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Como educação e cuidados para a primeira infância (ECEC1) variam em 
termos de políticas, sistemas e qualidade entre os países da OCDE?

Está havendo uma expansão dos serviços de ECEC. 

Na maioria dos países da OCDE, as políticas de ECEC andaram juntas com a evolução da participação feminina na 
força de trabalho. Um número cada vez maior de mulheres vem ocupando postos de trabalho assalariado desde 
os anos ‘70, situação reforçada pelo crescimento das economias baseadas em serviços – e conhecimento. Como 
a prosperidade da economia depende de manter uma elevada proporção emprego/população, trazer mais 
mulheres para o mercado de trabalho tem sido o principal motivo do interesse dos governos na expansão dos 
serviços de ECEC. Nos anos ‘70 e ’80, os governos europeus, em particular, criaram políticas voltadas para 
a família e para a atenção à criança com o objetivo de ajudar os casais a terem filhos e de garantir que fosse 
possível para as mulheres combinar trabalho e responsabilidades familiares.  (OCDE, 2011; 2006).

 Em muitos países da OCDE, os serviços de ECEC cresceram em resposta à crescente demanda por 
melhores resultados da aprendizagem, bem como à crescente participação da mulher na força de 
trabalho. Recentemente, porém, os objetivos das políticas de ECEC tornaram-se mais centrados na 
criança.

 Os estudantes de 15 anos que frequentaram a pré-escola tendem a obter desempenhos melhores 
no PISA do que aqueles que não o fizeram, mesmo depois de se levarem em conta as diferenças 
socioeconômicas.

 Aumentar a oferta sem a devida atenção à qualidade dos serviços de ECEC não é suficiente para 
assegurar bons resultados individuais e sociais.

1 Sigla do inglês “early childhood education and care”.

Todavia, as políticas de ECEC estão cada vez mais desenhadas como uma política educacional e 
uma estratégia eficiente de investimento público.

Só mais recentemente as políticas de ECEC têm voltado seu foco prioritariamente para o desenvolvimento e os 
resultados alcançados pela criança e não para as necessidades dos pais. Em consequência disso, as políticas de ECEC 
estão frequentemente embutidas em medidas de equidade educacional e erradicação da pobreza, à medida que as 
desigualdades, quando se trata da criança, já estão presentes no momento em que a criança entra para a escola e 
tendem a crescer com o passar do tempo. Hoje, muitos governos da OCDE consideram a educação e os cuidados para a 
primeira infância como um investimento público e integram os serviços de ECEC de forma a garantir o desenvolvimento 
total e contínuo da criança. Serviços de ECEC coerentes e de alta qualidade são ferramentas eficazes na construção, 
para as crianças, de uma base sólida para o desenvolvimento de habilidades para a vida e, dessa forma, para melhores 
oportunidades na vida, especialmente no caso de crianças vindas de ambientes socioeconômicos desfavoráveis e filhos 
de imigrantes.

A educação na primeira infância (ECE) compreende todas as formas de atividades organizadas e contínuas, desenvolvidas em um 
determinado local – como estabelecimentos de pré-escola, jardim de infância e maternal – destinados a promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento emocional e social da criança. Esses programas geralmente são oferecidos a partir dos três anos de idade. 

Os cuidados para a primeira infância (ECC) compreendem todos os estabelecimentos regulares que oferecem cuidados no período 
diurno fora do ambiente doméstico. Esses serviços são comumente chamados de creches, escolinhas ou podem ser organizados por grupos 
de pais. Alguns países incluem os cuidados diários na família como parte de cuidados para a primeira infância. Podem também ser fornecidos 
em um ambiente doméstico, na casa de uma cuidadora ou na própria casa da criança onde uma babá qualificada e devidamente registrada 
cuida da criança. Os cuidados para a primeira infância podem começar logo depois do nascimento.

Educação e cuidados para a primeira infância (ECEC) englobam todas as formas de serviços acima descritas, que fazem parte de um 
sistema integrado que fornece ambiente pedagógico integrado, cobrindo a faixa etária de zero a um ano de idade até a idade da escolarização 
compulsória.
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Em muitos países da OCDE, a proporção de crianças matriculadas na pré-escola cresceu 
significativamente nas últimas décadas

Taxa de matrícula de crianças de 4 anos na educação infantil e no ensino primário (2005 e 2010)
Alunos em tempo integral ou meio período em instituições públicas e privadas

Um número cada vez maior de pesquisas reconhece que a ECEC pode melhorar as habilidades cognitivas e o 
desenvolvimento emocional da criança, além de ajudar a criar uma base para o aprendizado ao longo da vida, tornar 
os resultados da criança mais homogêneos, reduzir a pobreza e melhorar a mobilidade social de uma geração para 
outra (OCDE, 2012a; 2012b). Todavia, o grau em que os serviços de ECEC podem produzir tais benefícios depende da 
qualidade desses serviços. Aumentar o acesso aos serviços sem prestar a devida atenção à qualidade não irá resultar 
em bons resultados para as crianças nem em benefícios de longo prazo para a sociedade. 

