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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma análise da expansão de matrículas em creche na 

região Nordeste nos anos de 2012 a 2015, por meio do estímulo da ação Brasil Carinhoso que 

prevê o repasse de recursos suplementares pela União para cada matrícula de criança 

beneficiária do Programa Bolsa Família (PBF). Foram analisados documentos do Brasil 

Carinhoso e dados referentes à população infantil beneficiária do PBF, matrículas em creche 

do público específico, montante de recursos repassados aos estados e a taxa de crescimento 

das matrículas na região. Evidencia-se crescimento das matrículas no período investigado e 

que a ação atendeu ao objetivo proposto de induzir a expansão do acesso à creche das crianças 

mais pobres, ainda que de forma insuficiente diante do desafio em ampliar as taxas de 

atendimento na região Nordeste. 

 

Palavras-chave: Direito à creche. Brasil Carinhoso. Financiamento da educação. 

 

Introdução 

Neste estudo é apresentada uma análise a partir de uma política focal intersetorial, o 

Brasil Carinhoso, e da expansão do acesso à creche nos estados da região Nordeste por meio 

do repasse de recursos suplementares da União e o seu efeito na taxa de crescimento de 

matrículas em creche no período de 2012 a 2015 das crianças mais pobres e cujas famílias são 

beneficiárias do PBF. Para este estudo reafirma-se a defesa do direito declarado legalmente do 

acesso à creche de todas as crianças, especialmente das mais pobres e que ainda compõem o 

segmento que não tem pleno acesso a esse direito (INEP, 2016). 

A análise dos dados específicos da região Nordeste justifica-se por esta se 

caracterizar enquanto uma das regiões brasileiras com baixos indicadores sociais e 

educacionais e que, segundo dados analisados, ainda se depara com o grande desafio em 

ampliar o atendimento em creche na região. 

                                                           
1 Agência financiadora: Capes. 
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O percurso metodológico adotado neste trabalho tem caráter qualitativo e 

quantitativo de cunho exploratório, utilizando análise documental do Brasil Carinhoso, bem 

como, a análise de dados quantitativos no que se refere à população infantil beneficiária do 

PBF, às taxas de atendimento e de crescimento das matrículas em creche nos anos de 2012 a 

2015, aos percentuais de cobertura da população infantil beneficiária do PBF e aos repasses 

financeiros realizados aos estados da região. 

 

O Brasil Carinhoso como indutor do acesso à creche 

A luta pelo reconhecimento do direito à EI ocorreu articulada ao contexto político de 

redemocratização e promulgação da Constituição Federal de 1988, um marco histórico no 

reconhecimento das crianças enquanto sujeitos de direitos e dentre estes, o direito à EI. Tal 

garantia é fruto de conquistas de movimentos sociais, tais como os movimentos de mulheres a 

partir dos anos 1970. (ROSEMBERG, 1994). 

Contudo, mesmo reconhecida legalmente como dever do Estado, tal direito ainda 

representa um grande desafio, pois, segundo as taxas de atendimento na EI no Brasil como 

um todo e nos estados brasileiros, muitas crianças ainda estão excluídas desse segmento 

educacional, sobretudo da creche. Destaca-se como um dos principais desafios para a 

efetivação deste direito a necessidade de financiamento adequado para expansão da oferta. A 

Emenda Constitucional nº 59/2009 que estabeleceu a obrigatoriedade de matrícula na faixa 

etária de 4 a 17 anos, amplia esse desafio, pois ao tornar obrigatório o atendimento dos 4-5 

anos na pré-escola, pode ocorrer uma priorização desta subetapa da educação básica, 

focalizando os recursos vinculados. Os dados da Tabela 1 permitem constatar o tamanho do 

desafio em atingir as metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024, destacando os estados 

da região Nordeste. 

 

TABELA 1 – TAXA DE ATENDIMENTO NA EI – BRASIL E ESTADOS DO NORDESTE – 2015 
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FONTE: A partir dos dados do IBGE/PNAD (2015).  

Neste estudo, com um olhar específico para os estados do Nordeste, destaca-se que 

estes, em sua maioria, ainda não atingiram 30% do atendimento em creche, com exceção do 

Ceará e Rio Grande do Norte que apresentam melhores taxas de atendimento em pré-escola 

mediante programas de décadas anteriores de cunho compensatório, como um mecanismo de 

combate ao fracasso escolar. (CRUZ, 2005). O desafio que se apresenta para a região, em 

certa medida está relacionado a um retrato de desigualdades que ainda persiste e que se revela 

em outros indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).  

