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Resumo  

Este trabalho objetiva apresentar a situação dos direitos educacionais das crianças de 0 a 5 

anos no município de Ribeirão Preto, especificamente, o acesso à educação infantil pública, 

gratuita e de qualidade. As análises decorrem de informações contidas em um banco de dados 

elaborado em pesquisa prévia, cuja meta foi identificar o perfil das condições de vida de 

crianças e adolescentes de Ribeirão Preto e apresentar indicadores capazes de orientar 

políticas públicas. Os resultados do presente estudo mostram que o atendimento educacional, 

desde a simples oferta de vagas até a sua qualidade, aparece como direito violado. Considera-

se que este é um problema que pode estar na base de violações de outros direitos da infância 

e, por isso, deve ser imediatamente enfrentado pelo poder público local. 

Palavras-chaves: Educação Infantil – Infância – Políticas Públicas. 

 

Abstract 

This work presents the situation of the educational rights of children aged zero to five years in 

the municipal district of Ribeirão Preto, specifically, the access to public and free preschool 

with great quality improvement.  The analysis is based upon information contained in a 

database developed in previous research, which goal was to identify the profile of children 

and adolescents living in Ribeirao Preto and to present indicators capable to guide public 

policies. The results of the present study show that educational service, from offer until 
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quality, appears as a violated right. It is considered that this is a problem that underlies other 

violations of children’s rights and therefore should be immediately faced by local 

government. 

Keywords: Childhood education – Childhood – Public Policies 

 

Introdução 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ribeirão Preto 

(CMDCA), no primeiro semestre de 2011, solicitou ao Laboratório de Estudos e Pesquisa 

sobre Infância, Juventude e Educação (LEPINJE), vinculado à Universidade de São Paulo – 

campus de Ribeirão Preto, a concepção e desenvolvimento de pesquisa sobre a condição da 

infância e adolescência do município na atualidade, com o objetivo de subsidiar os integrantes 

do referido órgão nos processos de debate e reflexão sobre as iniciativas públicas que mais 

adequadamente possam garantir o acesso e fruição dos direitos específicos consagrados aos 

segmentos infanto-juvenis.4 

A consecução de tal pesquisa contou com os seguintes procedimentos metodológicos: 

(i) análise de dados quantitativos presentes nas bases de dados do IBGE (2000; 2010) e MEC-

INEP; (ii) análise de registros de ocorrências e fichas de atendimentos prestados pelos 

Conselhos Tutelares do município, no ano de 2010 e primeiro semestre do ano de 2011 e (iii) 

realização de entrevistas estruturadas com os conselheiros das três unidades do Conselho 

Tutelar. Procedimentos de organização, tabulação, conferência e padronização de dados, além 

de conformação de categorias descritivas a partir de variáveis quantitativas, permitiram a 

formação de um banco de dados para análise qualitativa. Com base neste arcabouço, os 

resultados da pesquisa, concluída em fevereiro de 2012, contribuíram com informações sobre 

o perfil das condições de vida de crianças e adolescentes de Ribeirão Preto e apresentaram 

indicadores possibilitando a definição de prioridades para o estabelecimento de diretrizes que 

orientem as políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes da cidade. 

O presente trabalho integra uma das linhas de estudos que compõem o LEPINJE, e 

cujo interesse específico volta-se à infância e às políticas públicas para a sua educação. 

Partindo das informações contidas no banco de dados elaborado na pesquisa descrita, este 

texto tem como objetivo apresentar a situação dos direitos educacionais das crianças de 0 a 5 

anos em Ribeirão Preto, especificamente, o acesso à educação infantil pública, gratuita e de 

qualidade. A primeira parte do trabalho aborda, brevemente, alguns impasses relacionados à 

oferta de vagas para os pequenos, ou seja, ao acesso destes à educação. Na segunda parte 
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constam considerações sobre o atendimento educacional em creches e pré-escolas no 

município estudado: são apresentados dados da população de 0 a 5 anos, número de 

matrículas na educação infantil, atendimento oferecido pela rede pública e acesso ao direito 

educacional de sujeitos vivenciando diferentes realidades de renda. A terceira parte do texto 

apresenta os registros sobre as violações dos direitos de crianças de 0 a 5 anos, segundo 

ocorrências dos Conselhos Tutelares, evidenciando a falta de vaga em escola como o principal 

eixo de denúncias. A explicitação do contexto municipal permite, ao término, reflexões acerca 

de um problema que pode levar a muitos outros, e que deve ser imediatamente enfrentado 

pelo poder público local: a educação escolar, desde a simples oferta de vagas até a sua 

efetivação com qualidade. 

