço Orçamentário 2006 - 2012. (dados trabalhados pela autora). 

 

Outro aspecto a se destacar é a diferença no montante de recursos do 

Fundeb destinados a Educação Infantil e as demais etapas de Ensino. Com base no 

Censo Escolar de 2012, podemos constatar que o número de matrículas no Ensino 

Fundamental (94.120) é quase 3 vezes maior do que o número de matrículas a 

Educação Infantil (31.769) enquanto a diferença entre os recursos recebidos chega 

a 4,6 vezes mais.  

Ainda que não seja uma decisão da administração municipal, não se pode 

deixar de falar sobre o valor ponderal utilizado para o repasse dos recursos para 

Educação Infantil, pois embora o valor ponderal da creche e da pré-escola de tempo 

integral tenham aumentado, os valores estabelecidos demonstram um entendimento 

equivocado das especificidades do atendimento realizado em cada uma das faixas 

etárias da Educação Infantil. Este equívoco tem sido percebido nas pesquisas 

realizadas sobre custo-aluno na Educação Básica que nos mostram que, por 

atender crianças menores e necessitar de um número maior de adultos por grupo de 

crianças,  a creche tem um custo mais elevado do que a pré escola, características 



44 

 

que não estão refletidas nas ponderações do Fundeb (NASCIMENTO, 2012).  

Ainda sobre os gastos com Educação Infantil, é importante  destacar que, 

olhando os demonstrativos de receitas de despesas com MDE, podemos constatar 

que a maior parte do gasto se refere a pagamento de profissionais. Em 2012, o 

pagamento de profissionais representou 85% das despesas pagas com recursos do 

Fundeb.  

Para analisar o esforço financeiro que Curitiba tem realizado frente a 

Educação Infantil, podemos usar outros dois indicadores. O primeiro é o valor per 

capta, que consiste em dividir o gasto total com pelo número de crianças atendidas a 

rede municipal. Na tabela a seguir, é possível ver os valores per capta investidos na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental entre os anos de 2006 e 2012. A partir 

dela se pode constatar que, diferente do número de matrículas que vem crescendo 

quase linearmente nos últimos anos, o gasto por criança matriculada na educação 

Infantil é instável, pois ao longo deste período os valores oscilaram para mais ou 

para menos de um ano para o outro. 

 

TABELA 5- Despesa por subfunção e valor per capta do Ensino Fundamental e Educação Infantil 
 Despesa com a 

subfunção Ensino 
Fundamental 
(1.000.000) 

Despesa com a 
subfunção Educação 
Infantil  (1.000.000) 

Valor Per capta Ensino 
Fundamental 
(1000) 

Valor Per capta 
Educação Infantil 
(1000) 

2006 316,9 104,7 4.3 4,3 

2007 303,3 116,4 3.0 5,0 

2008 378,0 128,8 3.5 4,6 

2009 411,6 143,9 3.8 4,9 

2010 456,3 199,5 4.7 6,6 

2011 532,3 203,1 5.6 6,5 

2012 625,7 241,0 6.6 7,5 
Fonte: Elaborado a partir dos Balanços Orçamentários de 2006 a 2012 

 

Cabe destacar que está é uma média de gasto que varia de acordo com o 

tipo de instituição, que pode ser integral ou parcial, e a faixa etária das crianças 

atendidas, como vimos nos valores de ponderação do Fundeb. A grosso modo pode-

se dizer que o gasto per capta ao ano com Educação Infantil em Curitiba girou em 

torno de uma média de 5,6 mil reais nos últimos anos. Cruzando os dados do Censo 

de 2010, que mapeou uma população de 129.857 crianças de 0 a 5 anos vivendo no 

município, e os dados dos Censo escolar que mostram que, no mesmo ano, 54.751 
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crianças frequentavam alguma instituição de Educação Infantil, vemos que o deficit 

de vagas no município ainda é muito alto. Para universalizar o atendimento da 

Educação Infantil, tendo como base o número de crianças não atendidas e a média 

de gasto per capta com esta etapa, Curitiba necessitaria de um investimento de mais 

de 420,5 bilhões de reais.  

Como já mencionado anteriormente, não há instrumentos ou uma base de 

dados que nos permita dizer qual é a demanda real para Educação Infantil, pois  

além da frequência não ser obrigatória para a faixa etária de 0 a 3 anos, não 

podemos considerar que a demanda manifesta exprima a demanda real. No caso da 

faixa etária de 4 e 5 anos, onde há a obrigatoriedade de frequência, a demanda é 

igual ao total da população desta faixa etária.  