Diante do retrato apresentado entende-se que a ação do Estado com vistas à superação 

das desigualdades por meio da implementação de políticas públicas, neste caso, as políticas 

sociais, se faz como fundamental. E é nessa direção que o Brasil Carinhoso se origina 

compondo uma política mais ampla, o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), instituído em 2011 

com a finalidade da busca de superação da extrema pobreza (BRASIL, 2011).  

O Brasil Carinhoso foi intencionalmente articulado ao PBF e o seu foco está 

relacionado à “necessidade de criação de políticas para a redução da extrema pobreza na 

primeira infância” sendo caracterizado como “a mais importante inovação do Plano Brasil 

sem Miséria”. (COSTA; MAFRA; BACHTOLD, 2014, p. 15-16). O Brasil Carinhoso é 

caracterizado como uma ação focal integrante do PBSM, uma política pública intersetorial 

que articula diferentes áreas e setores de atuação governamentais. (PEREIRA, 2017).  

O presente trabalho tem como foco o eixo que se refere ao incentivo aos municípios e 

ao Distrito Federal (DF) na expansão da oferta em creche, por meio da transferência de 

recursos suplementares pela União, no seu papel redistributivo, via FNDE, no sentido da 

ampliação das matrículas ainda não computadas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), com repasse de 

% população de 0 a 3 
anos de idade 

matriculada na 
creche

% população de 4 e 5 anos 
de idade matriculada na 

pré-escola

BRASIL 34,1 91

Alagoas 25,8 82,5

Bahia 24,7 94,6

Ceará 37,1 96

Maranhão 25,8 94,6

Paraíba 32 91,5

Pernambuco 28,1 95,8

Piauí 24,1 97,1

Rio Grande do Norte 37,1 96,9

Sergipe 29,6 93,8
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50% a mais de recursos suplementares para cada nova matrícula de crianças de 0 a 3 anos 

cujas famílias são beneficiárias do PBF na creche. Em outubro do ano de 2016 a Lei 

12.722/2012 (BRASIL, 2012) que cria o Brasil Carinhoso foi alterada pela Lei nº 13.348 

(BRASIL, 2016) que, dentre outras alterações, vetou o artigo que se referia à definição dos 

percentuais de repasses, conferindo poder ao Executivo federal para tais definições. 

 

O Brasil Carinhoso na região Nordeste 

Especificamente em relação aos resultados na região Nordeste, os dados analisados 

evidenciam que a população infantil até três anos de idade beneficiária do PBF, apresenta taxa 

de crescimento negativa dos anos de 2012 a 2015, com exceção do Maranhão, o que pode 

denotar que a população em situação de pobreza, público alvo do programa, tem sofrido 

significativa redução (Tabela 2). 

 

TABELA 2 – POPULAÇÃO DE ZERO A TRÊS ANOS DE IDADE – BENEFICIÁRIA DO PBF – ESTADOS 
DA REGIÃO NORDESTE – 2012-2015 

 

FONTE: A partir dos dados do MDS (2016). 
 

Destaca-se que da população infantil do PBF o percentual de cobertura das crianças 

atendidas em creche apresentados na tabela 3 ainda se mantém baixo e abaixo do percentual 

de atendimento em creche para todas as crianças de 0 a 3 anos em 2015, conforme Tabela 1 

apresentada anteriormente. 

TABELA 3 – PERCENTUAL DE COBERTURA – MATRÍCULAS EM CRECHE DAS CRIANÇAS 
BENEFICIÁRIAS DO PBF – ESTADOS DA REGIAO NORDESTE – 2012-2015 

  Crianças 
PBF 
2012 

Crianças 
PBF 2013 

Crianças 
PBF 
2014 

Crianças 
PBF 
2015 

% de 
crescimento 

AL 111727 97557 108100 102096 -9,43% 

BA 415419 375108 385299 383678 -8,27% 

CE 265319 239335 256819 240922 -10,13% 

MA 239625 229826 250130 251197 4,61% 

PB 122183 111202 117538 119602 -2,16% 

PE 268100 235390 248975 245289 -9,30% 

PI 102785 93428 96195 96872 -6,10% 

RN 88649 78028 79939 78063 -13,56% 

SE 68596 62081 66442 64690 -6,04% 
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FONTE: A partir dos dados do MDS (2016). 

