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Resumo 

 
O paulatino abandono da política territorial pelo Estado tem servido como 

estímulo ao avanço do economicismo em detrimento de importantes dimensões 

humanas como cultura, a sociedade e o espaço. Isso dificulta, quanto não 

impede, o acesso das pessoas aos seus direitos mais fundamentais: saúde, 

saneamento básico, educação. Na política pública, esse abandono pode ser 

explicado pela centralidade que a aplicação de modelos e técnicas tem tido na 

formulação de políticas públicas e na tomada de decisão dos gestores 

municipais. Apoiando-se no caso de problemas por vagas em creche no 

município de Vinhedo, estado de São Paulo, a hipótese central desta tese é que 

o atendimento escolar em creche deve ser tratado como política de caráter 

territorial. A meta 1 do Plano Nacional de Educação prevê que, até 2024, 50% 

do total de crianças de 0 a 3 anos de idade do Brasil devem estar matriculadas 

na creche. No caso de Vinhedo, o estudo verificou que o munícipio, em 

comparação com demais municípios do estado de São Paulo e da Região 

Metropolitana de Campinas, está bem quando se trata de parâmetros 

quantitativos. Porém, os problemas, aqueles não diagnosticados pelos números, 

existem.  Sendo o espaço banal aquele que compreende a todos e todos os 

lugares, a tese formula e propõe um índice sintético, Índice Potencial de 

Atendimento Escolar em Creche (INPAEC) que identifica áreas de maior 

prioridade por vagas em creche e elege o território usado como categoria central 

para conceber e formular políticas públicas de caráter territorial. 

Palavras-chave: atendimento escolar, território usado, política territorial, Plano 

Nacional de Educação. 
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Abstract 

The gradual abandonment of territorial policy by the State has served as a 

stimulus for the advancement of economism to the detriment of important human 

dimensions such as culture, society and space. This makes it difficult, if not 

impossible, for people to access their most fundamental rights: health, basic 

sanitation, education. In public policy, this abandonment can be explained by the 

centrality that the application of models and techniques has had in the formulation 

of public policies and in the decision making of municipal managers. Supporting 

itself in the case of problems due to places in a daycare center in Vinhedo city, 

state of São Paulo, the central hypothesis of this thesis is that school attendance 

in daycare centers should be treated as a territorial policy. Goal 1 of the National 

Education Plan provides that, by 2024, 50% of the total number of children aged 

0 to 3 years of age in Brazil must be enrolled in the daycare center. In the case 

of Vinhedo, the study found that the municipality, compared to other 

municipalities in the state of São Paulo and the Metropolitan Region of Campinas, 

is doing well when it comes to quantitative parameters. However, the problems, 

those not diagnosed by the numbers, exist. Since the banal space is the one that 

comprises everyone and everywhere, the thesis formulates and proposes a 

synthetic index, Potential Index of School Attendance in Day Care (INPAEC) that 

identifies areas of highest priority for places in day care and lists the territory used 

as a category central to conceive and formulate territorial public policies. 

Keywords: school attendance, used territory, territorial policy, National Education 

Plan. 
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As circunstâncias 

O objetivo deste item é apresentar o pesquisador como sujeito de sua tese. O 

entendimento do tema, seus pressupostos e as hipóteses aqui discutidos vêm 

entrelaçadas com a compreensão da trajetória acadêmica e intelectual do autor. 

Daquilo que o fez chegar, nesse momento, a um doutoramento em urbanismo. 

Assim como Bruno Latour, que trata, ao mesmo tempo, de Hobbes e Boyle para 

explicar a necessidade dos híbridos e a compreensão, de forma simultânea, da 

natureza e da sociedade, a formação deste sujeito revela sua adesão a questões 

vinculadas às complexidades contemporâneas. 

Para este autor, a análise dos problemas contemporâneos, devido a sua 

natureza, não pode se limitar a explicações por intermédio de conceitos 

purificados (LATOUR, 2013).  

