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RESUMO  

O avanço de parcerias entre redes municipais e iniciativas privadas na Educação Infantil, tem 

revelado uma clara opção do Estado por uma política de conveniamentos para esta etapa de 

ensino. Diante desse cenário de cunho neoliberalista, destacam-se a falta de investimento 

público nessa etapa de ensino e a propagação da qualidade ilusória do atendimento conveniado 

(neste sentido, ressalta-se a lógica de que a qualidade da educação é variada de acordo com os 

aspectos sociais que a permeiam), contudo, torna-se necessário evidenciar as principais 

características desse processo, em termos de qualidade nas creches e pré-escolas, e como se dá 

a atuação do setor privado para atender à demanda de alunos da Educação Infantil. Sendo assim, 

por meio de uma revisão bibliográfica de artigos coletados do Scientific Electronic Library 

(SciElo), o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as ampliações das tendências 

privatizantes, e assim, destacar limites e potencialidades das mesmas. Portanto, a partir dessa 

conjuntura, torna-se preciso compreender por quais razões a rede pública recorre às iniciativas 

privadas. Embora tais estratégias privatizantes tenham se proliferado em diversas regiões do 

Brasil, a pesquisa, contudo, irá reafirmar a importância da educação pública ser mantida e 

administrada pelo poder público.  

Palavras-chaves: Educação Infantil. Qualidade. Tendências privatizantes. Conveniamento. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

The advance of partnerships between municipal networks and private initiatives in Early 

Childhood Education has revealed a clear choice by the State for a policy of agreements for this 

stage of education. However, it is necessary to highlight the main characteristics of this process, 

in terms of quality in kindergartens and preschools, and how the private sector operates to meet 

the demand of students in kindergarten. Thus, through a literature review of articles collected 

from the Scientific Electronic Library (SciElo), this paper aims to analyze the expansion of 

privatization trends, and thus highlight their limits and potentialities. Therefore, from this 

conjuncture, it becomes necessary to understand why the public network resorts to private 

initiatives. Although such privatizing strategies have proliferated in several regions of Brazil, 

the research, however, will reaffirm the importance of public education being maintained and 

administered by the public authorities.  

Keywords: Early childhood education. Quality. Privatizing trends. Convenience.   
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, o atendimento à criança pequena teve um caráter predominantemente 

assistencialista, cujo maior propósito das redes educacionais, estava ligado às práticas 

eugenistas, uma vez que creches eram tidas como depósitos de bebês. Desse modo, a educação 

infantil estava empregada a fornecer os devidos cuidados a estas crianças, desde os cuidados 

higiênicos à alimentação diária, sendo assim, esta etapa da educação não era concebida como 

atividade de natureza educacional até a Constituição Federal de 1988.  

Tardiamente, a Constituição de 1988 garantiu a creche e a pré-escola, como direito da 

criança, e dever do Estado. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lei 9394/96, a 

educação infantil deve ser ofertada no nível creches para as crianças de 0 a 3 anos, e no nível 

das pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos. A contar a partir de 1996, esta Lei estabeleceu 

um prazo de três anos para que todas as creches fossem integradas aos respectivos sistemas de 

ensino (BORGHI, et al., 2009).  

É neste sentido que Campos et al. (2011) afirmam que:  

A responsabilidade atribuída aos municípios, de oferecer esse atendimento 
com prioridade, apressou uma tendência que também já vinha se delineando 
no período anterior. Embora sem caráter compulsório, a EI foi definida como 
um direito das crianças e das famílias, sendo o Estado obrigado a ofertá-la de 
acordo com a demanda. (CAMPOS et al., 2011, p. 16).  

Ao levar em conta a obrigatoriedade da educação infantil para crianças a partir dos 

quatros anos de idade, a expansão do número de matrículas passa a ser crescente por todo país, 

resultando então, em creches e pré-escolas sem estruturas para atender tal demanda. O olhar 

para educação infantil passa a receber outras características, as quais estavam agora associadas 

ao processo de aprendizagem, e a importância da apropriação de conhecimentos na infância, 

pensando na contribuição dessa escolaridade para formação de sujeitos.  

Diante desta conjuntura — obrigatoriedade da educação infantil e expansão do número 

de matrículas nesta etapa de ensino — surge um outro fator significativo neste âmbito: o Fundo 

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

Educação (FUNDEB), autoriza a contabilização de matrículas e o repasse de recursos públicos  

       

11 



12  

para instituições de educação infantil comunitárias, filantrópicas e confessionais sem 

finalidades lucrativas, e, por essa razão, Bassi (2011), afirma que era de se esperar que: [ ...l as 

prefeituras, diante do elevado custo de manutenção das creches públicas, não coberto pelo 

Fundeb, e da obrigação legal de atender à demanda crescente da população pela educação 

infantil, sejam induzidas a investir na expansão do conveniamento — menos oneroso para os 

cofres públicos, mas com a contrapartida de um atendimento precário. (BASSI, 2011, p. 122).  

Nesse sentido, verifica se que há alguns fatores determinantes que nos levam a pensar 

na privatização da educação infantil, logo, torna-se necessário de antemão, levantar as possíveis 

razões dessa prática política. O conveniamento torna-se, portanto, uma válvula de escape para 

garantia de atendimento e qualidade na educação infantil, sendo um exemplo de uma medida 

paliativa executada no sistema educacional brasileiro nos últimos anos, e também de uma ação 

inconsequente.  

A tardia implementação dessa etapa de ensino na educação básica, tornou-se hoje, objeto 

de estudo para pesquisadores e pesquisadoras da área de políticas educacionais explorarem 

possíveis facetas no que se referem à prática privatizante, ação que tem se propagado pelo país 

nos últimos tempos, como apontam Adrião e Domiciano (2020):  

Com demanda crescente, atendimento historicamente deficitário e sob a 
responsabilidade prioritária do ente federado financeira e tecnicamente mais 
frágil no Brasil, ampliam-se as formas de privatização na e da Educação 
Infantil. (ADRIÃO e DOMICIANO, 2020, p.2).  

A precariedade no cenário da Educação Infantil, em relação à falta de oferta de vagas; 

infraestrutura; falta de materiais escolares; e a ausência de investimento governamental em 

geral, revelam o modo como o Estado tem encarado e considerado essa etapa de ensino em 

tempos neoliberais. Como consequência lógica, é exatamente nessa conjuntura que manifestam 

se olhares empreendedores para a educação, sendo propostos então, planos de conveniamento.  

  

Os planos de conveniamento ocorrem quando as redes educacionais municipais firmam 

parcerias com instituições sem fins lucrativos, de natureza privada, as quais passam a atender à 

demanda por vagas da educação infantil, e sendo assim, essas instituições passam também a ser 

subsidiadas pelo poder público, o qual fornece todo recurso para ampliação e manutenção do 

atendimento conveniado.  

Para Correa (2020): "É nesse cenário de falta de vagas contraposto a uma demanda cada 

vez mais crescente que o mercado tem encontrado nichos para a criação de "novos produtos" 



13  

(CORREA, 2020, p. 2). Considerando esta concepção mencionada, pode se dizer que existe 

uma lógica de "empreendedorismo" que sustenta os processos de conveniamentos.  

Sendo assim, segundo algumas perspectivas de Adrião (2015), identificamos neste 

processo de cunho privatizante:  

“[...] o movimento que tem direcionado a educação básica pública 
brasileira para o campo e sob o interesse do setor privado corporativo, 
lucrativo ou não, ou a este associado [...]. Trata-se de processos pelos 
quais a educação pública brasileira se subordina ao setor privado 
(ADRIÃO, 2015, p. 7-8).  

A política de conveniamento na Educação Infantil, visa à oferta de vagas por meio de 

parcerias entre instituições públicas e instituições privadas sem fins lucrativos e/ou subsidiadas 

por recursos públicos. Essa ligação emergente entre a esfera pública e privada, para ADRIÃO 

et al. (2009), revela a ausência do Estado na oferta direta dessa etapa de ensino, e a escassez de 

recursos públicos para creches e pré-escolas.  

No entanto, torna-se preciso salientar neste trabalho, determinados aspectos de qualidade 

da educação em entidades públicas, juntamente com a expectativa de qualidade das instituições 

privatizadas.  

A falta de oferta de vagas em determinados municípios do estado de São Paulo, tornase 

justificativa para dar se início às práticas privatizantes, entretanto, há um conjunto de pesquisas 

que vem evidenciando que instituições conveniadas não são sinônimos diretos de qualidade de 

ensino, assim como Nunes (2011, p. 12) já abordou anteriormente tal temática:  

O conveniamento não está articulado à qualidade da educação. Pelo 
contrário, a história dos convênios responde à falta de oferta de vagas 
em creches e pré-escolas públicas e a uma concepção de que, para a 
classe trabalhadora, qualquer tipo de atendimento seria suficiente. 
(NUNES, 2011, p.ll).  