 

Garantia do direito à educação infantil no Brasil 

O acesso à educação infantil no país deixa ainda a desejar, sendo “necessária uma 

forte e contínua mobilização para que o direito conquistado na letra da lei se efetive na 

prática” (CORREA, 2007, p. 21). Em 2003, Correa alertava para a dificuldade em se definir 

objetivamente quais as necessidades de ampliação de vagas para a educação infantil, pois se 

por um lado a CF (BRASIL, 1988) e a LDB (BRASIL, 1996) definiam a obrigação do Estado 

em ofertá-las, por outro, a matrícula nessa etapa educacional não era obrigatória por parte das 

famílias. Além disso, os municípios, principais responsáveis por essa etapa, têm realizado 

esforços muito aquém do necessário para atender as determinações constitucionais e legais 

com racionalidade e vontade política que a questão requer, como, por exemplo, elaborar censo 

educacional que lhes permitam aferir a demanda potencial em seus territórios. Assim, ao não 

se conhecer com clareza a demanda existente, potencial e real, torna-se mais complexo exigir 

do Estado a abertura de novas vagas (CORREA, 2003). Conforme Silveira (2010, p. 113), o 

reconhecimento da educação infantil como direito público valida exigências quanto ao seu 

cumprimento; todavia, o Tribunal de Justiça – ou seja, o Estado – pode se recusar a atender 

ações cíveis do Ministério Público pedindo que municípios sejam compelidos a abrir vagas 

em creches ou pré-escolas, caso julgue que os requerimentos são demasiadamente genéricos e 

com “ausência de dados concretos a respeito do não atendimento”. 

Tais considerações chamam a atenção para a necessidade de análise da situação de 

atendimento educacional em creches e pré-escolas nos municípios brasileiros; pois, dessa 

maneira é possível compreender o que é ofertado quantitativamente pelo executivo local e, 

principalmente, clarificar objetivamente a realidade para prever linhas de mobilizações 
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futuras, seja no campo da gestão, seja no âmbito da reivindicação política por uma educação 

infantil com qualidade social. 

 Em 2009, a Emenda Constitucional n. 59 foi aprovada e por ela ficou definido que até 

2016 a matrícula será obrigatória dos quatro aos 17 anos de idade, ou seja, infere-se que a pré-

escola, a partir desse momento, deverá atender a todas as crianças de quatro e cinco anos de 

idade. Este é mais um dado a ser considerado, visto que mesmo tendo um índice maior de 

atendimento em comparação com o efetivado em creche, tanto em nível nacional quanto 

local, a pré-escola ainda não chega a atender 90% da população a que se destina, mesmo 

computando-se as matrículas nas redes pública e privada e aquelas que derivam de eventuais 

parcerias articuladas pelos governos locais e associações da sociedade civil -  comunitárias, 

filantrópicas ou caritativas. 

 A seguir, apresentamos a situação de Ribeirão Preto no que se refere à oferta de 

educação infantil. Antes, porém, é importante lembrar que os problemas e dificuldades 

encontrados no município não são uma exclusividade sua. Os dados nacionais apontam para o 

mesmo sentido, dados estes já identificados em outros trabalhos, dentre os quais destacamos o 

de Rosemberg (2003): quanto menor e mais pobre a criança, menores são as suas chances de 

acesso à educação infantil. Se além dessas características, a criança pertencer a uma família 

negra, suas chances diminuem ainda mais. Assim, podemos dizer que o município em análise, 

conhecido como sendo integrante da Califórnia Brasileira, também colabora para dar 

densidade a um problema histórico do nosso país, qual seja, o da multiplicação de situações 

de extremas desigualdades, sejam elas socioeconômicas, étnico-raciais ou etárias. Nesse 

contexto, as crianças pequenas são os sujeitos mais vulneráveis. 