A separação, segmentação das várias áreas do conhecimento, cada qual 

tentando explicar à sua maneira a realidade, levou Latour a concluir que “jamais 

fomos modernos” por não considerar que as raízes dos problemas 

contemporâneos não são simples e necessitam de uma análise multifacetada. 

O “paradigma da simplificação” (MORIN, 2015), que separa o sujeito pensante e 

a coisa entendida, para tornar as coisas “claras e distintas”, não responde aos 

anseios do mundo concreto, da realidade concreta da vivência das pessoas. É 

necessário um pensamento que considere a relação com o todo e do todo com 

suas partes. Ou melhor, a totalidade em movimento, totalizações... 

Não nos serve o pensamento parcelar e reducionista, incapaz de dar conta da 

realidade vivida pelas pessoas. Mas também não interessa o pensamento global, 

oco e generalista. Aquele que secundariza a realidade particular das pessoas. 

Procedente da área das ciências sociais e humanas, o autor é formado em 

turismo, gestão pública e administração, pós graduação em Gestão Turística do 

Patrimônio Histórico Cultural, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, MBA em 

Gestão Estratégica de Negócios e mestre em administração. 

Além de professor universitário a mais de 10 anos, é atuante na vida pública da 

cidade onde vive, e desempenhou papel político no âmbito legislativo municipal 
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como assessor parlamentar e, tempos depois, assumiu provisoriamente a função 

de vereador no município de Vinhedo. 

Como acadêmico e crítico, não se permite restringir o olhar da atividade turística, 

da administração ou da gestão pública, como algo relacionado tão somente à 

exploração economicista e refém dos agentes de mercado. 

O perfil intelectual não lhe permite ver o atual cenário como coisa dada, mas, 

sim, a vislumbrar futuros possíveis através de um olhar multifacetado. É sempre 

um ensaio tentativo, como nos ensinou a sociologia generosa e crítica de Ana 

Clara Torres Ribeiro. 

É por intermédio de sua formação multidisciplinar e visão de mundo que o 

pesquisador busca, em seu doutoramento, reatar o nó górdio, gesto reivindicado 

por Latour e Morin, e, assim, contribuir no processo de planejamento urbano-

regional.  

A sobreposição da visão hegemônica de mercado sob questões sociais e o 

inconformismo que isso seja dado como algo certo e extinto para outros 

possíveis futuros impulsiona a presente tese.  

Geometrias e geografias, modelos e territórios: o caso do atendimento escolar 

em creche como política pública de caráter territorial.  

Em seu desenvolvimento, uso de metáforas foi de vital importância para 

formação do pensamento crítico e para o entendimento dos vários conceitos 

advindos da sociologia, da geografia e da filosofia que, até então, não faziam 

parte do cabedal de saberes teóricos apreendidos por este pesquisador ao longo 

de sua trajetória acadêmica. 

Ortiz (1994) considera “que o uso da metáfora se dá em um sentido figurado, 

porém, à medida que se busca a consciência, perde-se em precisão conceitual. 

Ela pode ser um elemento discursivo, mas não pode substituir o conceito, a 

explicação e a teoria. Como estilo, o uso da metáfora pode facilitar o 

entendimento, mas não pode vir desacompanhada de sua explicação, caso isso 

falte, se enfraquece o conhecimento científico” (SANTOS, 2017, p. 214). 

Por mérito, as metáforas que estruturaram o pensamento norteador do 

pesquisador serão apresentadas aqui, mas não apenas como forma de 
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reconhecer sua importância ao trabalho, mas também para apresentar ao leitor 

conceitos estruturantes, “nortes reflexivos” como prefere designar Ana Clara, em 

sua obra-filosofia. 

Durante o avanço da tese, a primeira metáfora que orientou o desenvolvimento 

crítico do autor foi o “muro é do capeta”. De suma relevância para compreensão 

do conceito de “território banal”, sinônimo de “território usado”, onde tudo é para 

todos e em todos os lugares. Onde não se pode deixar ninguém para trás. 

