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DE ONDE FALO 
 

 

 
• Pesquisadora, professora universitária, ativista da causa da 

educação infantil e da pequena infância 

 

• Projeto atual: a cidadania dos bebês e a creche (NEGRI/PUC-SP) 

 

• Publicações recentes 
     > Educação Infantil no/do campo. Pesquisa nacional: Oferta e demanda   

        de educação  infantil no campo (MEC/SEB/COEDI/UFRGS, 2012) 

 

     > Infâncias do campo (Soares, Martins e Silva/orgs, 2013, Autêntica) 

 

     > Avaliação na/da Educação Infantil (Cadernos de Pesquisa, nº 148,     

        2013) 

 



O QUE ME INSPIRA 
• Comissão de especialistas em avaliação da educação infantil 

• Consultoria MEC/SEB/COEDI 

• Coautoria do “Essa creche respeita criança” 

 

 
CRITÉRIOS PARA UM ATENDIMENTO EM CRECHES QUE 

RESPEITE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS 

(MEC/COEDI, 1995/2009) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta creche respeita criança: 

critérios para unidade creche 

  

  

  

Maria Malta Campos 

A política de creche respeita 

criança: critérios para 

políticas e programas de 

creche  

  

 

Fúlvia Rosemberg 



ESTA CRECHE RESPEITA CRIANÇA 

 
Nossas crianças têm direito 

à brincadeira 

à atenção individual 

a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante 

ao contato com a natureza 

à higiene e à saúde 

a uma alimentação sadia 

a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão 

ao movimento em espaços amplos 

à proteção, ao afeto e à amizade 

a expressar seus sentimentos 

a uma especial atenção durante seu período de adaptação à creche 

a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa 

  

A política de creche  

respeita os direitos fundamentais da criança 

está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança 

reconhece que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante 

reconhece que as crianças têm direito à higiene e à saúde 

reconhece que as crianças têm direito a uma alimentação saudável 

reconhece que as crianças têm direito à brincadeira 

reconhece que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos 

reconhece que as crianças têm direito ao contato com a natureza 

 

 



O QUE SIGNIFICA FALAR EM QUALIDADE NA/DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL BRASILEIRA? 

 
SIGNIFICA ENFRENTAR TENSÕES !!! 

 

 Concepção de EI (idade e integração creche e pré-escola) 

 

 Qualidade e avaliação 

 
 Debate e conceituação avançados sobre qualidade (da EI) 

 

 Em uma sociedade profundamente desigual e antidemocrática 

 

 Que discrimina por razões: 

  econômicas 

  étnico-raciais 

  gênero 

  regionais 

  localização 

  idade (bebês e creche) 

 

 



EIXOS 
 

 

 1º argumento: debate sobre qualidade da EI é antigo, político, 

consensual (quase), avançado 

 

 

 2º argumento: descompasso entre o ideal e o real na oferta de EI 

 

 

 Desafios 

 

 

 

ALERTA!! muito já foi conquistado e muito há que se conquistar 
 

 



        AVANÇOS 

 

 

1) O tema da qualidade na mobilização pela EI é antiga, antes do termo 

qualidade ser nomeado ou se transformar em problema/objeto de 

pesquisa e política pública. 

 

Crítica ao “Atendimento pobre para pobre” 

 

2) Preocupação com o ordenamento legal e político desde a 

constituinte 
 

 



       AVANÇOS 

 

 

Especificidade brasileira em relação às “ondas” sucessivas de 

estudos sobre qualidade no hemisfério norte (HN) 

 

 No HN (Sheridon) 

  qual o melhor ambiente, a casa ou a creche (após a II  

    Guerra Mundial) 

  condições estruturais (espaço, ventilação, razão     

                adulto/criança) 

  processos internos e interações 

  (atual) relação com entorno, contexto, “descentralização”,  

               diversidade, iniciativa local” – eficiência 

 
 

 



               AVANÇOS 

 

No Brasil: preocupação com o ordenamento 

legal e político 
 

 

Desde 1993, o tema da qualidade aparece nos escritos oficiais 

do MEC. Exemplo:  Política de Educação Infantil: proposta 

(1993).  
 

