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Introdução 

 
A Constituição Federal de 1988 (CF), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB), definem a obrigatoriedade e a gratuidade da 

Educação Básica dos 4 aos 17 anos de idade, assegurando o dever do Estado em atender as 

crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas, entretanto, ainda que a legislação garanta a 

positivação do direito à educação, percebe-se que na prática o acesso à Educação Infantil (EI) 

ainda é deficitário apesar da sua expansão nos últimos anos; no Brasil em 2004 constata-se 

que 19,2% da população de 0 a 3 anos frequentava a creche, em dez anos o índice foi 

ampliado para 33,3%; acerca da pré-escola, 72,1% das crianças de 4 a 5 anos estavam 

matriculadas em 2004, chegando a 89,6% em 2014 (BRASIL, 2016), tal situação pressupõe a 

proposição de políticas de financiamento mais eficazes a fim de viabilizar a oferta de EI a 

todos.  

A partir da Emenda Constitucional nº 59/2009 e da promulgação da Lei nº 

12.796/2013 tornou-se obrigatória a matrícula de crianças de 4 a 5 anos, na mesma 

perspectiva a Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) previu que até 2016 

fosse universalizado o atendimento pré-escolar (4 a 5 anos) e que até 2024 seja atendida 50% 

da população de creche (0 a 3 anos), assim sendo, considerando a responsabilidade do poder 

público municipal para com a oferta da EI, sinaliza-se a necessidade de complementação 

financeira por parte da União para que se possa expandir o atendimento, garantindo padrões 

mínimos de qualidade. 

A legislação atual sinaliza avanços na proclamação do direito à educação, sobretudo, 

pelo fato da LDB determinar que a EI passou a ser considerada como primeira etapa da 

Educação Básica, e portanto, constitui-se como direito de todos e dever do Estado. Entretanto, 

observa-se que a EI é de responsabilidade prioritária dos municípios (art. 30, inciso VI e art. 

211, § 2º, da CF), todavia a arrecadação da receita de impostos nos diferentes estados e 
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municípios é desigual (GOUVEIA, 2011), o que tende a dificultar a exequibilidade da 

determinação legal quanto à oferta desta etapa. 

Conforme Pinto (2014) no ano de 2012 após as transferências constitucionais de 

tributos, a União ficou com 60% da receita total, os estados com 24% e os municípios com 

apenas 16%, ou seja, a União fica com mais da metade da receita tributária total, todavia, 

contribui com cerca de um quinto do total de recursos para o financiamento da educação; 

diante do exposto, citando Ximenes (2013) evidencia-se as disparidades federativas no 

financiamento da educação, pois apesar da arrecadação mais elevada em relação aos entes 

federados, não é o Poder Público Federal que custeia a maior parte dos gastos educacionais no 

país. 

Para Silveira (2013) se faz necessário alterar a concepção de que a efetivação dos 

direitos deve estar condicionada aos recursos financeiros disponíveis, devendo ocorrer o 

contrário, isto é, os recursos devem ser direcionados à concretização dos direitos já definidos 

na legislação, esta é uma das justificativas para a defesa da implementação do CAQi (Custo 

Aluno-Qualidade Inicial), que nasceu de um esforço pioneiro da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, objetivando transformar em políticas concretas as determinações legais de 

garantia de um padrão mínimo de qualidade na educação pública (art. 211 da CF e art. 4º da 

LDB), tal indicador é calculado a partir daqueles insumos indispensáveis ao desenvolvimento 

dos processos de ensino e aprendizagem, assim sendo, o CAQi é o padrão mínimo necessário 

para garantia de educação pública de qualidade, já o CAQ (Custo Aluno-Qualidade) é uma 

proposta um pouco mais ambiciosa, que avança para além do mínimo (CARREIRA e PINTO, 

2007). 

 
Se não houver uma mudança significativa no envolvimento do Governo 
Federal com o financiamento da Educação Básica, em especial quanto à 
viabilização do CAQi e do CAQ, inicialmente via FUNDEB e posteriormente 
por meio de um mecanismo permanente que regule o regime de colaboração 
na oferta educacional, pouca coisa mudará e o PNE 2014-2024 correrá o risco 
de ser estigmatizado e ter o fim inglório do PNE 2001-2011 (PINTO, 2014, p. 
643). 