Os resultados do PISA mostram que a participação em ECE está fortemente associada ao desempenho em leitura aos 
15 anos de idade, mesmo depois de se levar em conta o ambiente socioeconômico do estudante.  Os resultados do 
PISA também sugerem que a relação entre a participação em ECE e os resultados futuros do aprendizado é mais forte 
nos países que apresentam certos aspectos de “qualidade”. Os indicadores indicativos de qualidade incluem a relação 
entre o número de crianças e de pessoal, a duração dos programas e os gastos públicos por criança (OCDE, 2010).

Nas últimas décadas, muitos países têm aumentado significativamente a proporção de crianças 
matriculadas em programas de educação infantil. Na maioria dos países da OCDE, muitas crianças 
entram para a escola bem antes dos cinco anos de idade; e mais de três quartos das crianças de quatro 
anos (79%) estão matriculadas em programas de educação infantil nos países da OCDE como um todo. 
No entanto, as taxas de matrícula variam de mais de 95% na Bélgica, França, Alemanha, Islândia, Itália, 

Japão Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Espanha e Reino Unido de um lado; para 
menos de 60% (porém mais que 30%) na Austrália, Canadá, Finlândia, Grécia, Polônia e Suíça; e menos 

do que 30% na Turquia no outro extremo, entre os países da OCDE. No México e na Polônia, as matrículas 
cresceram mais de 20 pontos percentuais entre 2005 e 2010 (ver gráfico abaixo).

1. Ano de referência: 2009.
Os países estão  classificados em ordem decrescente de taxas de incrição de crianças de 4 anos de idade em 2010. 
Fonte: OCDE. Argentina e Indonésia: UNESCO Instituto de Estatísticas (Programa Mundial de Indicadores da Educação). Tabela C2.1. Veja Anexo 3 para notas 
(www.oecd.org/edu/eag2012). 

Os resultados do PISA mostraram que a educação pré-escolar de boa qualidade pode levar a 
desempenhos melhores em estágios posteriores da vida escolar. Mas a dimensão desses benefícios 
depende fortemente da qualidade dos serviços de ECEC
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razão entre estudantes e corpo docente na educação infantil (2010)
Instituições públicas e privadas

Na ausência de medidas diretas da qualidade dos serviços, a relação entre o número de alunos e o corpo docente 
é frequentemente utilizada no lugar de um indicador de qualidade em ECE (OCDE, 2010). Um grande número de 
pesquisas mostrou que quanto menor a relação crianças/pessoal for,  melhor sera o desempenho das crianças em 
avaliações cognitivas (matemática e ciências) e linguísticas (língua, leitura e reconhecimento de palavras).

Em média, há 14 alunos para cada professor de ECE nos países da OCDE. A relação aluno/professor (sem contar os 
professores auxiliares) vai de mais de 20 alunos por professor na França, Israel, México e Turquia, até menos de 10 
alunos no Chile, Islândia, Nova Zelândia, Eslovênia e Suécia (ver gráfico abaixo). Alguns países fazem uso extensivo 
dos auxiliares de professor no nível de ECE.

As pesquisas demonstram que ambientes enriquecedores e estimulantes e pedagogia de alta qualidade 
conduzem a melhores resultados da aprendizagem (OCDE, 2012a). A qualificação é um dos principais 
indicadores da qualidade do pessoal. É importante ter em vista, no entanto, que não se trata da qualidade 
em si; tem a ver com a qualidade do treinamento especializado e prático recebido na educação inicial, com 
os tipos de educação e desenvolvimento profissional disponíveis e adotados pelo pessoal, e quantos anos 
de experiência o pessoal acumulou. 

Também é importante observar que as condições de trabalho podem influenciar o nível de satisfação dos 
profissionais com o local de trabalho, o que possivelmente irá afetar a habilidade e a boa-vontade desses 
profissionais em desenvolver relações estáveis e interações atenciosas com as crianças (OCDE, 2012a). Um 
alto turnover de pessoal rompe a continuidade dos cuidados, renega os esforços de desenvolvimento dos 
profissionais e prejudica a qualidade geral, afetando negativamente os resultados das crianças. 

Indicadores que se relacionam com ambientes de aprendizagem e bem-estar, tais como relação criança/
pessoal qualificado e qualidade do pessoal, afetam os resultados de aprendizagem alcançados pela 
criança

A duração é outro importante indicador de melhores resultados da aprendizagem em estágios posteriores da vida 
(OCDE, 2010). Para garantir uma certa duração da permanência em programas de ECE, os países frequentemente 
fornecem subvenções para garantir o acesso a serviços de ECEC acessíveis e de boa qualidade. Muitos países 
começaram a oferecer serviços de ECEC e ECE “gratuitos” a crianças de algumas faixas etárias, geralmente um ou dois 
anos antes da escolarização obrigatória. Por exemplo, a Holanda fornece ECE gratuita para crianças de 4 a 5 anos de 
idade; na Inglaterra e na Escócia, ela é gratuita para crianças de 3 a 4 anos de idade. Alguns países estenderam esse 
direito também às crianças menores: França, Israel, México, Portugal e Suécia oferecem serviços gratuitos de ECEC e 
de ECE a todas as crianças entre 3 e 6 anos de idade.