Trata-se de uma história em que havia um muro dividindo o céu e o inferno. Em 

cima do muro, andando, tinha uma pessoa que parecia indecisa sobre a escolha 

do lado em que ela pularia. Céu ou inferno.  

Do lado do céu, os anjos gritavam à pessoa, “vem pra cá, desce prá nosso lado, 

aqui é o paraíso e você vai adorar morar aqui”. No outro lado, no inferno, dois 

capetinhas nem ligavam para situação e ficavam tranquilamente vendo o fulano 

em cima do muro e os anjos tentando convencê-lo. 

De repente, um capeta inexperiente, ao ver a cena dos dois capetinhas 

tranquilos, chega e fala: “ei, vocês, vão ficar aí vendo a pessoa no muro sem 

fazer nada enquanto os anjos tentam atrai-lo para o céu? Em seguida, um dos 

capetinhas responde: “fica tranquilo, o muro é do capeta, este já é nosso”. 

Se para o território banal, tudo é para todos e, em todos os lugares, não importa 

se o planejamento em determinado lugar garantiu 90% de saneamento básico 

para população. Se não for 100%, está em cima do muro e o muro, como vimos, 

é do capeta. 

Enquanto houver uma criança padecendo por falta de uma vaga em creche, da 

mesma forma, entende-se que a política pública em relação ao atendimento 

escolar em creche daquela localidade, está em cima do muro. 

Assim é para o território banal, ou território usado de Milton Santos. Ninguém fica 

para trás. A política pública deve servir a todos.  

O entendimento do território banal, e de sua complexidade, faz perceber que a 

política pública de caráter territorial, aquela que atende a todos, não se faz a 

partir da simplificação daquilo que é complexo.  
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Daí Latour e Morin nos apontar a necessidade de reatar o nó górdio. Esta, outra 

metáfora importante para compreensão de que o espraiamento de soluções 

simples, por intermédio de modelos da planificação, não dá conta de atender a 

realidades cada vez mais complexas. 

Conta a lenda que:  

“O rei da Frígia morreu sem deixar herdeiros. Ao consultar o Oráculo, 

este lhe anunciou que o próximo rei chegaria à cidade num carro de bois. 

A profecia foi cumprida por um camponês, de nome Górdio, que foi 

coroado. Para não esquecer de seu passado humilde ele colocou a 

carroça, com a qual ganhou a coroa, no templo de Zeus e a amarrou 

com um nó a uma coluna, nó este impossível de desatar. Górdio reinou 

por muito tempo. Quando morreu, seu filho Midas assumiu o trono. Ele 

expandiu o império, porém morreu sem deixar herdeiros. 

O Oráculo foi ouvido novamente e declarou que quem desatasse o nó 

de Górdio dominaria toda a Ásia Menor. Quinhentos anos se passaram 

sem que ninguém conseguisse desatar o nó. Até que Alexandre, o 

Grande, ao passar pela Frígia ouviu a lenda e, intrigado com a questão, 

foi até o templo de Zeus observar o feito de Górdio. Após muito analisar, 

desembainhou sua espada e cortou o nó”.1 

Lenda ou não, o fato é que depois de pouco tempo, Alexandre governou toda a 

Ásia Menor. Daí a expressão "cortar o nó górdio". Ou seja, resolver um problema 

complexo de maneira simples e eficaz. 

Assim, reatar o nó górdio significa dizer que em meio à complexidade dos 

problemas contemporâneos, a espada de Alexandre, o Grande, não funciona. 

No planejamento urbano-regional, os modelos disseminados mundo afora por 

consultores das mais diversas áreas, simplificam a realidade e não dão conta da 

complexidade do fenômeno espacial das cidades. Alisam o território, 

 

1 Retirado da Wikipédia. 
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consideram-no homogêneo e marginalizam a heterogeneidade dos agentes 

sociais ali presentes, em seus lugares.  