 

1. expandir a oferta de vagas para a criança de zero a seis 

anos; 

 

2. fortalecer, nas instâncias competentes, a concepção de 

educação infantil definida neste documento; 

 

3. promover a melhoria da qualidade do atendimento em 

creches e pré-escolas (p.21). 
 



 AVANÇOS 

 

Publicações/documentos do MEC relacionados à qualidade da EI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de Educação Infantil: proposta 
 Integração das Instituições de Educação Infantil aos Sistemas de Ensino 
 Subsídios para Credenciamento e o Funcionamento das Instituições de Educação Infantil 
 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
 Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os direitos fundamentais das 

crianças – Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
 Orientações sobre Convênios entre secretarias municipais de educação e instituições 

comunitárias confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 
 Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – Pro-

infantil 
 Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos 
 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 
 Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 
 Parâmetros Nacionais de Infraestrutura pra Instituições de Educação Infantil 
 Relatórios do Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para a construção de 

Orientações Curriculares para a Educação Infantil 
 Subsídios para Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica – Diretrizes 

Curriculares Nacionais Específicas para a Educação Infantil 
 Orientações para oferta de educação infantil por meio de convênio 
 Indicadores de qualidade na Educação Infantil 
 Educação infantil: subsídios para construção de uma sistemática de avaliação 



AVANÇOS 

 

 

Mobilização em torno do tema/termo 
 

 Diagnósticos de redes municipais (Rio de Janeiro, BH, 

Florianópolis); 

 

 MIEIB (“Consulta Nacional sobre a qualidade da Educação 

Infantil”) incluindo escuta de crianças (Silvia Cruz); 

 

 Pesquisas nacionais e literatura internacional, seminários, 

introdução de escalas de avaliação da qualidade de 

ambientes (Florianópolis participou da avaliação nacional 

MEC/BID/FCC); 

 

 Avaliação da EI (Grupo de Trabalho e Comissão de 

Especialista) 
 

 

 



 

 
AVANÇOS 

 
Conceituações contemporâneas 

 

 
PARÂMETROS DE QUALIDADE 

 

 Criança 

 Educação infantil 

 Qualidade 

 
 

 



AVANÇOS 

 
CONCEITUAÇÃO DE CRIANÇA  

(Parâmetros) 
 

“A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em 

sua sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. 

É profundamente marcada pelo meio social em que se 

desenvolve, mas também contribui com ele. A criança, assim, não 

é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história (...) 

um ser competente para interagir e produzir cultura.” 

 
 

 



AVANÇOS 

 
CONCEITUAÇÃO DE EI (Parâmetros) 

 
PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL 

BRASILEIRA 
 
 princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito do bem comum; 

 

 princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da 

criatividade e do respeito à ordem democrática; 

 

 princípios estéticos da sensibilidade da criatividade da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 



AVANÇOS 

 
CONCEITUAÇÃO DE EI 
• a qualidade tem uma natureza transacional; 

• a qualidade tem uma natureza participativa; 

• a qualidade tem uma natureza auto-reflexiva; 

• a qualidade tem uma natureza contextual e plural; 

• a qualidade é um processo; 

• a qualidade tem uma natureza transformadora.  (Bandioli) 

 

1) a qualidade é um conceito socialmente construído, sujeito a constantes 

negociações; 

2) depende do contexto; 

3) baseia-se em direitos, necessidades, demandas, conhecimentos e 

possibilidades; 

4) a definição de critérios de qualidade está constantemente tensionada 

por essas diferentes perspectivas. (Parâmetros) 

 

Mas, 
 

ATENÇÃO À DESIGUALDADE ! 