 

Ribeirão Preto: considerações sobre o atendimento educacional em creches e pré-escolas 

O município de Ribeirão Preto, localizado no interior do estado de São Paulo, a 317 

km da capital, tem 605.114 habitantes. Não obstante o decréscimo na taxa de natalidade que 

acompanha a tendência nacional, conforme dados da tabela 1, foram registradas, no ano de 

2010, 43.235 crianças com idade entre 0 e 5 anos. A tabela 2, informando o número de 

matrículas por idade, mostra que, em 2010, pouco mais de 20 mil crianças contavam com 

atendimento em instituições de educação infantil. 

 
Tabela 1 - Ribeirão Preto 2000/2010:                      Tabela 2 – Ribeirão Preto 2000/2010: 
População de 0 a 5 anos                                            Matrículas da população de 0 a 5 anos 
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2000 
1

2010 
2 Evolução 2010/2000 (%)

Menos de 1 ano 7.619               7.335 -3,7
1 ano 7.598               7.173 -5,6
2 anos 8.081               6.932 -14,2
3 anos 7.546               7.063 -6,4
4 anos 7.681               7.303 -4,9
5 anos 8.866               7.429 -16,2

Idade
Ribeirão Preto

     

Idade 2000 2010
Evolução 

2010/2000 
(%)

Menos de 1 ano                229                  16 -93,02

1 ano                797             1.026 28,66

2 anos             1.646             2.562 55,63

3 anos             2.141             3.925 83,30

4 anos             3.329             5.792 73,98

5 anos             5.721             6.715 17,38  
Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Escolar 2000         Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Escolar 2000 

 e 2010               e 2010 

 

O entendimento da infância como “tempo de direitos” (ARROYO, 1994, p. 89) remete 

à obrigação pública e política frente à educação infantil, cuja finalidade é o “desenvolvimento 

integral da criança” em “seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996, Art. 29). Segundo 

Correa (2003, p. 93), há “condições mínimas e objetivas para a garantia, ao menos em parte, 

do respeito aos direitos das crianças e, consequentemente, à garantia de um atendimento de 

qualidade”, neste nível de ensino: (i) “proporção entre a procura e a oferta de vagas em 

creches e pré-escolas” que “numa perspectiva democrática, é atendimento para todos”; (ii) 

atenção à “razão adulto/criança”, pois “é preciso atender a todos, mas em condições dignas, e 

não simplesmente colocando um sem número de crianças nas classes já existentes”; (iii) 

“dimensão de cuidado que, necessariamente, deve estar presente nas práticas educativas com 

crianças pequenas”, mas que também pressupõe a atualização histórica e social da criança por 

meio do ensino.  

A primeira condição de respeito ao direito da criança, tal como mostrado pela autora, 

não parece ser cumprida no município estudado, que conta com 32 creches e 42 pré-escolas 

em um território que abarca, aproximadamente, 203 bairros.5 São poucos equipamentos 

públicos e as matrículas acolhem menos de 50% da população que vive a primeira infância, 

sendo que somente 0,3% dos bebês com menos de um ano e 37% das crianças com dois anos 

têm atendimento institucional.  

É possível argumentar que na localidade apreciada houve crescimento nas matrículas 

da educação infantil, considerando a evolução do atendimento em 2010. De modo geral, este 

fenômeno pode ser explicado pelas ações realizadas por movimento organizado da sociedade 

civil, o qual reúne diferentes identidades coletivas que têm em comum a defesa da educação 

infantil pública, gratuita e de qualidade, e se esforça por articular e mobilizar familiares e 

responsáveis a denunciar, nos Conselhos Tutelares da cidade, a falta de vagas em creches e 

pré-escolas e que, também, realiza cadastramentos de demandas por educação para os 

pequenos, visando moções junto ao judiciário.6 Todavia, o aumento – aparentemente mais 
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significativo – nas matrículas de crianças com 3 anos precisa ser olhado com cuidado: não 

significa, necessariamente, a construção e abertura de equipamentos para ampliação de vagas 

na rede, para além das existentes. Com a Lei n° 11.114 (Brasil, 2005) que altera o texto da 

LDB (Brasil, 1996), tornando obrigatório o ingresso no Ensino Fundamental aos 6 anos, as 

pré-escolas tiveram liberação de espaço físico e de vagas. O esperado, era a abertura de 

matrículas para mais turmas de crianças com 4 e 5 anos, buscando universalizar o 

atendimento desta faixa etária. Porém, o município parece ter optado pela diminuição da 

“oferta de vagas na pré-escola, seja fechando turmas, seja ‘puxando’ crianças da creche aos 

três anos para a pré-escola” (CORREA, 2011, p. 25), em manobra imediatista com vistas a 

driblar o problema da imensa falta de vagas em creches. 