Partindo desse pressuposto, torna-se imprescindível analisar as atuais condições 

presentes em instituições conveniadas no que se refere à qualidade de ensino ofertado pela 

esfera privada.  

Diante desse cenário dicotômico, cabe identificar e analisar a qualidade da educação 

ofertada nessas instituições (seja em sala de aula, ou na administração escolar), com o intuito 

de discutir se a opção pela política de conveniamento pode efetivamente favorecer a oferta de 
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educação para todos e com qualidade. Para tanto, cabe ressaltar a responsabilidade do Estado 

em promover uma educação pública de qualidade, e denunciar em contrapartida sua ausência 

na primeira infância (Educação Infantil de 0 a 5 anos).  

As discussões sobre qualidade da educação infantil não encontra tanto respaldo 

estatístico nos resultados obtidos através de artigos científicos, entretanto, elas apresentam 

outras vertentes importantes a serem consideradas, como por exemplo, o trajeto histórico da 

qualidade da educação infantil, a qualidade do atendimento infantil como objeto de análises nas 

decisões judiciais, a contribuição da educação infantil de qualidade nos anos iniciais do ensino 

fundamental, etc.  

Vale afirmar também que, embora processos de privatização estejam se aproximando 

cada vez mais desta primeira etapa da educação básica, reforça-se de antemão, a importância de 

políticas educacionais que resgatem o conceito do direito público, ressignificando a lógica 

mercadológica pregada pela esfera privada, para esfera pública.  

Em síntese, o presente trabalho tem por objetivo, analisar como as pesquisas vem 

abordando qualidade da educação infantil no Brasil, e como as últimas investigações científicas 

têm tratado da referida temática.  

Para a realização dos objetivos propostos foi realizada uma busca por artigos presentes 

na plataforma científica SciElo (Scientific Electronic Library), a fim de verificar como a 

literatura científica nacional tem tratado a qualidade da Educação Infantil e como processos de 

conveniamento têm avançado nesta etapa da Educação Básica no Brasil. O processo 

metodológico de busca está descrito no capítulo II.  

Este trabalho de conclusão de curso está organizado em Introdução, capítulo 2 em que 

são apresentados a metodologia e resultados da revisão da produção sobre a temática e capítulo 

3, em que são analisadas as pesquisas identificadas e suas contribuições acerca da privatização 

e qualidade da educação infantil. Nas considerações finais destacam-se os principais pontos em 

comum entre o conceito de privatização, e a espera por um ensino de qualidade.  
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2. LEVANTAMENTO DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS NACIONAIS DE  

EDUCAÇÃO DISPONÍVEIS ONLINE (SCIELO)  

Com o objetivo de analisar a qualidade da educação em instituições de Educação Infantil 

públicas e privadas conveniadas, destacando limites e potencialidades das mesmas, a referida 

pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa e de caráter exploratório ao buscar artigos 

presentes na plataforma científica Scientific Electronic Library (SciElo), e verificar como a 

literatura científica nacional tem tratado a qualidade da Educação Infantil e como processos de 

conveniamento têm avançado nesta etapa da Educação Básica no Brasil.  

Para pesquisa abranger de fato os principais aspectos abordados na temática 

'Privatização da Educação Infantil e qualidade", a busca pelos artigos online foi dividida em 

duas etapas. Tal decisão de divisão de busca se justifica pela mínima quantidade de artigos 

encontrados que tratassem da "privatização" e "qualidade" em uma só conjuntura, tornando-se 

insuficiente para análise de dados da revisão bibliográfica planejada.  

Na primeira etapa da busca, foram utilizados os seguintes descritores: "qualidade na 

Educação Infantil" (índice selecionado: resumo), gerando como resultado, dezesseis artigos 

disponíveis. Nesta busca, foram utilizados dois critérios para a seleção dos artigos: idioma 

escrito (língua portuguesa) e data de publicação (período estabelecido: 2010-2020). Sendo 

assim, restaram oito artigos a ser considerados para realização desta primeira parte da análise.  

Na segunda etapa da busca, foram utilizados como descritores: "privatização na 

Educação Infantil", (índice selecionado: resumo), gerando como resultado, sete artigos. Do 

mesmo modo, seguimos com tais critérios mencionados acima para a seleção dos textos online, 

(idioma: língua portuguesa, e período estabelecido: 2010-2020), permanecendo então, cinco 

artigos.  

Em relação ao período definido de 2010 a 2020, consideramos um decurso adequado 

para evidenciar quais são as produções científicas nos últimos dez anos em periódicos nacionais, 

e como tais práticas de privatização na educação têm se propagado até os dias atuais, de forma 

que se destaquem seus trajetos e implicações durante o período estabelecido. Neste sentido, 

obtivemos resultados positivos no que se refere à atualidade dos artigos encontrados.  



16  

Sendo assim, a busca totalizou treze artigos para análise da revisão bibliográfica, 

seguindo critérios de língua escrita, e ano de publicação.  

Tendo como foco desse trabalho a publicação em periódicos nacionais na plataforma 

científica SciElo, foram consultados diversos periódicos nacionais, e após verificá-los, foi 

possível constar que dos vinte e três artigos disponíveis (quantidade total entre as duas buscas), 

treze foram de fato considerados para análise (de acordo com os critérios para seleção: idioma 

e data de publicação), e apenas dez trataram de fato da temática proposta, a qual basicamente 

se concentra na privatização na Educação Infantil e qualidade da mesma no Brasil.  

No entanto, torna-se necessário ressaltar que a primeira etapa (composta por tabelas e 

gráficos expositivos) desse levantamento de artigos em periódicos, é referente somente aos 

descritores "qualidade da Educação Infantil", incumbindo "privatização na Educação Infantil" 

à segunda etapa deste levantamento.  

2.1 — Dados bibliográficos utilizando os descritores "qualidade da Educação  

Infantil."  

Para melhor compreensão da sistematização de conteúdos, torna-se necessário destacar 

que a primeira etapa desse levantamento de artigos em periódicos (composta por tabelas e 

gráficos expositivos), é referente somente aos 8 artigos encontrados a partir do descritor 

'qualidade da Educação Infantil".  

Tabela 1- Relação de periódicos nacionais e quantidade de artigos identificados com o 

descritor "Qualidade da Educação Infantil".  

 
Periódicos             Total    
   de artigos 

  
Cadernos de pesquisa      3      

   
Educar em Revista          1      

   
Educação e Pesquisa        1      

   
Educação em Revista      1      

            

Revista Brasileira de Educação Especial      1      

   

Pro - Posições      1      
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Total                                                                                                                                                      8      

 Fonte: A autora com base nos dados coletados.  

 Com o objetivo de compreender informações históricas e origem dos periódicos 

científicos que continham os artigos que tratam da temática selecionada, fez-se necessário uma 

busca simples dos mesmos, em sítios eletrônicos. Deste modo, apresenta-se abaixo uma breve 

síntese do resultado obtido:  

  

• Cadernos de Pesquisa: se constituiu em 1989 como um Boletim Informativo (com 3 

páginas) e, desde 2000, como um Caderno de Pesquisa do Programa da Pós-Graduação em 

História da UFU (com aproximadamente 50 páginas). Periodicidade:  

Semestral. ISSN: 1518-7640 (versão impressa) e ISSN 1981-3090 (versão on-line).   

   

• Educar em Revista: é um periódico de acesso aberto do Departamento de Educação da 

Universidade Federal do Paraná (Brasil) com publicação on-line contínua destinada a 

divulgar trabalhos científicos originais em português, espanhol, inglês, francês, alemão ou 

italiano que abordem temas relacionados à Educação. Educar em Revista foi batizada de  

Revista de Educação em 1977 e 1978. ISSN: 0104-4060 (versão impressa) e 

ISSN: 19840411 (versão on-line).   

   

• Educação e Pesquisa: é uma publicação da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo - FEUSP. A partir de 2018, é editada de forma contínua em volume único anual. 

Publica artigos inéditos na área de educação em português, espanhol e inglês, resultantes de 

pesquisas de caráter teórico ou empírico, ou de revisões da literatura, caracterizadas por 

diálogo consistente com o campo educacional e a área de estudos a que se filiam, pelo 

detalhamento do trabalho conceitual e metodológico, pela explicitação dos processos 

analíticos, bem como pela relevância das contribuições para o desenvolvimento dos 

conhecimentos em Educação. ISSN: 1517-9702 (versão impressa) e ISSN: 1678-4634 

(versão on-line).   