 
“(...) no contexto brasileiro, 

discutir a qualidade da educação na perspectiva do respeito à 

diversidade 

implica necessariamente enfrentar e encontrar caminhos para 

superar as desigualdades no acesso a programas de boa qualidade, 

que respeitem os direitos básicos das crianças e de suas famílias, 

seja qual for sua origem ou condição social, sem esquecer que, entre 

esses direitos básicos, se inclui o direito ao respeito às suas diversas 

identidades culturais, étnicas e de gênero”. (Parâmetros, p. 23) 



                                                       

DESAFIOS 

 

O QUE SIGNIFICA FALAR EM QUALIDADE 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA? 
 

 

1)  Significa ficar atenta/o quanto ao uso retórico da qualidade e às 

discriminações contra grupos e instituições particularmente  

 creche e os bebês 

 

 

 

No Brasil creche e pré-escola não têm o mesmo valor  

 

 

 

Os bebês constituem grupo social discriminado 

A creche constitui etapa desvalorizada no sistema  

educacional brasileiro 



Discriminações: distribuição de pessoas que frequentavam  

creche ou escola por grupos de idade IBGE 2010 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

0 a 3 anos 

4 a 6 anos 

7 a 14 anos 

15 a 24 anos 

25 e mais 

0 a 3 anos 4 a 6 anos 7 a 14 anos 15 a 24 anos 25 e mais 

Série1 4,3 12,4 42,8 26,8 13,7 

Fonte: Censo Demográfico 2010 



Discriminações: taxas de frequência à creche ou escola 

por variáveis e faixas de idade IBGE 2010 
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 Norte  Sudeste 1o 
quartil 

4o 
quartil 

Branca Negra Urbana Rural 0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 anos 

Região Quartis de renda Cor/raça Localização 

0 a 6 anos faixas de idade 

total 40,5 54,7   45,1 63,2   51,2 50,6   52,9 41   23,5 80,1 95 

%
 

Fonte: Microdados Censo Demográfico IBGE 2010 

 



Discriminações: estabelecimentos e dependências INEP 

2010 
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Sala de 
professores 

Cozinha Parque infantil Berçário Sanitário 
adequado à EI 

Creche 26,5 97,2 54,2 51,9 48,7 

Creche e Pré-escola 38,2 95,5 66,4 40,1 54 

          

Pré-escola 40,5 91 41 1,6 27,6 

Creche e/ou Pré-escola e Fundamental 38,7 85 23,8 2,5 17,3 

%
 

Fonte: Microdados Censo Escola INEP  2010 



                                                       

DESAFIOS – EC59, A NOVA LDB (2013) 

OBRIGATORIEDADE DE FREQUÊNCIA DAS CRIANÇAS DE 

4 E 5 ANOS À PRÉ-ESCOLA 
 

 

 PIORA DA RAZÃO ADULTO/CRIANÇA; 

 REDUÇÃO DA JORNADA; 

 DIMINUIÇÃO DA OFERTA PARA 0 A 3 ANOS; 

 FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS; 

 IMPLICAÇÕES PARA OS PAIS (60% DE FREQUÊNCIA). 

 

 

O QUE ESTAMOS FAZENDO? 

 

COMO MONITORAR? 
 

 



                                                       

DESAFIOS 

 

FALAR EM QUALIDADE NO ESTADO DA BAHIA SIGNIFICA 

TAMBÉM  
 

1) VENCER AS DESIGUALDADES DA OFERTA 

 

 

2)   MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO 

 

       → da LDB 2013 (EC/59) 

       → do PROINFÂNCIA 

 

 

3)    ESTABELECER UM PLANO DE CORREÇÃO DE ROTA 

 
 

 



 
DESAFIOS 

 
 

Discriminações: taxas de frequência à creche e escola no Brasil e 
no Estado da Bahia, por idades. Censo Demográfico 2010. 

Idades Taxas (%) 

Brasil Bahia 

0 a 3 anos 23,5 19,8 

4 a 5 anos 80,1 84,0 

6 anos 95,0 95,9 

 
Fonte: Dados Brasil Censo demográfico 2010. Tabela elaborada por Cristiano Miglioranza Mercado. Dados 

Pernambuco: Banco Multidimensional de Estatísticas BME-IBGE acessado em 17/03/2014. 