Em Ribeirão Preto, houve, como evidenciam os dados estatísticos, aumento no 

atendimento da referida faixa etária, mas com custos em termos de qualidade e garantia dos 

direitos da infância: as salas das pré-escolas não são equipadas com banheiros para trocas e 

banhos; mobiliários e materiais não são concebidos para crianças tão pequenas, horários e 

rotinas têm menos flexibilidade e não contam com espaços adequados para sono e descanso, 

por exemplo. Ademais, as pré-escolas passaram a ter profissionais cujos contratos de trabalho 

e salários eram diferentes (maior jornada e menor salários para professoras das crianças de 3 

anos, pois ingressaram na rede pelo concurso para creche), acarretando disputas internas e 

prejudicando a elaboração coletiva de projetos e vivências. Em 2012, contudo, uma nova 

versão do Estatuto do Magistério foi aprovada e prevê-se que a diferenciação salarial entre 

profissionais de creche e de pré-escola deixe de existir. 

Ainda sobre o quantitativo de matrículas na educação infantil em Ribeirão Preto, é 

preciso considerar os diferenciais de atendimento nas redes pública e privada. A tabela 3 

mostra que em 2010 ocorreu ligeiro aumento no atendimento educacional em creches 

privadas e consequente diminuição na oferta em creches públicas; nota-se, inclusive, que as 

creches privadas abarcam mais de 40% das matrículas do município. O aumento no 

atendimento em pré-escolas pertencentes à rede privada foi mais significativo, gerando uma 

queda de, aproximadamente, 3% no atendimento público neste segmento da educação infantil.  

 

 

Tabela 4 – Ribeirão Preto 2010: Número de  
matrículas por idade e etapa de ensino 
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Pública Privada Pública Privada

Creche           2.995         58,7           41,3     10.529         58,3              41,7 

Pre-Escola         14.794         70,7           29,3     14.570         67,1              32,9 

Etapa de ensino
2000 2010

Total
setor da oferta  (em %)

Total
setor da oferta  (em %)

 

Idade Etapa de ensino  Código da matrícula 

Creche 16                           
T otal 16                           
Creche 1.026                      
T otal 1.026                      
Creche 2.549                      
Educação Especial 13                           
T otal 2.562                      
sem classificação 1                             
Creche 3.913                      
Educação Especial 11                           
T otal 3.925                      
sem classificação 8                             
Creche 2.911                      
Pré-escola 2.865                      
Educação Especial 8                             
T otal 5.792                      
sem classificação 12                           
Creche 46                           
Pré-escola 6.649                      
Ensino Fundamental - 
anos iniciais

2                             

Educação Especial 6                             
T otal 6.715                      

total 0 a 5 20.036                    

5

0

1

2

3

4

 
Fonte: Microdados do Censo Escolar 2000 e 2010.                                                     Fonte: Microdados do Censo Escolar 2010 

            

Conforme Correa (2011, p. 22), “a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF 

– Lei Complementar n. 101, de 05 de maio de 2000)”, proíbe legalmente que municípios e 

estados comprometam suas despesas com contratação de pessoal acima do percentual 

estabelecido – que é de 60% da receita corrente líquida. Com a vigência desta 

regulamentação, “o que se observou nos municípios foi um incremento da busca por 

‘alternativas’ que não implicassem em gastos com a folha de pagamento e, globalmente, 

fossem mais baratas aos cofres públicos”. Um das alternativas encontradas foi “o 

estabelecimento de convênios por parte do governo municipal com instituições privadas sem 

fins lucrativos (comunitárias, filantrópicas ou confessionais)”, que “recebem um per capita 

mensal para a manutenção do atendimento” (CORREA; ADRIÃO, 2010, p. 11). Na prática, 

se desenhou “uma conjuntura bastante favorável à ‘privatização’ do atendimento, 

especialmente na creche”, haja vista que os custos de manutenção “na faixa de 0 a 3 anos” são 

“superiores àqueles dos demais níveis da educação básica” (CORREA, 2011, p. 24).  