   

• Educação em Revista: é um periódico eletrônico de acesso aberto, tem a missão de 

publicar - em fluxo contínuo - artigos originais oriundos de pesquisa na área educacional, 

assim como entrevistas e documentos de amplo interesse acadêmico. Tem como propósito 

abordar questões atuais e significativas para a compreensão dos fenômenos educativos, e 
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aceita trabalhos diretamente relacionados à área de Educação. ISSN: 0102-4698 (versão 

impressa) e ISSN: 1982-6621 (versão on-line).   

   

• Revista Brasileira de Educação Especial: é uma publicação trimestral mantida pela 

Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial - ABPEE, que foi criada em 

1993, na cidade do Rio de Janeiro, durante a realização do III Seminário de Educação. A 

Revista tem como o objetivo a disseminação de conhecimento em Educação Especial e áreas 

afins com e periodicidade trimestral. Publica artigos originais, principalmente, de pesquisa, 

porém abrindo espaço para ensaios, artigos de revisão, resenhas e entrevistas. ISSN: 1413-

6538 (versão impressa) e ISSN: 1980-5470 (versão on-line).    

 

• Pro - Posições: é um fórum para a apresentação e discussão de novas pesquisas e 

abordagens teóricas que, independentemente da área de conhecimento, contribuam para a 

reflexão crítica sobre as várias dimensões da Educação. A revista acolhe a produção original 

do campo e publica artigos em diferentes formatos, gêneros e estilos. Versão on-line  

ISSN: 1980-6248.    

Em relação ao período estabelecido para essa pesquisa, observa-se que ao longo dos 

anos, a publicação de artigos acerca das temáticas analisadas nos periódicos científicos, 

tiveram a seguinte trajetória:  

 

Distribuição dos artigos entre os anos 2010 e 2020 

4  

3 

2 

1 

0 
 2013 2018 2019 2016 

 Série 1 

   

       

         

              Fonte: A autora com base nos dados coletados.         
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Diante dos dados presentes no gráfico acima, nota-se que não houve uma concentração 

de artigos em determinado período, revelando uma distribuição diversa. Entretanto, é 

perceptível que o ano de 2013 se sobressaiu em relação à quantidade de artigos publicados neste 

período.  

  

Tabela 2 - Relação de periódicos nacionais e ano de publicação de artigo sobre a 

temática (período de 2010 a 2020)  

   

Periódicos   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020     

      

Cadernos de  -   

Pesquisa   

      

      

 1   -   

      

         

 2   -   -   

         

      

 -   -   

      

   

-   

   

   

-   

   

      

 -      

      

Educar em Revista   -   

      

 -   -   

      

 -   -   -   

         

 -   -   

      -     

1   

   

-       

    

Educação e Pesquisa   -   

   

 1   -   

    

-   -   -   

     

-   -   

   -    -    

 -      

    

    

Educação em Revista   -   

      

    

 -   -   

      

      

 -   -   -   

         

    

 -   -   

      

  

1   

   

  

-   

   

    

 -      

      

Revista Brasileira de  -   

Educação Especial   

      

 -   -   

      

 -   -   -   

         

 1   -   

      

-   

   

-   

   

-       

    

Pro-Posições   -   

      

 -   -   

      

 1   -   -   

         

 -   -   

      -     -     

 -      

      

TOTAL                                       8      

Fonte: A autora com base nos dados coletados.  

2.2 — Dados bibliográficos utilizando os descritores "privatização na Educação  

Infantil."  

Para prosseguir e concluir a exposição de dados por meio de apresentação de tabelas e 

gráficos, delegamos para esse segundo momento, o levantamento de artigos utilizando os 

descritores "privatização na Educação Infantil.   

Vale ressaltar que tal metodologia de separação de busca, só se deu por conta da ausência 

de resultados de artigos que tratassem da Privatização na Educação Infantil juntamente com 

aspectos de qualidade. Entretanto, só foi possível analisar essas duas temáticas de forma 

segmentada.  
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Tabela 3 - Relação de periódicos nacionais e quantidade de artigos sobre a 

temática "Privatização na Educação Infantil"  

  

Periódicos   Total de artigos   

      

Educação em Revista   

   

4   

   

Educação & Sociedade     

1   

TOTAL   5   

      Fonte: A autora com base nos dados coletados.   

  

Apresentação das revistas para melhor compreensão da origem e histórico dos periódicos:  

• Educação em Revista: é um periódico eletrônico de acesso aberto, tem a missão de publicar - 

em fluxo contínuo - artigos originais oriundos de pesquisa na área educacional, assim como 

entrevistas e documentos de amplo interesse acadêmico. Tem como propósito abordar questões 

atuais e significativas para a compreensão dos fenômenos educativos, e aceita trabalhos 

diretamente relacionados à área de Educação. ISSN: 0102-4698 (versão impressa) e ISSN:  

1982-6621 (versão on-line).  

  

• Educação & Sociedade: planejada como instrumento de incentivo à pesquisa acadêmica e ao 

amplo debate, a Revista Educação & Sociedade (E&S) publica artigos fundamentados em teoria 

social, cujas temáticas são centradas nas relações entre a educação e a sociedade. Versão online 

ISSN: 1678-4626.  

De acordo com o período estabelecido para seleção de tais artigos, observa-se que a 

distribuição dos mesmos durante os anos, ocorreu da seguinte maneira, seguindo a 

representação do gráfico abaixo:  
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Fonte: A autora com base nos dados coletados.  

Ao analisar também a maneira como a distribuição de artigos ocorreu entre o período 

estabelecido de 2010 a 2020, verificamos que nos anos de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 e 2019, não houve nenhuma produção e/ou publicação de literatura científica na 

biblioteca eletrônica SciElo, ou seja, dentro de um período de dez anos, as publicações acerca 

desta temática, se dividiram e estiveram presentes em apenas dois anos.  

Por conseguinte, é possível constatar que houve uma maior concentração de publicação 

na década de 2020. Torna-se notório portanto, que produções científicas acerca dessa temática 

em específico, são um tanto recentes na plataforma selecionada, apesar dos processos de 

privatização via conveniamento na Educação Infantil se constituírem na própria história desta 

etapa de escolaridade.  
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Tabela 4 — Relação de periódicos nacionais e ano de publicação de artigo sobre 

a temática "Privatização na Educação Infantil" (período de 2010 a 2020) 

 
Periódicos      2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020   

 
Educação em    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   4   

Revista   

                         

Educação &     -   -   1   -   -   -   -   -   -   -   -   

Sociedade  

 
TOTAL                                        5   

 
          Fonte: A autora com base nos dados coletados.    

   

Ao analisar de modo geral todas publicações de periódicos das duas etapas de busca da 

pesquisa, partindo dessa ampla exposição de dados estatísticos, é possível visualizar que o  

descritor “qualidade da Educação Infantil” possui maior número de artigos publicados, 

mostrando-se como uma questão mais abordada, contendo 8 artigos, contrapondo ao descritor  

“privatização na Educação Infantil” contendo por sua vez, 5 artigos.    

  

Tabela 5 — Temáticas dos artigos analisados.  

  

  

Principal temática   Subtemas inclusos   

Qualidade da Educação Infantil   Formação de docentes; Avaliação institucional; Direito à 
educação; Políticas educacionais; Atendimento à Educação  

Infantil.   

    

Privatização na Educação Infantil   Conveniamento; Política Educacional; Relação público-privado;  

Gestão privada; Financiamento; Interesses capitalistas do setor 

privado; Instituições sem fins lucrativos; Neoliberalismo.   

Fonte: A autora com base nos dados coletados.    

   

  

Nota se portanto, que muitas temáticas expostas na tabela acima, estão muito atreladas 

entre si, deste modo, ressaltamos que questões relacionadas à privatização de ensino, geram por 

consequência, reflexões acerca da qualidade da educação que será ofertada, e quais interesses 

estarão implicados nesta tendência e prática privatizante.  
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Entretanto, evidencia-se que a esfera que trata, especificamente, da "qualidade da 

Educação Infantil", dificilmente remete à questões relacionadas às práticas privatizantes que 

têm se proliferado justamente nesta etapa de ensino, interferindo (consequentemente) na 

qualidade da educação ofertada. Em outras palavras, foi detectada uma certa dificuldade da 

parte dos artigos referentes à qualidade da Educação Infantil, em abordar essas questões tão 

pertinentes à atualidade da Educação Infantil no Brasil — conveniamentos entre rede pública e 

privada — e que refletem diretamente na qualidade de ensino.  