 

Considerando que o direito à educação não se efetiva somente mediante ao acesso à 

escola, mas deve pautar-se também numa perspectiva qualitativa, defende-se que para 

viabilizar a ampliação do atendimento na EI com qualidade, a implementação do CAQi2 

                                                 
2 Há uma diferença significativa entre CAQi e FUNDEB, por exemplo, em 2012 o valor anual do CAQi previsto 
para alunos de creche (tempo integral) seria de R$8.288, já o valor mínimo estimado pelo FUNDEB era de 
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mostra-se relevante, assim sendo, faz-se necessário o incremento do financiamento público, 

redefinindo o papel da União no pacto federativo atual. 

 
Método 

 
Considerando a problemática exposta, este trabalho se propõe a apresentar algumas 

análises referentes à população de 0 a 5 anos e déficits de vagas na EI em doze municípios 

paranaenses integrantes do 1º Anel Metropolitano de Curitiba-PR em 2014 e 2015, buscando 

estabelecer relações com os gastos municipais nas seguintes funções: administração, 

educação, saúde e urbanismo (selecionadas por serem mais recorrentes nos municípios 

analisados, ainda que em proporções diferentes), com a finalidade de captar os possíveis 

limites postos aos municípios para a efetivação do direito à EI. Convém esclarecer que os 

dados tabulados foram coletados nos relatórios Informações Municipais de Planejamento 

Institucional, produzidos pelo Ministério Público do Estado do Paraná (2017); tal recorte se 

justifica pelo fato desta região possuir 92,4% da população da região metropolitana de 

Curitiba, formando uma mancha contínua de aglomeração (BRUEL, et al, 2007). 

 
Resultados 

 
Em 2015 no Paraná havia um déficit de vagas de 68,46% na creche e 19,01% na pré-

escola, mesmo que o percentual venha progressivamente diminuindo – em 2014 o déficit era 

70,02% e 23,68%, respectivamente (MINISTÉRIO PÚBLICO-PR, 2017), evidencia-se que há 

desafios a serem superados. 

Conforme tabela abaixo é possível perceber que alguns dos municípios analisados 

apresentam grandes desigualdades entre si, em 2015 somente o Município de Quatro Barras 

conseguiu universalizar o atendimento de 4 e 5 anos (pré-escola); ademais constata-se ainda 

que cinco municípios possuem déficits abaixo de dez pontos percentuais, são eles: Campo 

Largo, Campo Magro, Fazenda Rio Grande, Pinhais e Campina Grande do Sul; e três têm 

entre 16 e 23% (Colombo, Araucária e São José dos Pinhais).

                                                                                                                                                         
R$2.427; tal situação evidencia que atualmente o FUNDEB está longe de assegurar o padrão mínimo de 
qualidade previsto no CAQi (PINTO, 2015). 
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Tabela 1: Dados sobre população (geral, creche e pré-escola), déficits no atendimento de EI, despesas e gastos por função em quatro áreas nos municípios do 1º Anel 
Metropolitano de Curitiba-PR. 
 

 
Fonte: Ministério Público-PR (Março/2017). Dados tabulados pela autora. 
1 Segundo a fonte pesquisada, a população de creche e pré-escola foi fixada pelo DATASUS, a partir da projeção intercensitária de 2012, para o cálculo dos anos analisados. 
2  De acordo com a fonte, trata-se do total da despesa efetivamente realizada durante o exercício fiscal (despesas correntes e de capital).  
3 Em bilhões. 
4 Refere-se aos gastos totais, a fonte não discrimina se os gastos vinculam-se à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), tão pouco esclarece a origem das receitas, 
portanto os valores não dizem respeito aos percentuais mínimos de aplicação de recursos públicos previstos no art. 212 da CF (18% para União e 25% para Estados e 
Municípios). 
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Nos anos de 2014 e 2015 os municípios de Almirante Tamandaré, Curitiba e Piraquara 

apresentaram os piores índices de atendimento na pré-escola, estes dados nos fazem 

questionar acerca da capacidade orçamentária dos municípios em atender a legislação vigente 

quanto à compulsoriedade desta sub-etapa da EI, visto que estes podem não dispor de verba 

suficiente para tanto; analisando os gastos por função verifica-se que a educação é a área de 

maior gasto municipal em Almirante Tamandaré (40,44%) e Piraquara (32,15%), ainda que 

em Curitiba esta área figure como a terceira (16,98%), priorizando-se saúde (21,62%) e 

urbanismo (17,26%).  

A situação é mais preocupante ao analisarmos os déficits de vagas na creche, sub-etapa 

não obrigatória da EI, em 2015 novamente os municípios de Almirante Tamandaré e 

Piraquara evidenciaram os piores déficits de 90,18% e 89,32%, respectivamente; porém 

Curitiba apresenta o menor déficit entre os municípios analisados, atendendo a 45% da 

demanda; destaca-se ainda que nenhuma das cidades analisadas apresentou um déficit menor 

que 50%.  