Outra opção política para estender a duração da ECE é diminuir a idade da escolaridade obrigatória. Essa opção é 
frequentemente considerada eficiente do ponto de vista da equidade, uma vez que as desigualdades costumam existir 
antes do início da escolarização e tendem a aumentar quando a escola não é obrigatória.

O tempo que se passa na educação infantil também é importante. Na maioria dos países da OCDE, pelo 
menos um ano de educação infantil é oferecido gratuitamente.

Os países estão classificados em ordem decrescente da razão entre estudantes e equipes docentes na educação infantil. 
Fonte:  OCDE. China e Indonédia: Instituto de Estatística da UNESCO (Programa Mundial de Indicadores Educacionais). Tabela C2.2. Veja Anexo 3 para notas 
(www.oecd.org/edu/eag2012).
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No próximo mês:
Que fatores determinam os 
gastos com o corpo docente?

Para maiores informações, 
contate:
Miho Taguma (miho.
taguma@OCDE.org)

Veja:
OCDE (2012a), Starting Strong III – A Quality Toolbox 
for ECE and Care, Publicação da OCDE.

OCDE (2012b), Education at a Glance 2012: 
Indicadores da OCDE, Publicação da OCDE.

Visite:
www.OCDE.org/edu/
earlychildhood/toolbox

www.OCDE.org/edu/
earlychildhood

www.OCDE.org/els/
family/database

Para concluir:

O gasto público em ECEC também é importante. Sem um investimento público suficiente, há maior 
risco de que o acesso a programas de ECEC fique restrito a famílias de maior poder aquisitivo e 

corre-se o risco de que a qualidade de tais programas seja variável.

Referências: 
OCDE (2006), Starting Strong II: Early Childhood Education and Care, Publicação da OCDE, Paris.
OCDE (2010), Resultados do PISA 2009: Equidade em Oportunidades e Resultados da Aprendizagem (Volume II), PISA, Publicação da OCDE, Paris.
OECD (2011), Doing Better for Families, Publicação da OCDE, Paris.
OCDE (2012a), Starting Strong III – A Quality Toolbox for ECE and Care, Publicação da OCDE, Paris.
OCDE (2012b), Education at a Glance 2012: Indicadores da OCDE, Publicação da OCDE, Paris. 

1. Inclui alguns gastos em assistência infantil. 
Os países estão classificados em ordem decrescente da razão entre estudantes e equipes docentes na educação infantil.
Fonte: OCDE. China e Indonédia: Instituto de Estatística da UNESCO (Programa Mundial de Indicadores Educacionais).
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Em uma era de consolidação fiscal, garantir o acesso a serviços de ECEC de alta qualidade deveria 
ser uma prioridade para melhorar os resultados das crianças e aumentar os ganhos em eficiência para a sociedade em 
geral a longo prazo, e os mais vulneráveis deveriam ser protegidos.

Dispêndio com instituições de educação infantil como percentual do PIB (2009) 
Por fonte de financiamento

Os gastos com ECE representam 9% do PIB dos gastos da OCDE em instituições educacionais ou, em 
média, 0,5% do PIB total.  As diferenças entre os países são significativas. Por exemplo, entre os países 
da OCDE, enquanto 0,1% ou menos do PIB é gasto em ECE na Austrália e na Irlanda, 0,8% ou mais são 
gastos na Dinamarca, Islândia, Israel e Espanha (ver gráfico abaixo).

Os serviços de ECE mantidos com fundos públicos tendem a ser mais prevalentes nos países europeus 
da OCDE do que nos países não europeus. Os fundos privados variam bastante entre os países, variando, 

entre os países da OCDE, de 5% ou menos na Bélgica, Estônia, Luxemburgo, Holanda e Suécia; até 25% 
ou mais na Áustria e na Alemanha; e a mais de 48% na Austrália, Japão e Coreia. Em países que não 

canalizam fundos públicos suficientes para cobrir tanto a quantidade como a qualidade, é provável que alguns 
pais sintam-se inclinados a mandar seus filhos para serviços privados de ECEC, o que pode representar um encargo 

financeiro pesado (OCDE, 2012b), e outros podem preferir deixar os filhos em casa, o que pode retardar o crescimento 
da participação da mulher no mercado de trabalho (OCDE, 2011).

A qualidade da tradução para o português e sua fidelidade ao texto original saão de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Brasil