 

Por fim, consideramos relevante que pesquisas da área da Educação Infantil e processos 

privatizantes nesta etapa de ensino, passem a abordar com maior representatividade a 

articulação entre a qualidade e privatização, uma vez que, entendemos a privatização da 

Educação Infantil e seus aspectos de qualidade, como elementos associáveis, com grandes 

possibilidades de serem unidos entre si.  
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3. ANALISANDO OS DADOS: QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

PRIVATIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Considerando a divisão de etapas de busca do trabalho, neste capítulo, serão exibidas as 

principais informações coletadas dos artigos científicos a respeito primeiramente da qualidade 

da Educação Infantil, e posteriormente da privatização na Educação Infantil, de forma 

segmentada.  

Para facilitar o entendimento da dimensão da temática, optou-se por não expor a coleta 

de dados de forma individual (comentar artigo por artigo), entretanto, consideramos mais 

adequado apresentar os assuntos de maneira ampla e abrangente, destacando as principais e 

mais relevantes temáticas surgidas durante a análise, e a partir daí, aplicar uma perspectiva de 

associabilidade entre os principais temas.  

3.1 Qualidade da Educação Infantil  

Para melhor otimização e organização dos dados, optou-se também por organizar a 

análise dos artigos selecionados em três subitens (articulados com os subtemas da tabela 5):  

3.1. 1 Qualidade da Educação Infantil e seus aspectos históricos, políticos e sociais  

3. 1. 2 Educação Infantil e sua contribuição para o ensino fundamental  

3. 1. 3 Avaliação da qualidade da Educação Infantil no Brasil  

Do mesmo modo, este percurso metodológico se aplicará também na temática 

privatização na Educação Infantil"   

3.1. 1 Qualidade da Educação Infantil e seus aspectos históricos, políticos e sociais.  

Com o objetivo de contextualizar as temáticas que serão discorridas ao decorrer do 

capítulo (acerca da qualidade da Educação Infantil, e seus aspectos histórico-políticos), tornase 

preciso registrar os principais percursos históricos das políticas de qualidade voltadas para a 

Educação Infantil, e de que forma eles colaboraram para o cumprimento de direitos civis 

previstos na Constituição, no que se refere ao direito a esta etapa da educação.  

Dentre os artigos acerca da qualidade da educação infantil coletados para análise, um 

deles aponta que, ao pensar somente em discursos acerca da qualidade da Educação Infantil, 

deixamos de lado a reflexão sobre processos históricos que se baseiam na luta pelo acesso e luta 

pelo direito à educação de crianças pequenas no Brasil, exatamente do modo como ocorreu no 

país, onde o maior enfoque passou a se concentrar na qualidade da educação ofertada.  
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Embora a expansão de matrículas nesta etapa da educação básica ocorrera por todo 

Brasil a partir da democratização do acesso, tal avanço ainda revelava características de 

desigualdade, como aponta Campos (2013): não é a mesma educação que chega a todos ou a 

quase todos e, também, não é sempre que a educação oferecida corresponde às demandas e 

necessidades dos diversos grupos sociais, culturais e étnicos." (CAMPOS, 2013, p. 4).  

A medida em que questões sobre qualidade da educação se propagavam, diversos 

indicadores sobre este fato surgem — por meio de sistemas nacionais e internacionais de 

avaliação dos resultados de aprendizagem medidos por testes aplicados aos alunos das escolas 

primárias e secundárias — destacando uma explícita desigualdade entre variadas unidades 

escolares do país, como discorre Campos (2013):  

“[...] estudantes de escolas privadas obtêm geralmente melhores resultados do 
que os matriculados em escolas públicas com exceção das universidades, onde 
o sinal se inverte); quem habita regiões mais desenvolvidas alcança melhores 
resultados do que alunos de regiões mais pobres, especialmente zonas rurais; 
os grupos étnico-raciais discriminados têm piores resultados do que os 
demais." (CAMPOS, 2013, p. 4).  

Partindo desse pressuposto, pode se dizer que a qualidade do ensino ofertado é um fator 

muito relativo, e dificilmente acompanha um padrão de atendimento específico. Questões 

relacionadas à raça, classe social, região/localização, etc., são muito significativas e 

consideráveis, e assim, podem apresentar resultados de qualidade extremamente variados, 

portanto, esta afirmação torna-se pauta de discussões acerca dos múltiplos aspectos da educação 

infantil no Brasil.  

Mediante ao avanço dos discursos de qualidade, as instituições escolares passam a 

reconhecer que embora fosse relevante o estabelecimento de reformas e metas em prol da 

qualidade da educação, os orçamentos financeiros não supriam as necessidades para 

implementação das mesmas.  

Consequentemente, emerge um acirramento da competição por recursos públicos, e o 

prejuízo em algumas áreas, como exemplifica Campos (2013):  

[...] o recurso à terceirização e à privatização; a focalização em lugar da 
universalização; e a descentralização dos serviços educativos, sem a garantia 
de recursos materiais, humanos e, muitas vezes, sem condições políticas de 
controle social. (CAMPOS, 2013, p. 5).  

Deste modo, evidencia-se que o constante anseio pela prática de qualidade, provocou no 

sistema de ensino, um deslocamento de olhares para somente este âmbito, e devido à 
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precariedade econômica no cenário educacional onde metas não são atingidas, a democratização 

do acesso passa a se deslocar para segundo plano, e consequentemente, instituições de ensino 

públicas passam a recorrer às entidades privadas, em busca de terceirização de serviços. Nesta 

conjuntura, manifestam-se tendências privatizantes, que estão pautadas (teoricamente) na 

garantia de qualidade de ensino.  

Entretanto, embora as contradições e descompassos das metas de reformas fossem uma 

verdade, ainda é relevante considerar que elas tiveram o mérito de ajudar a incluir a educação 

na agenda política, e proporcionar maior visibilidade social à questões antigamente restritas e 

ofuscadas.  

Durante a análise dos artigos com temáticas voltadas para qualidade da Educação 

Infantil, há um artigo caracterizado por um viés extremamente político, logo, surge uma 

possibilidade de articular as reflexões entre qualidade e privatização na Educação Infantil. 

Seguindo esta vertente, as autoras Silveira e Taporosky (2018), relatam sobre as ações judiciais 

que permeiam atualmente pelo campo da primeira etapa da educação básica.  

Logo, este é um campo de pesquisa que vem crescendo nos últimos anos, o qual se trata 

de análises do Poder Judiciário e do sistema de justiça, sendo eles protagonistas da promoção 

do direito à educação.  

Evidentemente, a história do direito à Educação Infantil (de 0 a 5 anos), é caracterizada 

por muita persistência e luta pela garantia da mesma. Nos dias atuais, as pesquisas revelam que 

a dinâmica do sistema de acesso e permanência das crianças em creches e pré-escolas ainda não 

é uma tarefa simples, e diante desta complexidade, surgem ações judiciais que visam à obtenção 

de vagas nesta etapa da educação, de modo que sua expansão se dá, por muitas vezes, pela via 

judicial (SILVEIRA, 2013).  

Para melhor captação do conceito de processos judiciais na etapa da educação infantil, 

SILVEIRA e TAPOROSKY (2018), discorrem acerca da existência do "[...] projeto "Efeitos da 

atuação do sistema de justiça no direito à educação infantil: um estudo da judicialização da 

política educacional em três estados brasileiros", financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (SILVEIRA e TAPOROSKY, 2018).  
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Tal projeto feito menção acima, tem como objetivo verificar o conteúdo interno das 

decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça do Brasil em ações coletivas que tratam e 

discutem a qualidade da oferta da Educação Infantil no país.  

  

Em relação ao percurso metodológico, as autoras apontam que: "A coleta das decisões 

foi realizada nos 27 Tribunais de Justiça do Brasil, mediante busca de jurisprudência por meio 

dos descritores "creche", "pré-escola" e "educação infantil". (SILVEIRA e TAPOROSKY, 

2018, p. 5).  

De acordo com Silveira e Taporosky (2018), a pesquisa criou algumas categorias para 

facilitar a organização das pautas, e realizar a análise das decisões proferidas. Dentre elas, 

destacam-se: "[...] proximidade da residência e transporte público; apoio técnico e financeiro 

dos estados; infraestrutura; construção; profissionais; número de crianças por adulto, por turma 

e dimensão mínima; jornada e carga horária; currículo [...]" (SILVEIRA e TAPOROSKY, 2018, 

p. 6).  

Dentre as decisões apresentadas segundo as condições de oferta da EI proferidas em 

ações coletivas pelos Tribunais de Justiça do Brasil (2005 - 2016), existem as mais abordadas 

nesta pesquisa, as quais estão relacionadas à proximidade da residência e transporte público, e 

infraestrutura.  