 No sítio eletrônico do município de Ribeirão Preto constam 24 escolas autorizadas e 

conveniadas, havendo na região oeste do município mais escolas conveniadas do que creches 

municipais. O que se faz, na realidade, é a destinação de escassos recursos públicos a 

entidades privadas, acirrando a desresponsabilização do poder público para com o 

investimento e ampliação da rede própria (CORREA; ADRIÃO, 2010).  

Historicamente, a qualidade do serviço oferecido por este tipo de atendimento – via 

convênio – tem sido “muito inferior àquela observada em creches mantidas e administradas 

diretamente pelo poder público”. O problema da vaga não é garantido, uma vez que a 

demanda nem sempre é formalizada; ademais, há casos de instituições que oneram as famílias 

“pela participação praticamente compulsória em atividades como rifas, venda de pizzas e 

Tabela 3 – Ribeirão Preto 2000/2010: Número de 
matriculas e percentual de atendimento por rede 
da população de 0 a 5 anos 
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assemelhados” e por meio do pagamento de “mensalidade – o que é considerado ilegal por 

todos os sistemas que estabelecem os convênios” (idem). 

Retomando, então, “a ideia do direito de toda criança” à educação infantil, vale a 

indagação: “que direitos estão sendo garantidos quando as crianças que frequentam 

instituições conveniadas, com raras exceções, convivem em ambientes cuja infraestrutura é 

inadequada e onde os profissionais nem sempre têm a formação específica para atuar?” (idem, 

p. 12). 

Destaca-se, ainda, que o total de matrículas em creches e pré-escolas no ano de 2010, 

segundo a tabela 3, é um pouco maior que o apresentado na tabela 4 (e, também, na tabela 2). 

Essa diferença deve-se ao fato de, em tal período, ainda haver crianças matriculadas na 

educação infantil com idade superior a 5 – lembrando que 2010 abarca o prazo final de 

implementação do ensino fundamental de nove anos. Além disso, os dados da tabela 4 

chamam a atenção para a matrícula de 61 crianças de 0 a 5 que não estão em creches, 

tampouco em pré-escolas: 38 crianças encontram-se na “educação especial”, provavelmente, 

com atendimento na rede privada e, portanto, sem acesso à inclusão em salas no ensino 

regular, outras 21 matrículas aparecem com a terminologia “sem identificação” e, por fim, há 

2 crianças com 5 anos inseridas no ensino fundamental. 

Quanto ao adensamento da demanda por creche e pré-escola pelas famílias de Ribeirão 

Preto, é muito difícil acreditar que não exista. A tabela 5 é significativa por mostrar que a 

chance de uma criança que vive nos domicílios que recebem os menores níveis de renda 

(nível 1 e 2) frequentar uma escola de educação infantil ainda é quase duas vezes menor do 

que a chance de participação escolar de uma criança nascida em famílias com maiores níveis 

de renda mensal domiciliar per capita (nível 5 e 6). Quando a análise destaca os grupos por 

raça/cor da pele, verifica-se que pretos e pardos, apesar de serem minoria entre a população de 

Ribeirão Preto, têm acesso abaixo do esperado (58,1%), considerando a taxa de atendimento 

geral da faixa etária.  

 
Tabela 5 – Ribeirão Preto (2010): Taxa de 
atendimento educacional da população de 0 a 5 
anos - geral, por nível de renda mensal 
domiciliar per capita e cor/raça (em %) 
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2000 2010 evolução

Taxa de atendimento geral 29,3                   58,1                   98,7       

Taxa de atendimento por nível de renda mensal domiciliar per capita1

Nível 1 - 10% mais pobres 18,3                   46,3                   153,3     

Nível 2 - 1o quartil 21,0                   52,2                   148,9     

Nível 3 - 2o quartil 26,2                   59,6                   127,2     

Nível 4 - 3o quartil 36,2                   65,9                   82,2       

Nível 5 - 4o quartil 52,2                   72,7                   39,3       

Nível 6 - 10% mais ricos 56,6                   69,7                   23,2       

Taxa de atendimento por raça/cor

Branca e amarela 30,6                   59,3                   94,0       

Preta e parda 25,9                   56,1                   116,5     

Indígena -                     -                     -

Característica
Ribeirão Preto

 
 

Salati (2012, junho 26), em artigo da Rede Nacional Primeira Infância, afirma que 