No entanto, é importante reconhecer o avanço da aplicação de modelos, 

inclusive no planejamento urbano-regional. Outra vez com a Ana Clara, “não se 

deve jogar a água suja do banho com a criança junto”.  

Cada qual contribui para solução de problemas de interesse de todos, seja da 

economia, da sociologia, do urbanismo, da filosofia, entre outros. E a partir dessa 

evolução que se busca dispender atenção ao que já existe, aos modelos, por 

exemplo, tornando-os mais alinhados às necessidades reais, do dia-a-dia das 

pessoas. Um híbrido. 

Somos seres híbridos, concluí o Latour (2013) e somos uma trama onde quer 

que ela nos leve, assim como no “fio de Ariadne”.  

Outra metáfora que ajudou a compreender o ensinamento de Milton Santos 

quando o geógrafo explica “o espaço é um híbrido” (SANTOS, 2017a).  

“Ariadne, filha do soberano de Creta, Minos, e de Pasífae, caiu de 

amores por Teseu, descendente de Egeu, rei ateniense, e de Etra; o 

herói logo demonstrou nobreza e firmeza de ânimo. Ela demonstra seu 

interesse pelo rapaz quando ele se entrega por vontade própria 

ao Minotauro, ser meio homem, meio touro, que ocupava 

o labirinto edificado por Dédalos. Ele toma essa decisão ao saber que 

sua terra natal deveria entregar como tributo a Creta uma cota anual de 

sete moças e sete homens, os quais seriam oferecidos ao monstro, que 

era carnívoro. 

A estrutura labiríntica fora criada no Palácio de Cnossos, com vários 

caminhos enredados, de tal forma que ninguém seria capaz de deixar 

seu interior depois que houvesse nele entrado. Mas Ariadne, 

completamente apaixonada, oferece ao seu amado, que também parece 

amá-la, uma espada para ajudá-lo a lutar contra o monstro, e o 

famoso fio de Ariadne, que o guiaria de volta ao exterior. A ideia é bem 

sucedida e ambos retornam triunfantes” (Ana Lucia Santana). 



 
 

6 
 

O espaço, como híbrido, é formado pelos vários fios de Ariadne. Formas 

indissociáveis que fazem a realidade acontecer e nos apontam outras soluções 

possíveis aos problemas. Nos mostra as várias possiblidades que podem existir 

ao atravessar quantas vezes forem necessárias as linhas que separam os 

conhecimentos entre as humanidades e as ciências duras, a natureza e a cultura.  

Essa realidade é compreendida por Milton Santos ao conceituar o espaço por 

meio da indissociabilidade de sistemas de objetos e sistemas de ações. A partir 

dessa realidade, desse híbrido, dessa indissociabilidade, que as políticas de 

planejamento urbano-regional devem ser concebidas e formuladas.  

A partir do caso das creches no município de Vinhedo que a presente tese 

apresenta e discute, como hipótese central, que política setorial acerca do 

atendimento escolar em creche deve ser tratada no rol das políticas públicas de 

caráter territorial. 

O território usado, banal, é o conceito que, por excelência, representa os 

esforços interpretativos que emprestam às geometrias e modelos à dimensão 

concreta da geografia e do território. 

À medida em que essas centralidades conceituais são investigadas no grupo de 

pesquisa2, foram logo de início admitidas como pistas para a formulação de 

políticas públicas de caráter territorial. 

 

 

2 Laboratório de Desenho de Estratégias Urbano-Regionais (LADEUR): http://www.ladeur.com.br.  
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I. Introdução, o contexto 

Em pleno século XXI, é flagrante a situação de não cidadania no Brasil. Para 

Milton Santos (1999a), aqui, quase não há cidadãos. Existem os que “não 

querem ser cidadãos”, a classe média que se locupleta em privilégios ao invés 

de buscar a garantia de direitos, e os que “não podem ser cidadãos”, os 

excluídos, para os quais resta a condição de uma “cidadania mutilada” (p. 133-

134). 