Vale ressaltar que para a questão se tornar pauta de discussão nestas ações coletivas do 

Poder Judiciário, ela possivelmente teria um histórico deficitário no que se refere à qualidade 

dos serviços prestados à comunidade escolar, e partir daí, procuram ações judiciais na esperança 

de resolução de conflitos na área educacional, na última década.  

Para colaborar com o aprofundamento desta reflexão, podemos averiguar que as vagas 

da educação infantil ofertadas pela via judicial, revelam uma questão muito significativa para 

compreendermos o dilema na íntegra. Esta questão se consiste na identificação de uma certa 

ineficiência do poder público no atendimento de qualidade ao seu público-alvo.  

A princípio, o percurso da pesquisa realizada aparenta estar mais voltado para questões 

acerca do acesso à Educação Infantil, e não tanto à qualidade da mesma. Partindo deste 

pressuposto, é possível, neste presente trabalho, associar as causas dessas ações judiciais às 

tendências privatizantes que têm se expandido nesta esfera social. Em outras palavras, 

reconhecemos que nesta conjuntura de condições, relacionadas à precariedade da EI e 
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consequentemente às ações coletivas de Tribunais de Justiça, desencadeiam se também de outro 

lado, as propostas privatizantes que visam às parcerias entre poder público e privado, parcerias 

estas que são justificadas principalmente pela baixa qualidade de oferta desta etapa da educação 

básica.  

Em contrapartida, existe uma questão consideravelmente válida para análise: vagas da 

Educação Infantil ofertadas através de procedimentos judiciais, passam por outra dificuldade, e 

esta está relacionada à qualidade de ensino. Deste modo, Silveira (2008, p. 550) aponta para a 

dificuldade de tipificação do que seria "qualidade de ensino", sendo esses "portanto, menos 

passíveis de exigibilidade judicial"   

Neste sentido, diante de diversas dificuldades relacionadas à oferta de vagas, verifica-se 

que a qualidade do atendimento à EI não é um objeto de estudo/discussão prioritário para os 

palanques judiciais. Portanto, isso significa que discutir qualidade da educação infantil no 

âmbito judicial, não é visto como primazia, pois esta esfera de poder acredita que sua missão já 

foi mais do que cumprida ao viabilizar vagas para crianças da educação infantil, ou seja, 

assegurando unicamente o acesso.  

Contudo, embora não haja um artigo que articule diretamente estas perspectivas 

(qualidade e tendências privatizantes), é possível, de forma reflexiva e subjetiva, estabelecer 

uma certa associabilidade entre os preceitos da privatização na educação infantil e a lógica 

apresentada no artigo, cujo objetivo é analisar as condições da EI, e as decisões proferidas pelos 

27 Tribunais de Justiça do Brasil.  

Entretanto, ao considerar a qualidade da educação como um legítimo direito, nos é 

remetido o conceito de Ximenes (2014), quando afirma que pensar nisto: "determina ao Estado 

a adoção de medidas, positivas e negativas, com o máximo de recursos disponíveis e 

progressivamente, com a finalidade de assegurar o exercício, por todos, da máxima qualidade 

na escolarização" (XIMENES, 2014, p, 234).  

Em síntese, nota-se que o direito à educação infantil e a garantia da qualidade do ensino 

ofertado, dificilmente são assegurados unicamente pelo poder público no Brasil, todavia, existe 

uma alternativa muito consolidada no país, que se consiste em terceirizar serviços sociais 

básicos, como por exemplo, a primeira etapa da educação básica. O direito à vaga sendo obtido 

e conquistado via judicial, nos expõe mais uma vez, um sistema educacional público 
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descomprometido com a obrigatoriedade da educação infantil e seus direitos, previstos na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).  

Portanto, é notório que em diversos ângulos, a qualidade da educação infantil encontra-

se comprometida. No entanto, promover um ensino repleto de qualidade, exige do sistema 

educacional, um maior comprometimento com a educação (e suas peculiaridades), e um olhar 

um tanto mais democrático.  

3. 1. 2 Educação Infantil e sua contribuição para o Ensino Fundamental  

Além de toda esta trajetória destacada acerca da qualidade da educação infantil, foi 

obtida como resultado uma outra vertente de estudo, a qual se trata da contribuição da educação 

infantil de qualidade e seus impactos no início do ensino fundamental. Neste trabalho, os autores 

Campos et. al (2011), fazem um levantamento de informações essenciais para averiguarmos 

melhor algumas condições de creches e pré-escolas para, a seguir, identificar diferenças no 

desempenho escolar de crianças no início do ensino fundamental (entre as quais frequentaram 

a educação infantil, e as quais não frequentaram).  

Em virtude do menor e/ou ausência de investimento do Estado nesta primeira etapa da 

educação, a situação encontrada nas creches é geralmente pior do que nas pré-escolas 

(Unesco/OECD, 2005a; 2005b). Neste sentido, este fator torna-se um dado importante para o 

campo da pesquisa educacional, uma vez que relatos acerca do mínimo investimento do Estado 

em creches, ainda são comuns.  

O artigo apresenta dados estatísticos referentes aos resultados de aprendizagem no EF, 

medidos pela Provinha Brasil, cuja definição é feita por Campos et al (2011):  

Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização 
das crianças matriculadas no segundo ano do EF das escolas públicas 
brasileiras, aplicada no início e no final do ano letivo. O instrumento é 
elaborado pelo Inep, sendo composto por 24 questões de múltipla 
escolha, com quatro opções de resposta cada uma. (CAMPOS et al., 
2011, p. 22).  

Os resultados exibidos expressam a positiva influência da educação infantil nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Logo, pode se atribuir o desenvolvimento intelectual da criança 

acima de 5 anos, às práticas vivenciadas em anos anteriores ao EF.  
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Comprova-se tal informação, quando Campos et. al (2011) afirmam que o grupo de 

crianças que frequentou pré-escola alcançou uma média mais alta na prova do que o grupo 

controle." (CAMPOS et. al., 2011, p. 24).  

Embora o sentido da educação infantil não esteja concentrado unicamente na 

probabilidade de um melhor desempenho no ensino fundamental, consideramos importante a 

consolidação de pesquisas que tratem desta temática, uma vez que o Brasil possui indicadores 

que expõem o histórico de escassez no ensino público, como apontam Campos et. al (2011):  

Entretanto, do ponto de vista das políticas públicas, especialmente em 
um país como o Brasil, onde os indicadores educacionais revelam a 
persistência de déficits importantes na escolaridade básica da 
população, o debate sobre o impacto da EI na escolaridade futura ganha 
sentido e compõe uma gama de questões a serem mais bem pesquisadas 
no contexto brasileiro. (CAMPOS et. al, 2011, p, 18).  

As análises indicam portanto, que o desempenho da qualidade da educação infantil, está 

diretamente ligado com as questões de caráter sociais, e nisto, incluem condições 

socioeconômicas e nível de escolaridade da família, e até mesmo o Indice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb) da escola de EI. Sendo assim, os autores acentuam que a qualidade 

do ensino ofertado, pode variar de acordo com a região em que a instituição esteja localizada, 

considerando portanto, todos aspectos socioculturais pertencentes à determinada região.  

As variações de qualidade também são comentadas por Campos et. al (2011), levando 

em conta que as diferenças de qualidade se combinam com as diferenças sociais e regionais, 

fazendo com que, tal como o acesso, a qualidade do atendimento seja distribuída desigualmente 

entre diferentes segmentos da população. (CAMPOS et. al, 2011, p. 17).  

No entanto, ainda sobre a qualidade da educação infantil nota-se a ausência de trabalhos 

científicos que apresentassem um parâmetro comparativo acerca da qualidade de ensino entre 

redes públicas e privadas, visto que essa lógica de dicotomia entre escolas públicas e privadas 

é fruto de uma construção histórica e social, presente e reforçada há anos no Brasil.  

Em síntese, o artigo é composto por dados que reafirmam a importância do ingresso da 

criança pequena na educação infantil e a associam ao melhor desempenho da mesma nos anos 

iniciais do ensino fundamental.  
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3. 1. 3 Avaliação da qualidade da Educação Infantil no Brasil   

  

Considerando as influências de organismos nacionais e internacionais, de lógicas de 

mercado, a Educação Infantil é uma etapa da Educação Básica cuja expansão, tem provocado 

nas entidades empresariais (de cunho capitalista e empreendedor), grandes interesses de 

relações e articulação. Diante deste cenário de disputa que vem determinando diferentes pautas 

no campo da educação, a avaliação adquire relevância estratégica nas políticas públicas 

brasileiras." (Côco e VIEIRA, 2019, p. 204).  