“falta creche para os filhos dos pobres”. Focando o município de São Paulo, diz haver vários 

“exemplos de mulheres que, por não terem acesso à creche pública, estão impossibilitadas de 

trabalhar, ou, se estão empregadas, são obrigadas a deixar seus filhos com parentes, vizinhos” 

e, às vezes, optam e, às vezes, optam “pagar por uma creche particular, diminuindo e tornando 

insuficiente o orçamento da família”. Os dados quantitativos de Ribeirão Preto – 

especialmente os da tabela 4 – indicam, de modo semelhante, a falta do direito à educação 

infantil para crianças e familiares residentes no município; ademais, as análises dos registros 

dos Conselhos Tutelares da cidade não deixam dúvidas sobre a demanda existente. 

 
Os Conselhos Tutelares (CTs) e os registros sobre as violações dos direitos de crianças 
de 0 a 5 anos. 

Em Ribeirão Preto há 3 unidades do Conselho Tutelar - CT: CT1, localizado na região 

central da cidade, Conselho Tutelar 2, localizado na região oeste e Conselho Tutelar 3, 

também situado no oeste do município. O levantamento dos dados acerca de possíveis 

violações dos direitos da criança e do adolescente, nos CTs mencionados, recobriu 

atendimentos prestados em 2010 e primeiro semestre de 2011. Foram adotadas duas formas 

de coleta:7 (i) levantamento inicial nas três unidades, baseado no livro de atendimento8 e (ii) 

levantamento completo nos CTs 2 e 3, baseado na ficha padronizada de registro9 e consulta a 

processos.  

Um problema enfrentado foi o elevado número de fichas com preenchimento 

incompleto que, de certo modo, fragilizou a avaliação da real situação das crianças e 

adolescentes, bem como a definição de políticas voltadas as suas necessidades e demandas. A 

precariedade das informações disponíveis nos CTs não pode, evidentemente, ser tomada 

como um problema de responsabilidade exclusiva dos Conselheiros, haja vista que a pesquisa 

em campo deixou claro que as condições de trabalho a que estão submetidos dificultam não 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo 2000 e 2010 
(resultados da amostra).  Nota: (1) Amplitude dos intervalos de renda 
em junho de 2000 (em R$): nível 1: <= 83,33; Nível 2:  
>83,33<=157,33; nível 3 >157,33<=295; nível 4: >295<=575; nível 5: 
>575<=1175; nível 6: >1175. Nota: (1) Amplitude dos intervalos de 
renda em junho de 2010 (em R$): nível 1: <= 250 Nível 2:  
>250<=433,33; nível 3 >433,33<=733,33; nível 4: 
>733,33<=1.333,33; nível 5: >1.333,33<=2.666,67; nível 6: >2.666,67 
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apenas a tarefa de registro, como outras até de maior relevância, como, por exemplo, o 

atendimento imediato, e particularizado, a algumas denúncias recebidas. É preciso lembrar, 

ainda, que Ribeirão Preto não conta com um sistema digital integrado de informações, e os 

CTs sequer possuem computadores em quantidade e condições adequadas para isso.  

Considerando, então, o recorte de investigação e análise descrito, nos três CTs do 

município foram registradas 5.071 ocorrências de possíveis violações dos direitos das crianças 

e adolescentes.10 O gráfico 1 mostra com sete categorias dos agrupamentos das violações mais 

frequentemente denunciadas: educação, violência sexual (especificamente), outras violências 

(física, psicológica, familiar etc), acompanhamento, comportamento, drogadição e abrigo.  
 

2263
303

303

205

154
144

93 Educação

Outras violências*

Comportamento

Acompanhamento

Drogadição

Violência sexual

Abrigo

 
É notável que 63,5% (2.263) dos registros estejam relacionados à educação. Conforme 

indicadores do gráfico 2, a falta de vaga em escola é o principal eixo de denúncias, pois foram 

computadas 1.691 denúncias por vaga escolar, sendo 940 explicitamente direcionadas à 

educação infantil. A violação de direitos por ausência de vagas ou impedimento de acesso a 

creches e pré-escolas é bem expressa pela análise completa dos dados de dois CTs, 

considerando o ano de 2010, evidenciando que as crianças inseridas no grupo de 0 a 5 anos de 

idade são as que mais têm os seus direitos violados pelo Estado, sendo, neste caso, o 

segmento etário e social mais vulnerável (gráfico 3). 