Sendo assim, considerando novamente os dados demográficos do Censo de 

2010 e os dados educacionais do Censo escolar do mesmo ano, podemos constatar 

que o deficit de vagas desta faixa etária era de 19.803 naquele período. Tendo como 

referência a média de gasto per capta com Educação Infantil em Curitiba, esse 

deficit representa quase 110,9 milhões de reais que deveriam ter sido investidos em 

Educação Infantil nos anos anteriores para que este atendimento pudesse ser feito. 

Como a população é flutuante não é possível afirmar quanto deverá ser o 

investimento, até 2016, para a universalizar o atendimento das crianças de 4 e 5 

anos. Contudo, se considerássemos que, para atingir a universalização, o município 

precisaria criar o mesmo número de vagas necessárias, de acordo com o 

cruzamento dos dados do IBGE com o Censo escolar, além do que já investe em 

Educação Infantil, Curitiba precisaria investir quase 37 milhões de reais ao ano, isto 

é, 15% a mais do que investiu em 2012. 

O outro indicador que nos permite avaliar o esforço financeiro do município 

com a Educação Infantil é a comparação entre o gasto com a subfunção Educação 

Infantil com as despesas liquidadas em outras funções municipais. Analisando o 

balanço das despesas municipais podemos constatar que a função que tem a maior 

despesa orçamentária é o Urbanismo. Em 2012, o gasto com esta função foi 1,5 

maior do que o investido em Educação e quase 600 vezes mais do que o gasto com 

Educação Infantil. Dentro da função Urbanismo as maiores despesas são com 

transporte coletivo e com serviços urbanos, sendo que o transporte coletivo urbano, 

em todo o período estudado, recebeu mais recursos do que a Educação. 

Em 2013, foi enviado para a Câmara Municipal a primeira versão do PPA 
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para o período de 2014 a 2017. Diferente dos planos anteriores, o PPA 2014-2017 

não prevê um programa específico para expansão de atendimento educacional. O 

programa voltado para as ações da Secretaria Municipal da Educação chamado 

“Curitiba mais Educação” traz na sua justificativa a necessidade do “atendimento à 

legislação que torna obrigatório o ensino a partir dos 4 anos de idade e a ampliação 

da Educação Infantil, entendida como um direito à educação” (CURITIBA, 2013), 

mas não especifica quanto investimento será empregado a fim de alcançar esta 

meta. Entre as principais iniciativas pretendidas pelo programa, duas tem relação 

direta com a Educação Infantil e sua expansão: elevar o índice mínimo de 25% para 

30% destinados a educação, até 2016 e construir 35 CMEIs. Considerando que as 

unidades que foram entregues nos últimos anos comportam de 150 a 200 crianças, 

esse total de unidades representaria uma média de 6.125 novas vagas nos próximos 

4 anos.  

Para finalizar, é importante refletir sobre as disputas internas ao orçamento 

público, pois ao mesmo tempo em que se discute a necessidade de se destinar 

maiores recursos para a Educação Infantil, não podemos deixar de considerar que 

município também possui outras prioridades. Desta forma a grande questão que se 

coloca diante do financiamento da educação é agregar a ela novos recursos. No que 

se refere especificamente ao financiamento da Educação Infantil, a urgência é 

recuperar todo o investimento que deixou de ser feito durante o tempo e que ela 

ficou a margem das políticas de financiamento da educação.  

Para Curitiba, e os demais municípios brasileiros, universalizar o 

atendimento das crianças de 4 e 5 anos e ampliar a oferta de 0 a 3 é, sem dúvidas, 

um imenso desafio que não deveria ser visto apenas como responsabilidade do 

município, uma vez que suas receitas disponíveis são insuficientes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A partir da revisão de literatura feita sobre as produções acerca das políticas 

educacionais voltadas a primeira infância, pode-se perceber o quanto este objeto de 

estudo ainda pode ser explorado. A Educação Infantil brasileira avançou muito nos 

últimos no que se refere ao seu reconhecimento como uma etapa da Educação 

Básica, esta e as demais mudanças feitas na legislação brasileira tiveram impacto 

direto na forma de organizá-la e ofertá-la. Contudo, ao que parece, ainda há 

questões que precisam ser bastante debatidas a respeito do atendimento das 

crianças pequenas em instituições de ensino. Uma delas é a necessidade de 

entender e tratar a Educação Infantil como um direito da criança, pois, embora haja 

uma pressão social por mais vagas em estabelecimentos de ensino, os argumentos 

que se tem usado para exigir o atendimento a demanda estão muito mais 

relacionados as necessidades das famílias ou as condições sociais e econômicas. 