Sendo assim, o Plano Nacional de Educação (PNE), (BRASIL, 2014), prevê a  

implantação de avaliação na Educação Infantil "[...] a ser realizada a cada dois anos, com base 

em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de 

pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre 

outros indicadores relevantes" (BRASIL, 2014, p. 2).  

Segundo Côco e Vieira (2019), o cenário atual é marcado por inúmeras ameaças às 

conquistas já alcançadas no campo da educação, e por essa razão, as autoras acentuam suas 

posições de enfrentamento e resistência às práticas antidemocráticas, fundamentas por 

constantes disputas no campo da educação, e em especial, à primeira etapa da educação básica. 

Destarte, reforça-se a importância dos processos avaliativos durante sua execução, reunirem 

esforços e comprometimento para o combate às desigualdades e para o fortalecimento de 

processos democráticos.  

Ainda em relação ao trabalho de Côco e Vieira (2019), cabe ressaltar que o maior 

objetivo das análises da pesquisa feita, era focalizar as ressonâncias da avaliação institucional 

nos processos de formação continuada docente. Neste sentido, reforça-se de antemão, a 

importância de sistemas educacionais avaliarem as formações e práticas docentes, as quais 

influenciam diretamente na qualidade de ensino, e que estão intrinsecamente ligadas a esta 

temática de estudo.  

Compete a este momento, descrever melhor as principais características pertinentes à 

avaliação institucional. De acordo com a pesquisa desenvolvida em alguns Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEI), professoras e pedagogas entrevistadas, relatam que presenciaram 

muita seriedade e comprometimento durante ao processo avaliativo institucional, e afirmam que 
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participantes demonstravam sempre um interesse em comum: compreender os critérios de 

avaliação.  

Contudo, existem alguns elementos que contribuem positivamente para o rendimento do 

processo avaliativo, e a participação e posição dos sujeitos é o principal deles. Visando gerar 

uma dialogicidade agradável entre os participantes envolvidos, foi necessário que houvesse 

maior liberdade de expressão no ambiente, permitindo que os mesmos se sentissem a vontade 

na hora de se posicionar, opinar, relatar, etc.  

Nesta primeira etapa da busca sobre a qualidade da educação infantil, os artigos 

selecionados para análise apresentaram diferentes percepções sobre esta temática. Sendo assim, 

as pesquisas expressam a peculiaridade da qualidade da educação infantil, e como a mesma 

costuma ser retratada no Brasil, pois é visto que, em diversas circunstâncias, a qualidade deixa 

de ser um compromisso prioritário facilmente.  

Em casos de avaliações institucionais, os artigos não proporcionaram um real parâmetro 

sobre os indicadores de qualidade dentro de instituições de ensino, contudo, colaboraram para 

melhor compreendermos a importância da formação docente, e a articularmos com a qualidade 

da educação ofertada.  

De certa forma, esperava-se que houvessem mais questões relacionadas à infraestrutura 

das instituições, oferta de vagas, políticas públicas que asseguram o direito à vaga, à 

permanência, à alimentação em creches e pré-escolas, ao meio de transporte, etc. Entretanto, 

reconhecemos que esta não era a principal focalização da pesquisa, cujo propósito da temática 

se concentra mais na avaliação institucional e formação docente como práticas dialógicas na 

Educação Infantil.  

Em síntese, a ausência de dados mais explícitos e descritivos sobre a qualidade da 

Educação Infantil colaborou para uma certa escassez de informações sobre a tal temática, onde 

os artigos em geral, salientaram mais acerca dos aspectos históricos e sociais que caracterizam 

a história da qualidade da educação infantil no Brasil.  
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3. 2 Privatização na Educação Infantil   

  

Nesta segunda etapa de busca, dentre os cinco artigos restantes de acordo com critérios 

de seleção, apenas quatro realmente foram utilizados para a realização da análise, pois um entre 

eles, se tratava das articulações entre o público e privado em instituições de educação infantil 

em Portugal, sendo assim, não consideramos relevante abordar práticas que sejam promovidas 

fora do Brasil.  

Do mesmo modo que definiu se os tópicos 3. 1. 1, 3. 1. 2, e 3.1. 3, os tópicos a seguir 

também serão divididos em subitens, cujo objetivo é explorar as diferentes facetas e aspectos 

de uma única temática. Sendo assim, a análise dos artigos referentes à privatização na EI, 

prosseguiu a partir dos seguintes subitens:  

3. 2. 1 O contexto da política de conveniamento: razões que levam à parceria entre os 

setores públicos e privados;  

3. 2. 2 Tendências privatizantes na relação entre público e privado: um olhar 

empreendedor.  

  

Neste momento, o objetivo é, de modo geral, identificar os principais mecanismos de 

privatização disseminados no campo da Educação Infantil, e a partir daí, articular estes fatores 

com as consequências: baixa qualidade do ensino e precariedade no atendimento. Logo, 

reconhecemos que esta temática de estudo deve ser tratada com tamanha seriedade, uma vez 

que tal prática tem se propagado expressivamente nos últimos anos em diferentes regiões do 

Brasil.  

3. 2. 1 O contexto da política de conveniamento: razões que levam à parceria entre os 

setores públicos e privados.  

De modo geral, é possível afirmar que os artigos selecionados para análise, são 

fortemente caracterizados pela criticidade dos autores, no que se refere às tendências 

privatizantes na etapa da Educação Infantil, e revelam como tais práticas têm sido cada vez mais 

implementadas no atual sistema de ensino.  

Os artigos que tratam da atuação do poder privado na Educação Infantil, discorrem, de 

forma evidente, sobre a natureza dessas instituições sem fins lucrativos que foram designadas a 

ofertar vagas à EI.  
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Para melhor compreendermos as razões as quais levam creches e pré-escolas firmarem 

parcerias com a esfera privada, é importante primeiramente, esclarecer o seguinte sistema: o 

conveniamento se dá quando instituições privadas sem fins lucrativos (nenhum dos artigos 

encontrados aborda instituições com fins lucrativos), oferta vagas à Educação Infantil, e para 

sua própria manutenção e ampliação de vagas, conta diretamente com o auxílio financeiro e 

verbas do poder público. Além desta modalidade de privatização, existem também, escolas de 

EI públicas (oferta direta), que delegaram sua gestão à rede privada.  

Na região do estado de São Paulo por exemplo, Campinas é um município o qual tem se 

destacado pela expansão de vagas conveniadas. Assim, Ceccon e Drabach (2020) revelam que:  

[...l os governos municipais estabeleceram acordos com as instituições sem 
fins lucrativos por meio de duas modalidades: o convênio com associações 
privadas históricas e tradicionais, normalizado pelo Termo de Convênio e, a 
partir de 2017, pelo Termo de Colaboração, e a gestão privada de 
equipamentos públicos, por meio do Contrato de Gestão com associações 
privadas e Organizações Sociais (OS). (CECCON e DRABACH, 2020, p. 8).  

Embora existam algumas variações entre os especialistas da área da educação sobre a 

definição de "privatização na educação", as autoras Ceccon e Drabach (2020) entendem como 

vaga privatizada:  

[...] aquela demandada ao serviço público, porém ofertada por uma das duas 
modalidades vinculadas: rede conveniada e unidades públicas com gestão 
privada (Nave-mãe/Bem querer), as quais recebem valores per capita do poder 
público municipal para prover o atendimento da EI no município." (CECCON 
e DRABACH, 2020, p. 3).  

Partindo deste pressuposto, há na verdade algumas ações que colaboram fortemente para 

proliferação de tal atividade. De acordo com alguns preceitos previstos no Fundo de 

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

Educação (FUNDEB), instituído e regulamentado pela lei n.0 11.494/2007, “[...] a distribuição 

dos recursos do fundo passou a considerar também o cômputo das matrículas ofertadas pelas 

instituições privadas sem fins lucrativos, desde que conveniadas com o poder público." 

(CECCON e DRABACH, 2020, p. 3).  

Diante dessa condição favorável às entidades privadas, foi possível verificar que além 

dos incentivos fiscais disponibilizados às instituições privadas, o fácil acesso às verbas públicas 

do FUNDEB pode ser considerado, evidentemente, um elemento indutor na manutenção elou 

ampliação de vagas conveniadas nas instituições sem fins lucrativos.  
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Este repasse de verbas colabora para uma certa "comodidade" aos setores envolvidos 

(público e privado), pois enquanto instituições privadas crescem no mercado ao decorrer da 

expansão de convênios, o encargo e responsabilidade pertencentes à rede pública, são 

terceirizados e transferidos para outra entidade, a privada.  