E mais. Essa condição é frequentemente mutilada pela não garantia do acesso 

da população a direitos básicos, tais como educação, saúde, saneamento e 

moradia, assim como pela indigência com que as políticas públicas no Brasil vêm 

sendo conduzidas, em especial as de natureza territorial. Isto é, aquelas políticas 

para as quais a ação setorial deveria vir amalgamada com uma compreensão 

integrada e política do fenômeno territorial. Ou melhor, conduzidas e formuladas 

a partir da concepção ampla do “território usado” (1999a)3, conceito a ser 

explorado posteriormente nesta tese. 

No Brasil, nos últimos 50 anos, “o paulatino abandono da política territorial do 

Estado” (SILVA NETO, 2010) está, em princípio, impulsionado pela primazia dos 

valores econômicos em detrimento a outras dimensões importantíssimas como 

a cultura, a sociedade e o espaço. 

Os modelos, exclusivamente técnicos e economicistas, tendem a ocupar uma 

centralidade crescente na formulação das políticas públicas, marginalizando, em 

decorrência, o papel do planejamento como política territorial capaz de contribuir 

estruturalmente à elevação da cidadania como instituição de todos, 

independentemente do lugar em que se encontram.  

Tanto no plano social, quanto no político e, em especial, no território, abarcando 

todos os lugares.  

Quando aplicado para direcionar a oferta e localização de equipamentos sociais, 

a exacerbação do emprego de modelos, dificulta, quando não impede 

 

3 “O território usado é uma categoria integradora por excelência e que, especialmente no planejamento, 
vem definitivamente terminar com as falsas premissas da possibilidade da gestão intersetorial a partir da 
justaposição do setorial na elaboração dos planos” (SOUZA, 2005, p. 253).  
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equacionar o drama do acesso da população aos direitos fundamentais à medida 

em que ignora a dimensão política do território como instância ativa da sociedade 

(SOUZA, 2005, p. 252). 

A localização e o dimensionamento são regidos por variáveis redutoras da 

heterogeneidade de situações e contextos. O território é tido como suporte, como 

superfície abstrata incapaz de revelar a concretude da dinâmica social. 

Essa constatação não está apenas fundada na análise do fenômeno espacial.  

A experiência do pesquisador na administração pública também constata que a 

política não pode ser conduzida genericamente. Os princípios da política até 

podem ser universais, mas sua implementação deve considerar que cada 

pessoa é portadora de particularidades a serem ouvidas e satisfeitas pela 

política. 

No passado, a limitação da ação política, por meio dos recursos técnicos que 

impedia observar particularidades, foi superada. Prova disso é o controle do 

isolamento social em curso devido à pandemia do COVID 19 com os dados de 

geolocalização abertos para identificar a movimentação de usuários. 

Por consequência, a complexidade da política pública inclui forçosamente a 

dimensão das pessoas, de cada uma delas, dos lugares em que se encontram 

como um ponto de partida para sua formulação. 

As pessoas que buscavam a intermediação do pesquisador no intuito de 

encontrar solução de seus problemas de vagas em creche – 100% mães de 

famílias – geralmente o faziam devido as suas particularidades, que não podiam 

ser satisfeitas pela política geral da municipalidade.  

Ainda que o serviço social da prefeitura de Vinhedo seja bastante satisfatório, 

ainda assim não o era a ponto de solucionar universalmente o problema do 

atendimento escolar em creche no município. 

Por isso é que a dimensão do território, como categoria central de análise da 

planificação, deve envolver, compreender particularidades, como dimensão 

teórica imprescindível na reflexão e na formulação da política, mas também 

como dado empírico possível de ser observado pelos recursos técnicos 

disponíveis nos dias de hoje. 
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Consequentemente, as particularidades são computáveis e, principalmente, 

consideráveis quando se trata de dimensionar e localizar os equipamentos 

sociais. 