Observa-se que o Brasil Carinhoso é caracterizado enquanto uma ação que estimula os 

municípios a ampliar o atendimento em creche das crianças mais pobres. Contudo, os 

recursos somente são repassados aos municípios mediante a matrícula cadastrada no Censo 

Escolar, sendo este, por meio da ação supletiva da União, um indutor de uma política de 

focalização do atendimento. Portanto, a vaga deve ser criada anteriormente ao repasse, o que 

significa que se os percentuais estão baixos, as vagas não foram criadas e muitas crianças 

beneficiárias do PBF não estão matriculadas. Nos anos de 2012 e 2013 as matrículas eram 

declaradas via Sistema de Monitoramento do MEC 

Quanto às matrículas e repasses de recursos via Brasil Carinhoso aos estados do 

Nordeste, mesmo que os percentuais de cobertura sejam baixos, de forma geral evidencia-se 

crescimento das matrículas das crianças do PBF. 

 

TABELA 4 – TAXA DE CRESCIMENTO DAS MATRÍCULAS EM CRECHE DAS CRIANÇAS 
BENEFICIÁRIAS DO PBF – ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE – 2012-2015 

 

 

  Cobertura-
PBF 2012 

Cobertura-
PBF 2013 

Cobertura-
PBF 2014 

Cobertura-
PBF 2015 

AL 11,17% 13,85% 14,25% 18,05% 

BA 11,80% 13,38% 13,07% 17,14% 

CE 24,65% 27,69% 24,47% 29,00% 

MA 10,24% 14,75% 14,55% 17,13% 

PB 12,01% 15,59% 16,03% 18,77% 

PE 11,34% 12,21% 11,19% 15,43% 

PI 11,60% 12,53% 12,32% 16,25% 

RN 23,40% 27,49% 25,87% 31,07% 

SE 10,06% 11,51% 10,90% 15,27% 

 

  Matrículas-
PBF 2012 

Matrículas-
PBF 2013 

Matrículas-
PBF 2014 

Matrículas-
PBF 2015 

% de 
crescimento 

AL 10507 10634 12020 15376 31,67% 

BA 45500 45353 45057 59602 23,66% 

CE 59942 60935 57502 65571 8,58% 

MA 25008 31231 33311 42221 40,77% 

PB 13477 15714 16531 20440 34,07% 

PE 26659 25556 24918 33195 19,69% 

PI 13733 13549 13171 15325 10,39% 

RN 18480 18322 17374 20928 11,70% 
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FONTE: A partir dos dados do MDS (2016). 

Importante ressaltar que neste trabalho não foram analisadas as especificidades de 

cada estado, tampouco dos municípios que os compõem, uma vez que embora num contexto 

regional que apresenta semelhanças, há diferenças como o tamanho do território e da 

população, não sendo possível a comparação destes dados para este trabalho. Entretanto, 

destacam-se o crescimento no Maranhão, estado com a terceira maior população da região e o 

baixo crescimento no Ceará, com a segunda maior população. A Bahia é o mais populoso da 

região, com o maior número de municípios. 

Na tabela 5 estão identificados os valores relacionados aos repasses realizados dos 

anos 2012 a 2016.   

TABELA 5 – REPASSES VIA AÇÃO BRASIL CARINHOSO – ESTADOS DO NORDESTE – 2012-
2016 

 

 
FONTE: A partir dos dados do MDS (2016). Valores não corrigidos. 

Em relação aos repasses observa-se que houve crescimento dos anos de 2012 a 2013, 

uma vez que os municípios passaram a demandar mais tais recursos. Do ano de 2013 a 2014 o 

crescimento também se revela, pois o repasse passa a ser automático a partir do cadastro de 

matrículas no Censo Escolar.  Já no ano de 2015 e, principalmente, em 2016 os recursos 

sofrem significativa redução, considerando mudanças na regra de recebimento. Destaca-se o 

estado do Piauí com crescimento negativo, pois em 2016 somente 41% dos municípios deste 

estado estavam aptos a receberem recursos e o Rio Grande do Norte com 46% dos 

municípios. Observando este dado em conjunto com a Tabela 3, a cobertura demonstra que o 

Piauí está entre os municípios do Nordeste com menor percentual de atendimento das crianças 

do PBF e o Rio Grande do Norte atendeu mais de 31% dos beneficiários em 2015, mas desde 

2014 diminui consideravelmente seu valor de repasse. 