É interessante observar que dez dos doze municípios apresentam severos déficits de 

atendimento de creche em 2015, maiores que o índice geral do Estado (68,46%), porém em 

relação à pré-escola apenas cinco municípios apresentam déficits superiores ao percentual 

estadual (19,01%), isto evidencia que os entes federados concentraram seus recursos no 

atendimento da sub-etapa obrigatória, atendendo a creche à medida que é possível, percebe-se 

uma certa diferenciação em Curitiba, que disponibiliza mais vagas de creche em relação aos 

demais municípios, porém tem um alto déficit na pré-escola (33,12%).  

Analisando os déficits de vaga constata-se que nos anos de 2014 e 2015 os municípios 

vem reduzindo progressivamente seus percentuais, com exceção de Piraquara que diminuiu o 

percentual em pré-escola (de 48,39% para 31,10%), porém ampliou o de creche (84,11% para 

89,32%), o que pode ser causado por um possível fechamento de turmas de 0 a 3 anos para 

garantir o atendimento de 4 a 5 anos, diante da obrigatoriedade desta sub-etapa prevista em 

lei. Estas situações nos fazem refletir acerca da negação do direito à creche, já que, conforme 

Liberati (2004), o direito à educação não se restringe ao ensino obrigatório, mas vincula-se à 

oferta de educação para todos. 

Os maiores gastos dos entes federados analisados vinculam-se às áreas de 

Administração, Educação, Saúde e Urbanismo, é possível perceber que a área educacional 

figura entre as três funções de maior despesa orçamentária (40% a 17%); constata-se ainda 

que dos doze municípios analisados, nove deles tem na Educação a área de maior gasto 
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público, inclusive em Almirante Tamandaré e Piraquara que apresentam os maiores déficits 

no atendimento da EI, ressalta-se que o gasto em educação de ambos é maior que um terço de 

suas despesas, tais dados demonstram o efetivo gasto público com a área educacional, porém 

o recurso pode não ser suficiente para atendimento da demanda.  

Ao calcular a correlação de Pearson utilizando as variáveis gastos em educação e 

déficits de atendimento em 2015, obteve-se os seguintes resultados: 0,593 para creche, 

indicando uma correlação moderada e 0,259 para pré-escola, o que significa uma correlação 

fraca; estes resultados evidenciam que o grau de relação entre as variáveis não é explicativo 

em si, pois não necessariamente um maior investimento em educação vai representar um 

menor déficit de atendimento, como pode-se verificar empiricamente no caso de Almirante 

Tamandaré, dentre os municípios analisados foi o que percentualmente mais investiu em 

educação, mas apresenta os piores déficits de atendimento na EI, em contrapartida, observa-se 

que Colombo investiu praticamente o mesmo percentual e tem déficits menores. Essa situação 

indica que apesar dos esforços de algumas redes municipais, pode não estar sendo possível 

garantir o direito à educação a todos de fato, pois o atendimento da demanda implica, por 

exemplo, na construção de mais prédios, o que é muito mais oneroso do que manter uma rede 

já instituída; isto sinaliza a incapacidade orçamentária de alguns municípios que carecem de 

maior aporte financeiro.  

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa realizada aponta que de modo geral os municípios analisados têm 

concentrado seus recursos para garantia do atendimento da sub-etapa obrigatória (pré-escola), 

atendendo à demanda de creche de maneira limitada, assim é possível inferir que o direito à EI 

não tem sido efetivado a contento; esta situação põe em xeque a municipalização da oferta 

desta etapa educacional, apontando para a necessidade de se repensar as políticas de 

financiamento para EI no país. 

Diante do exposto, destaca-se a necessidade de se garantir maior subsídio financeiro 

aos municípios, a fim de que estes sejam capazes de expandir e/ou manter suas redes, para 

viabilizar a efetivação do direito ao acesso e à permanência na educação pública, a forma mais 

rápida e eficaz para garantir isto seria mediante um novo pacto federativo, no qual a União 

passasse a ter um papel mais significativo no financiamento.  
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Convém ressaltar ainda que, o direito à educação não se limita meramente ao acesso, 

mas também à permanência com padrões mínimos de qualidade, indubitavelmente a 

implementação do CAQi mostra-se como uma possibilidade real de garantia da efetivação do 

direito à educação, com destaque para a EI, sinalizando a premência da União assumir maior 

responsabilidade na oferta desta etapa de ensino. 
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