 

Gráfico 2 - Ribeirão Preto (2010-2011): Violações denunciadas relacionadas à educação 
mais frequentes da população de 0 a 18 anos¹ (em %) 

Fonte: Grupo de pesquisa (ver nota 4) com base no Livro de 
atendimento e fichas dos CTs 1,2,3 em 2010-2011. Notas: (*) 
Agregamos as violências diferentes da violência sexual. 

 

Gráfico 1 - Ribeirão Preto (2010-2011): Número de 
violações denunciadas por violação agrupada² da 
população de 0 a 18 anos 
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Gráfico 3 - Ribeirão Preto (2010): Número de violações denunciadas por faixa etária da 
população de 0 a 18 anos (em %). 
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Segundo Correa (2003, p. 119), “dadas as transformações sociais e econômicas, a 

escola também é um recurso necessário como mecanismo de liberação da mulher para o 

mercado de trabalho”. Assim, a falta de instituições municipais de educação infantil, em que 

atuam profissionais com formação, abre brechas para a permanência da criança em locais 

domésticos que não possuem fiscalização sanitária e educacional, tampouco respondem à 

exigências prescritas por legislações. São exemplos: a residência de vizinho ou amigo que 

“olha” um grupo de crianças e, até mesmo, instituições privadas ou filantrópicas sem 

autorizações para funcionamento e com qualidade questionável de atendimento. A vivência 

das crianças nestes espaços “alternativos” não garante a proteção e cuidado contra quaisquer 

formas de “tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” 

(BRASIL, 1990, Art. 18), lembrando que “quanto mais nova a criança, menores são suas 

condições de autodefesa diante de abusos por parte de quem deveria zelar por sua 

integridade” física, psicológica e social” (CORREA, 2007, p. 3).  

Nessa perspectiva, cabe inferir que a ausência de equipamentos educacionais, a 

insuficiência na oferta de atendimento educacional com qualidade e inexistência de ações 

Fonte: Grupo de pesquisa (ver nota 4), 
com base no livro de atendimento e 
fichas dos CTs 1,2,3 em 2010-2011. 
Notas: (1) Violações com 
porcentagem acima de 1. (2) 165 
violações. (*) Utilizamos os termos 
encontrados nos registros/ fichas, no 
entanto em alguns casos, fizemos 
adaptação do vocabulário. (**) Caso 
sem identificação. 

Fonte: Grupo de pesquisa (ver nota 4), com 
base no livro de atendimento e fichas dos CTs 
2 e 3 em 2010. Nota: (*) Caso sem 
identificação. 
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públicas visando incentivar e promover matrículas, são fatores que desrespeitam e violam 

flagrantemente os direitos sociais das crianças pequenas e, além disso, contribuem para a 

existência de outras situações de desrespeito à criança. Essa é uma reflexão importante, pois 

os dados do gráfico 4 mostram haver pequenos vivendo situações de muito risco: no ano de 

2010 houve denúncias de violências (8,1%) com crianças de 0 a 5 anos, inclusive a sexual 

(3,4%).  

 
Gráfico 4 - Ribeirão Preto (2010): Número de violações denunciadas agrupadas¹ por faixa etária 

da população de 0 a 18 anos (em %). 
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Fonte: Grupo de pesquisa (ver nota 4), com base no livro de atendimento e fichas dos CTs 2 e 3 em 2010. Notas: (*) Caso 

sem identificação. (1) Agrupamos violações semelhantes. (2) Agregamos as violências diferentes da violência sexual. 

Apesar da grande quantidade de fichas de atendimento nas quais não há o registro 

do(s) agente(s) violador(es) e do local(s) em que a violação possivelmente ocorreu, os dados 

do gráfico 5 sugerem que o Estado e o os atores inseridos no espaço-tempo  da “casa” são os 

aqueles mais têm violado os direitos das crianças (gráfico 6). Os dados dos gráficos 5 e 6 

corroboram a ilação de que a falta de atendimento educacional expõe crianças e adolescentes 

a mais situações de risco e vulnerabilidade; ademais, ressaltam a responsabilidade do poder 

público para com a proteção da infância e da juventude, considerando que os Executivos 

estadual e municipal, bem como suas instituições e alguns de seus profissionais, podem vir a 

ser os principais agentes violadores dos direitos de crianças e adolescentes.  