Diante deste cenário, é possível dizer que o auxílio financeiro disponibilizado pelo poder 

público para instituições sem fins lucrativos é uma tática governamental de manter tudo que se 

refere à educação infantil, fora de sua própria responsabilidade, considerando ser uma maior 

vantagem a manutenção advinda de outras iniciativas.  

Para Borghi e Bertagna (2016), existe um outro fator extremamente significativo que 

contribui para expansão da oferta via conveniamentos na Educação Infantil, o qual se trata da 

ausência do Estado na oferta direta. No entanto, pode se dizer que esta ausência é o aspecto 

central da proliferação de parcerias entre a rede privada e pública nesta etapa de ensino. Além 

disso, ressalvam: "Esse formato de oferta implica ou a total ausência de atendimento público à 

faixa etária ou a coexistência de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos subsidiadas 

por recursos públicos. " (BORGHI e BERTAGNA, 2016, p. 508).  

No entanto, o subsídio evidenciado nestes casos, revela uma clara inoperância do Estado 

na manutenção e cuidado com a primeira etapa da educação básica.  

Ainda no que se refere aos fatores que levam às parcerias entre setores públicos e 

privados, a ausência de artigos que tratam da alta demanda pela Educação Infantil no estado de 

São Paulo nos últimos anos ganha uma certa notoriedade.  

De fato, este dado seria um elemento crucial para entendermos um pouco mais sobre a 

trajetória crescente de conveniamentos na região do estado de São Paulo, pois após a tardia 

obrigatoriedade da Educação Infantil a partir dos quatro anos de idade no Brasil, surgem 

simultaneamente novas ocorrências no país: a Educação Infantil não é mais associada somente 

ao cuidado assistencialista, mães passam a trabalhar mais horas fora de casa e procuram por 

creches, o número de matrículas em creches e pré-escolas se expande, e consequentemente, não 

havia estrutura e tempo suficiente para redes educacionais se ajustarem aos parâmetros 

definidos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996.  
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Partindo deste pressuposto, considera-se a hipótese da rede pública "dividir tarefas" com 

a rede privada, e dar início portanto, às tendências privatizantes, como apontam Adrião e 

Domiciano (2020): “[...] com demanda crescente, atendimento historicamente deficitário e sob 

a responsabilidade prioritária do ente federado financeira e tecnicamente mais frágil no Brasil, 

ampliam-se as formas de privatização na e da Educação Infantil.” (ADRIÃO e DOMICIANO, 

2020, p.2).  

Isto posto, reconhecemos que a ilusão por um ensino de qualidade advindo do setor 

privado, é o que move tantos conveniamentos e tantas parcerias com a gestão privada em 

creches e pré-escolas. Entretanto, disserta-se neste trabalho, os devaneios vividos pelas escola 

públicas municipais que depositam sua total confiança nos serviços privados, e acreditam que 

após as instituições privadas estarem incumbidas de atender à EI, a qualidade da oferta estará 

garantida.  

3. 2. 2 Tendências privatizantes na relação entre público e privado: um olhar 

empreendedor e neoliberal.  

Os artigos citados neste parte do trabalho, pertencem a um mesmo grupo de pesquisa: 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional, denominado GREPE. Isto aponta que 

um único grupo de pesquisas vem olhando para educação infantil e suas tendências 

privatizantes.  

No que se concerne à lógica privatizante e mercadológica na etapa da educação infantil, 

temos como maior referência as unidades de educação infantil públicas, que se submetem à 

gestão privada, cuja grande concentração de instituições desta modalidade no estado de São 

Paulo, se encontra no município de Campinas.  

Para contextualizar as informações obtidas acerca das tendências privatizantes em 

Campinas, vale reforçar que para o funcionamento do atendimento à EI em Centros de Educação 

Infantil (CEI), — instituições de natureza pública — a Secretaria Municipal da Educação (SME) 

conta com entidades privadas para assumir e gerir a gestão escolar desses CEI.  

A partir da análise de dados retirados dos periódicos on-line selecionados, constatamos 

de modo geral, que Campinas é um dos municípios que possui maior destaque nesses processos 

de privatização na Educação Infantil. Diversas práticas privatizantes já se instalaram e se 

difundiram dentro deste município, uma vez que a própria prefeitura municipal de Campinas já 
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legitimou a oferta de vagas privatizadas, expandindo este acesso, e colocando em detrimento a 

oferta pública e direta da Educação Infantil.  

Ao aprofundarmos um pouco mais na amplitude desta temática, evidencia-se que todo 

movimento atual de privatização no município e além do mais, no país, está fundamentado nas 

raízes neoliberais, que basicamente visam à mínima intervenção do Estado na prestação de 

serviços sociais à população, delegando tais serviços às entidades privadas, de cunho capitalista 

e empreendedor (DOMICIANO, 2020).  

Contudo, verifica-se que na medida em que municípios recorrem ao setor privado, o 

Estado se convence e se acomoda ainda mais na ideia de que "o gasto público é um custo 

improdutivo, perdendo o sentido de investimento coletivo e social" (DOMICIANO, 2020, p. 5).  

Além disso, a autora disserta sobre o histórico político que possui o Brasil, em relação 

às crises econômicas, reformas sociais, perspectivas políticas e modo como lidaram com as 

circunstâncias sociais em frente a Nova Gestão Pública (NGP), refletindo então, na frequente 

formalização de pactos de atuação conjunta entre governo e setor privado que primavam pela 

lógica gerencial da esfera privada na administração pública, na "perspectiva de consolidar um 

sentido de corresponsabilização da 'sociedade civil' no que diz respeito à garantia e à ampliação 

do acesso aos direitos sociais básicos" (ADRIÃO, BEZERRA, 2013, p. 258).  

De acordo com Domiciano (2020), a lógica e percepção de que problemas da 

Administração Pública seriam solucionados a partir de medidas elaboradas e tomadas pelo setor 

privado, geram opções de políticas regulamentadas a partir da Emenda Constitucional no 19 de 

1988 (EC-19/98), as quais introduzem extremas alterações na administração pública.  

Desse modo, a EC-19/1998:  

[...l implementou modificações no regime administrativo brasileiro, a partir da 
alteração de um grande número de dispositivos da Constituição Federal de 
1988, referente tanto ao funcionamento da administração pública, quanto às 
normas até então vigentes para os seus servidores. (ADRIÃO; BEZERRA, 
2013, p. 258).  

Dentre as alterações apuradas, incluem-se: "1) a introdução do princípio da eficiência; 

2) a retirada da exigência de uma legislação específica para criação das entidades paraestatais; 

e 3) a introdução do Contrato de Gestão." (DOMICIANO, 2020, p. 6).  

Observando essa perspectiva privatizante, Domiciano (2020) reforça que estes 

mecanismos citados permitiram a flexibilização das relações entre a iniciativa privada e o Poder 
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Público, fomentando a criação de múltiplos acordos. Aprofundaram, também, a privatização 

dos serviços sociais em âmbito nacional e local." (DOMICIANO, 2020, p. 6).  

Cabe assinalar, ainda, que enquanto houver a ativa operação na expansão de tratos 

privatizantes partindo das próprias esferas da federação, dificulta-se a estimativa de melhoria, 

no que se refere à garantia da efetivação de direitos públicos.  

Para contribuir com o debate sobre o aprofundamento da privatização no âmbito da 

educação básica pública brasileira, em especial no município de Campinas, a autora Domiciano 

(2020) destaca a transferência da gestão de equipamentos públicos educacionais a entidades 

privadas, subsidiada com recursos públicos, formalizada por meio do Programa de Atendimento 

Especial à Educação Infantil (PAEEI) e implementado em Campinas-SP, em 2007." 

(DOMICIANO, 2020, p. 6).  

Construídas e mantidas pelo poder público, os Centros de Educação Infantil não contam 

a administração escolar pública, entretanto, possuem a gestão privada para executar quaisquer 

planejamentos pedagógicos e/ou financeiros, e assim é mantido o trabalho educacional, desde 

que o governo municipal repasse trimestralmente um montante de público às entidades, 

calculado com base no número de crianças matriculadas (DOMICIANO, 2020).  

Dentro deste mesmo viés neoliberal, cabe ressalvar as vantagens econômicas das 

entidades conveniadas, nas quais também não identificamos uma atuação ideal do governo 

municipal, como aponta Domiciano (2020): “[...] recebiam subsídio público para ofertarem 

vagas às crianças na etapa de creche e pré-escola. As entidades não participavam de 

chamamento público, tampouco passavam por processo seletivo. Além do subsídio per capita, 

recebiam merenda escolar." (DOMICIANO, 2020, p. 10).  