A esse respeito cabe destacar a atuação do Mieib no debate a na luta por 

uma Educação Infantil de qualidade, que acima de tudo seja instituída a partir da 

concepção de criança como sujeito de direitos, dentre os quais está o direito de ser 

cuidada e educada não só no cotexto familiar, mas também em uma instituição de 

ensino que contribua para o seu desenvolvimento integral. Uma das bandeiras que o  

movimento tem levantando, é a defesa de que o atendimento das crianças de 4 e 5 

anos, deve acontecer em espaços de Educação Infantil, que respeitem as 

especificidades que o atendimento a estava faixa etária exige.  

Em Curitiba, como pudemos observar nos dados sobre matrículas na 

Educação Infantil, o caminho percorrido tem sido justamente o contrário. Quando 

comparamos o total de crianças atendidas percebemos que há uma proximidade 

muito grande entre o número de vagas criadas nos CMEIs para a faixa etária da 

creche e o total de vagas criadas na pré-escola das escolas de Ensino Fundamental 

que passaram a ofertar a Educação Infantil. Isso nos leva a pensar que a solução 

encontrada pelo município de Curitiba para atender a obrigatoriedade da EC nº59 e 

a demanda por Educação Infantil tem sido transferir a matrícula das crianças de 4 e 

5 anos para as escolas e com isso abrir espaço para atender as crianças de 0 a 3. 

Outro aspecto que merece destaque é a participação das escolas particulares na 

oferta de vagas, pois hoje elas são responsáveis por mais de 50% do atendimento 
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realizado às crianças de 4 e 5 anos. 

Ao analisar o planejamento das ações da Administração Pública para a 

Educação Infantil, foi possível evidenciar que a busca por sua expansão constituiu 

um dos programas que esteve presente nos dois PPAs que estiverem em vigência 

no período estudado. Embora as metas dos planos fossem audaciosas no que se 

refere a expansão de vagas e construção de novas unidades, o impacto na oferta da  

Educação Infantil não foi tão grande quanto se tinha intenção. Vale mais uma vez 

lembrar de NASCIMENTO (2012) quando a autora afirma que as políticas sociais 

não se fazem apenas com vontade política, mas sim com vontade política aliada a 

investimento de recursos.  

Pensando sobre o financiamento da educação no município de Curitiba, um 

primeiro aspecto a se destacar é o fato de, diferentemente da maioria dos 

municípios brasileiros, Curitiba possuir uma alta arrecadação de receitas próprias e 

depender menos das transferências intergovernamentais. Desde 2009, o município 

vem respeitando o percentual mínimo de investimento em MDE, contudo, como foi 

possível verificar através dos demonstrativos de despesas municipais, os gastos 

com Educação Infantil são bastante inferiores comparados com o investido no 

Ensino Fundamental. Uma das possíveis explicações para esta diferença é a não 

priorização da educação infantil nas políticas de financiamento da educação, algo 

que aconteceu somente após a implementação do Fundeb. Por não ter um caráter 

de obrigatoriedade, a expansão e o investimento na Educação Infantil não se deu na 

mesma proporção do que  aconteceu com o Ensino Fundamental. 

A aprovação da EC nº59, que tornou o ensino obrigatório a partir dos 4 anos, 

não impactou de forma significativa no número de vagas ofertadas, assim como não 

influenciou no valores destinados a Educação Infantil. Quando olhamos para o valor 

per capta gasto ao ano com Educação Infantil e fazemos uma projeção das vagas 

necessárias para atender as crianças pequenas que não frequentam uma instituição 

de Educação Infantil, podemos ter ideia de quanto investimento seria necessário 

para que a esta etapa seja tratada como “parte do direito à educação”.  

Por fim, considerado o tamanho da Rede Municipal de Ensino e o quanto a 

sua manutenção é cara, principalmente no que se refere ao pagamento dos 

profissionais, fica evidente o quanto Curitiba e os demais municípios brasileiros 

necessitam que haja, de fato, um regime de colaboração entre os entes federados, 

pois suas receitas destinadas a educação já estão comprometidas. 
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