                                            

DESAFIOS 

 

A matrícula em creche no estado da Bahia está em posição inferior à 

ocupada pela média dos estados do nordeste e do Brasil. O percentual de 

matrículas em creche no cômputo da educação infantil e da educação 

básica é inferior ao do Brasil e do nordeste. Censo Escolar 2013. 

 

 

Percentual de matrículas em creche em relação à EB e EI 

 
 

 

  EB EI 

Brasil 5,4 35,4 

Nordeste 3,9 27,5 

Bahia 3,1 24,1 

                     Fonte: Sinopse Estatística da EB 2013 (INEP). 



                                              

DESAFIOS 

 

 

A relação matrícula/docente no estado da Bahia na creche e é melhor que a 

do nordeste, mas pior que a do Brasil. Na pré-escola a razão é pior no estado 

da Bahia frente do nordeste e do Brasil. Censo Escolar 2013. 

 

 

 
 

 

  Creche Pré-escola 

Brasil 1/ 12,9 1/ 16,8 

Nordeste 1/ 16,0 1/ 17,8 

Bahia 1/ 15,0 1/ 18,3 

           Fonte: Sinopse Estatística da EB 2013 (INEP). 



DESAFIOS 

                                                    

No estado da Bahia, em média, as turmas de pré-escola são menores que a 

média nordestina e brasileira, porém, na creche, no estado da Bahia é maior. 

Censo Escolar 2013. 

 

 

 
 

 

  Creche Pré-escola 

Brasil 15,3 18,1 

Nordeste 18,5 17,7 

Bahia 18,7 17,6 

           Fonte: Sinopse Estatística da EB 2013 (INEP). 



 

DESAFIOS 

                                                      

No estado da Bahia, o percentual de matrículas municipais em creche e pré-

escola é superior aos percentuais nordestino e brasileiro. Porém, o da pré-

escola na Bahia é inferior ao nordestino e brasileiro. 

 

 

 
 

 

  Creche Pré-escola 

Brasil 63,2 73,9 

Nordeste 71,3 72,3 

Bahia 76,8 69,1 

           Fonte: Sinopse Estatística da EB 2013 (INEP). 



DESAFIOS 

 
Jornada média na educação infantil (urbana). Censo Escolar 2010  

Piauí 

  

3,97 

Maranhão 

  

4,02 

Amazonas 

  

4,22 

Amapá 

  

4,29 

Pará 

  

4,27 

Ceará 

  

4,30 

Roraima 

  

4,35 

Bahia 4,79 

 
Fonte: Dados Brasil Censo Escolar 2010 (dados processados por Amélia Artes).  



                                                       

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) sempre divulgou a idade com base no ano em que o 

aluno a completaria. Nesta edição, além dessa informação, haverá 

a idade na data de referência do Censo. "Como temos uma data 

de referência para o Censo Escolar, decidimos utilizá-la no cálculo 

desta variável", explica o diretor de estatísticas educacionais do 

Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio. Em 2013, a data foi 31 de 

maio. 

"O que observamos nos dados foi que a distribuição de matrículas 

por idade em uma determinada etapa de ensino é sensível à data 

com a qual calculamos a idade", explica Fábio Bravin, pesquisador 

da Diretoria de Estatísticas Educacionais do Inep. 
  

 



                                                       

A POLÍTICA DE CRECHE RESPEITA CRIANÇA 

Critérios para políticas e programas de creche 

 

 

• A política de creche respeita os direitos fundamentais da criança 

• A política de creche está comprometida com o bem-estar e o 

desenvolvimento da criança 

• A política de creche reconhece que as crianças têm direito a um 

ambiente aconchegante, seguro e estimulante 

• A política de creche reconhece que as crianças têm direito à higiene e à 

saúde 

• A política de creche reconhece que as crianças têm direito a uma 

alimentação saudável 

• A política de creche reconhece que as crianças têm direito à 

brincadeira 

• A política de creche reconhece que as crianças têm direito a ampliar 

seus conhecimentos 

• A política de creche reconhece que as crianças têm direito ao contato 

com a natureza  
 