Valor Repasse 2012  
(R$)

Valor Repasse 
2013  (R$)

Valor Repasse 
2014  (R$)

Valor Repasse 
2015  (R$)

Valor Repasse 2016  
(R$)

% 
cresciment

o

AL 1987289,00 9527362,00 13036545,70 7081309,80 3048969,60 34,82%
BA 10732285,00 43684718,00 58342019,90 20453745,00 11363601,10 5,56%
CE 9304514,30 42827245,90 66346431,70 29812576,40 12007502,40 22,51%
MA 5199644,50 21564185,40 35296739,40 18974149,60 7309109,00 28,86%
PB 3356107,40 11001366,30 19566189,00 11686159,10 3943858,00 14,90%
PE 4541369,40 9733132,00 25691862,00 10956610,60 4847884,10 6,32%
PI 3827471,50 11393632,70 15182584,70 5432465,50 2729947,00 -40,20%
RN 4989814,60 13556679,10 20529559,30 7313929,50 4248940,20 -17,44%
SE 1130533,70 3246655,30 6675805,70 2362898,60 1189881,00 4,99%

Valor total 
do BC

158.459.737,06 529.827.065,68 765.546.699,04 545.748.690,96 139999678,28 -13,19%
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TABELA 6 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM RECURSOS DA AÇÃO BRASIL 
CARINHOSO – 2012- 2016 

 
FONTE: A partir dos dados do MDS (2016). 

Segundo dados disponibilizados pelo FNDE (2016), foi identificado um grande 

número de municípios que contava com saldo em conta não executado. Diante dessa 

constatação, muitos municípios não receberam novos repasses. Dos municípios que não 

receberam recursos em 2016 o maior percentual está relacionado ao fato de não atingirem a 

cobertura, por exemplo, no Ceará este percentual é de 46%, superior ao percentual de 

municípios que receberam e em Alagoas, 31% com o menor percentual. Ressalta-se que o 

repasse realizado no ano de 2016 está relacionado às matrículas efetivadas no ano de 2015. 

 A suplementação de recursos da União nesta ação ainda é muito incipiente, no ano de 

2014 que foi o período de maior destinação de recursos, nos estados do nordeste, 

correspondeu a 1,31% dos recursos do Fundeb no Ceará, 1,27% no Rio Grande do Norte, 

apenas 0,50% para Pernambuco e 0,48% para Sergipe. Ao compararmos os valores totais 

despendidos para Ação Brasil Carinhoso aos percentuais dos valores de contribuição da União 

ao Fundeb no período (2012 - 1,53%; 2013 - 5,71%; 2014 - 7,05%, 2015 - 4,11% e 2016 - 

1,02%) destaca-se que no seu "auge", em 2014, essa ação supletiva representou 7% do valor 

do Fundeb, percentual ainda pequeno, mas que pode ser um importante aporte de recursos 

para a creche, como uma fonte extra ao Ministério da Educação. 

 

Conclusões 

As análises realizadas neste estudo permitiram constatar que o Brasil Carinhoso como 

uma ação supletiva da União na política de financiamento para as creches, atendeu ao objetivo 

proposto em induzir a expansão do atendimento em creche das crianças mais pobres, ainda 

que de forma insuficiente diante do desafio em ampliar as taxas de atendimento. 

Total de 
municípios 2012 2013 2014 2015 2016

AL 102 64,71% 42,16% 11,76% 51,96% 37,25%
BA 417 63,07% 37,17% 8,15% 57,79% 39,33%
CE 184 62,50% 30,43% 0,00% 62,50% 28,80%
MA 217 70,97% 53,00% 9,68% 51,61% 37,33%
PB 223 47,98% 44,39% 12,56% 50,67% 34,53%
PE 185 64,86% 61,62% 5,41% 60,00% 34,05%
PI 224 75,00% 63,84% 15,63% 58,48% 33,93%
RN 167 47,31% 28,74% 2,40% 53,89% 29,34%
SE 75 69,33% 60,00% 26,67% 64,00% 44,00%
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O crescimento das matrículas das crianças do PBF está relacionado aos repasses de 

recursos do Brasil Carinhoso, entretanto, como a vaga deveria estar criada e a matrícula 

efetivada anteriormente ao repasse, essa ampliação é resultado do estímulo gerado pelo 

recurso que posteriormente deve ser utilizado com vistas à qualidade na oferta em creche. 

Destaca-se, que os valores de repasses equivalentes a 50% do valor/aluno estimado do 

FUNDEB para o estado, definido anualmente, revelam insuficiência diante da 

intencionalidade de conferir maior qualidade à oferta, se considerados os valores previstos 

pelo estudo do Custo Aluno-qualidade inicial (CAQi). Também identificou-se que muitos 

repasses ficaram sem utilização o que motivou a alteração na regra no ano de 2015, contudo, 

tal evidência ainda demandará uma análise mais aprofundada.   
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