Quando afirmamos não haver uma atuação "ideal" de determinada esfera governamental, 

nos referimos à ausência de investimento público na oferta direta pública, no âmbito da 

educação infantil. Todavia, governos municipais ao se depararem com a alta demanda de vagas 

na educação infantil, e falta de estruturas nas instituições públicas para seguir com o 

atendimento, não utilizam da verba pública para o auxílio financeiro às creches e pré-escolas, 

mas repassam os recursos à rede privada.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em suma, retratar os principais aspectos e características que permeiam a educação 

infantil no Brasil, é compreender que desde sua origem, esta etapa da educação básica não tem 

sido tratada e discutida como primazia, e nem tampouco com muita visibilidade nas esferas 

sócio-políticas que sustentam sua existência até os dias atuais, entretanto, não lutam pelo 

investimento contínuo, e pela manutenção para sua ampliação e permanência.  

Evidenciamos que, historicamente, a educação infantil levou um determinado tempo 

para ocupar seu espaço como primeira etapa obrigatória da educação básica, e neste âmbito 

educacional, houveram certas dificuldades para a qualidade desta educação ganhar relevância e 

visibilidade, e consolidar seu real propósito, o qual se fundamenta na formação intelectual e 

humana de sujeitos.  

Embora esta primeira etapa da educação tenha sido reconhecida, de acordo com a 

Constituição, como direito de todas as crianças e dever do Estado, a qualidade da mesma, em 

diversos momentos, não foi tratada como prioridade no processo de aprendizagem.  

No entanto, as pesquisas coletadas para análise revelaram que a qualidade da educação 

infantil é extremamente variada conforme os aspectos sociais que caracterizam a instituição 

onde o ensino infantil é ofertado. Em geral, é notório que esta qualidade está diretamente 

relacionada com as questões sociais presentes na região e sua localidade (raça, classe, religião), 

e por esta razão, não podemos afirmar que a qualidade da educação infantil segue um padrão 

pré-estabelecido e específico, afinal, é uma atividade por muitas das vezes, com significado 

subjetivo.  

Neste sentido, nos aspectos sociais mencionados, incluem se também as condições 

socioeconômicas pertencentes à prefeitura de cada município, a qual na maior parte das vezes 

não conta com o investimento público (Estado), e é exatamente nesta conjuntura, que surgem 

Iniciativas privadas com o Intuito de "fornecer suporte" no atendimento à alta demanda na 

educação infantil.  

Desse modo, os entes federados com menor poder aquisitivo da esfera administrativa 

optam pela forma mais 'econômica' e imediatista de garantir a expansão do atendimento das 
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crianças pequenas, o qual, tradicionalmente, na creche, se assenta pela via do conveniamento 

(CAMPOS, 1989; CAMPOS; ROSEMBERG, FERREIRA, 2006).  

A existência de entidades privadas que se propõem a ofertar vagas à educação infantil, 

colabora então, para a consolidação de uma política de conveniamentos, na qual as escolas 

municipais de EI em frente à alta demanda, e à falta de estruturas internas, se encontram no 

dever de firmar parcerias com instituições sem fins lucrativos, de natureza privada (como é o 

maior caso dos artigos aqui analisados), e a partir daí, a mesma passa a ofertar vagas para 

educação infantil. Além disso, cabe ressaltar que essas instituições são amparadas 

financeiramente pelo poder público, onde o FUNDEB autoriza o repasse de recursos públicos 

à essas instituições.  

No que ainda se diz respeito às tendências privatizantes identificadas nesta etapa de 

ensino, evidenciamos também, a existência de creches e pré-escolas públicas, que se submetem 

à gestão privada. Neste caso, nota-se uma política privatizante ainda maior, uma vez que o 

ensino originalmente público, delega uma importante função de gestão à rede privada, se 

beneficiando além disso, da verba pública.  

Estes entrelaçamentos entre o poder público e privado revelam diferentes irregularidades 

do Estado para com a educação infantil. A princípio, destaca-se o não investimento dele em 

creches e pré-escolas, e partir disso, essas instituições não encontram condições de caminharem 

por si só, a não ser que terceirizem os serviços. Sendo assim, migrar para a modalidade de 

conveniamento passa a ser a opção mais adequada e favorável no momento de falta de estruturas 

na oferta direta.  

Entretanto, acreditar que privatização é sinônimo de qualidade, é se prender em uma 

utopia educacional ilusória, afinal, o histórico de conveniamentos é constituído justamente pela 

baixa qualidade de ensino, e um sistema de ensino deficitário e precário, no que se refere às 

estruturas em geral para a efetivação do atendimento.  

Diante da ausência do Estado na educação infantil, da alta demanda por vagas, da baixas 

condições de atender a procura, escolas municipais encontram respostas aos seus problemas na 

privatização de ensino, seja ela por meio de conveniamentos, ou seja através de gestões 

privadas.  
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Contudo, o que deve ganhar enfoque nesta vertente de estudo, é o ciclo vicioso que 

diversas escolas municipais do estado de São Paulo se envolveram, ou seja, se encontram 

habituados em firmar parcerias com a rede privada, e se esquivam de determinadas 

responsabilidades e obrigações, como a oferta direta na primeira etapa da educação básica por 

exemplo.  

Dessa forma, se expande a concepção de que a melhor medida a ser tomada quando se 

trata de acesso e qualidade da EI, é recorrer à esfera privada, como aponta Borghi (2018): "À 

medida que avançam e se ampliam as formas de atuação privada na educação, a separação entre 

público e privado vai sendo dificultada e não sem interesses." (BORGHI, 2018, p. 24).  

Para contribuir mais com o aprofundamento da gravidade presente nesta problemática, 

vale ainda apontar que diante dessas estratégias privatizantes, é evidente que governos 

municipais não fazem planejamentos operativos a longo prazo para estabelecer um maior 

controle do atendimento à demanda, e da oferta de vagas em creches e pré-escolas, e assim, 

garantir a efetivação do direito à educação pública e de qualidade, (o que realmente mostraria o 

investimento público na própria rede de ensino). Entretanto, à medida em que a demanda cresce 

na EI, a opção por conveniamentos torna-se automática, afinal, tal medida é instantânea, e não 

exige projetos pré-formulados e eficazes, apenas negociações empresarias, e consequentemente, 

uma "boa" parceria.  

Partindo deste pressuposto, não encontramos de fato, uma política de investimento 

público na educação infantil, e sim, uma política de conveniamento, enraizada nos princípios 

da privatização, onde instituições privadas são subsidiadas pelo poder público municipal.  

Em relação aos resultados em geral das análises dos artigos selecionados para pesquisa, 

não verificou-se uma exposição de dados mais voltada para os indicadores de qualidade da 

educação infantil, seguindo uma metodologia estatística. Contudo, houve apenas um conjunto 

de informações acerca dos principais fatores que movimentam a qualidade na educação infantil.  

Cabe afirmar que esta ausência dados mencionados dificultou o momento de estabelecer 

certa associabilidade entre as temáticas: qualidade e privatização, pois era exatamente nesta 

vertente que se esperava aprofundar os estudos, ou seja, analisar a qualidade de creches e pré-

escolas, e a partir daí, procurar entender de forma pontual, as principais causas internas dessas 

instituições que levam elas a recorrer à esfera privada, e assim, definir seus limites e 

potencialidades.  
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Esta pauta torna-se importante para afirmamos que nos últimos dez anos, as pesquisas 

científicas presentes no SciElo, pouco tem tratado da qualidade da educação infantil no Brasil, 

e assim, há uma escassez no que se refere aos dados estatísticos relacionados às principais 

condições de creches e pré-escolas, incluindo indicadores desde a estrutura física das 

instituições, à qualificação do corpo docente, equipe gestora, e quadro de funcionários em geral.  

  

Portanto, ressalvamos aqui, que embora a qualidade da educação infantil seja um direito 

previsto na LDB, diversas circunstâncias atravessam essa concessão, em outras palavras, 

dificuldades financeiras para o investimento na educação infantil são encontradas na agenda do 

poder público, e iniciativas privadas se expandem neste âmbito educacional.  

Então, reforça-se a importância da educação infantil ser mantida e administrada pelo 

poder público, e partir daí, assegurar os direitos de qualidade do ensino. Ademais, é perceptível 

que a privatização na educação infantil apresenta limites muito significativos em sua 

potencialidade, e para resistir tais estratégias privatizantes de cunho empreendedor no campo 

da educação, esta referida etapa da educação deve ressignificar determinados conceitos 

relacionados aos seus próprios direitos assegurados pela Lei.  
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