 

Gráfico 5 - Ribeirão Preto (2010): Número de violações denunciadas por local da população de 0 
a 18 anos 
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Fonte: Grupo de pesquisa (ver nota 4), com base no livro de atendimento e fichas dos CTs 2 e 3 em 2010. Notas: (*) Para as 
categorias usamos termos dos registros e, em alguns casos, fizemos adaptação do vocabulário. (**) Caso sem identificação. 

 
Gráfico 6 - Ribeirão Preto (2010): Número de violações denunciadas agrupadas por agente 

violador da população de 0 a 18 anos (em %). 
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Fonte: Grupo de pesquisa (ver nota 4), com base no livro de atendimento e fichas dos CTs 2 e 3 em 2010. Notas: (*) Casos 

não identificados. (1) Das 2400 violações denunciadas, 901 casos não tinham registro do agente violador, mas, em alguns 
casos foram identificados mais de um agente, assim o total de agentes violadores é superior a total de violações denunciadas. 

 

O gráfico 7, por fim, mostra o elevado número de denúncias que envolvem o bem 

estar e os direitos de crianças de 1 ano de idade. Este dado também se atrela a questões 

educacionais, pois no município há creches que não contam com berçário e realizam 

atendimento educacional de crianças somente a partir de 1 ano. Uma possível leitura, é a de 

que a falta de oferta - relativa ao atendimento de bebês - gera menos denúncias por vagas e, 

por isso, há menos registros relacionados a crianças que têm entre 5 e 11 meses (considerando 

a licença gestante de 4 e/ou 6 meses). Sabendo da existência de instituições que atendem 

crianças a partir de 1 ano, famílias passam a requerer tal direito, especialmente se os 

equipamentos localizam-se em áreas próximas às suas residências. 

 

Gráfico 7 - Ribeirão Preto (2010): Número de violações denunciadas por idade da população de 
0 a 5 anos  
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Fonte: Grupo de pesquisa (ver nota 4), com base no livro de atendimento e fichas dos CTs 2 e 3 em 2010. 

 

 

Considerações finais 

A partir dos dados que levantamos junto aos três Conselhos Tutelares instalados em 

Ribeirão Preto, fica evidente que a oferta insuficiente e regular de educação escolar, desde a 

simples oferta de vagas até a sua qualidade, aparece manifestamente como uma das principais 

violações dos direitos da criança de a 0 a 5 anos de maneira geral, mas, sobretudo das crianças 

pequenas pobres, negras e pardas, moradoras de bairros com infraestrutura urbana precária e 

menor número de equipamentos públicos de consumo coletivo. Considerando que este é um 

gravíssimo problema e uma violência contra a criança, lembramos que ele não se esgota em si 

mesmo, pois pode levar a outras práticas de negligência e violação de direitos que, no 

conjunto, acirraram o mal-estar de segmentos não desprezíveis de crianças pequenas ribeirão-

pretanas.  

Tal situação deve ser imediatamente enfrentada pelas forças vivas e organizadas da 

sociedade civil, mas, sobretudo, pelo Estado, como determina o ECA, pois em assim não 

sendo, as demandas, problemas e necessidades próprios dessa idade da vida permanecem 

como “estado de coisas”, isto é, “uma situação que existe durante mudo tempo, incomoda, 

prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos, mas não chega a constituir um item da agenda 

governamental, ou seja, não se encontra entre as prioridades dos tomadores de decisão” (RUA, 

1998). 

Os dados também corroboram aqueles encontrados em outros estudos, tanto regionais 

quanto nacionais, no que se refere à identificação dos sujeitos cujos direitos são mais 

frequentemente violados: crianças até os cinco anos. Isto tem a ver com o maior número de 

denúncias relativas à falta de vagas na educação infantil, como já discutido. Entretanto, 
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levando em conta os dados sociodemográficos apresentados na primeira parte deste trabalho, 

a situação é ainda mais grave, constatando-se que dentre a população mais pobre e mais 

vulnerável a toda a sorte de infortúnios, encontra-se majoritariamente essas mesmas crianças. 

Com esse cenário, fica a certeza de que a atuação do poder público local precisa, de fato, 

priorizar ações voltadas a essa população, iniciando pela garantia do direito a um atendimento 

educacional público, gratuito e de qualidade. 
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