A especificidade do atendimento escolar em creche não explica o porquê de não 

ser tratada como política pública de caráter territorial.  

Do ponto de vista desta tese, tal pressuposto é estruturante das reflexões e 

análises aqui presentes. 

Objetiva-se apresentar argumentos que impedem considerar ações políticas tão 

importantes como as de educação, restritas à ótica exclusivamente setorial e 

disciplinar da área educacional. 

Para nós, o problema extrapola a dimensão particular da disciplina, chegando à 

inclusão do território como elemento e condição fundamental para que seja 

equacionado e, como meta possível, universalizado. A todos e em todos os 

lugares.  

A universalização de direitos, a todos e a todos os lugares, é condição para 

eliminar em definitivo a cidadania mutilada, e é a justificativa que orienta as 

pretensões desta tese. 

O discurso opositor que a norteia vem de um diálogo constante entre tais 

argumentos e a tendência que obscurece o enfrentamento de questões 

estruturais e que facilita a legitimação da ação política do Estado como porta-

voz dos agentes econômicos; os modelos são difundidos mundo afora, pelos 

gestores das mais diversas áreas, como ferramenta de planejamento estratégico 

(RIBEIRO, 2014, p. 71) e o que se quer contra-argumentar é que essa lógica não 

é a única possível. 

Como tema de discussão, o que se propõe é apresentar a formulação inicial de 

que os modelos, em si, não representam o território à medida em que este é 

instância ativa da sociedade, e o modelo uma simplificação da realidade 

concreta.  

A análise proveniente do modelo alisa o espaço, nivela a geografia e impede que 

o território se constitua a partir das especificidades dos lugares. A 

sobredeterminação dos modelos ao território e à multiplicidade dos lugares 



 
 

10 
 

impede constatar que eles se originam de “projetos definidos por atores das 

outras escalas da realidade social”, enquanto que os lugares são expressões da 

configuração cultural e da heterogeneidade e complexidade dos contextos 

(RIBEIRO, 2009, p. 153). 

Pressupondo, com Milton Santos, que o espaço banal, ou o território usado, é 

objeto particular da geografia (1994, p. 16), sua representação deveria esforçar-

se em contemplar “as categorias primárias” da organização espacial, isto é, 

“forma, função, estrutura e processo” que, consideradas em conjunto e 

relacionadas entre si, “constroem uma base teórica e metodológica a partir da 

qual podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade” (SANTOS, 1985, 

p. 52)   

Há, portanto, uma interrelação entre fenômeno territorial e geografia, dimensões 

que exigem satisfazer o complexo esforço de apreender “totalizações” 

(SANTOS, 2017b, p. 118-119): formas, funções e estruturas em movimento 

processual.  

Os modelos, no entanto, expressam, quando muito, “realidades parciais, 

limitadas do mundo” (SANTOS, 1985, p. 52), uma vez que exibem um olhar 

fragmentado sem a busca, como método, da difícil compreensão da totalidade 

em movimento.  

A representação espacial do modelo tende a permanecer igualmente 

fragmentada: formas dissociadas da articulação conceitual e do esforço analítico 

para lidar com a totalidade do fenômeno espacial.  

Produziriam, então, geometrias, “não propriamente geografias que nos chegam 

como objetos em si, sem a sociedade vivendo dentro deles” (SANTOS, 2017a, 

p. 32) 

No caso específico do atendimento escolar em creche essa acepção de território 

é vital. 

Atinge crianças com idade entre zero e três anos de idade, mulheres em idade 

reprodutiva, comprometendo o cotidiano e a sobrevivência de numerosa parcela 

da população de baixa renda. 
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Para esse segmento social, os deslocamentos, por mais exíguos que sejam, 

representam enorme dispêndio de recursos de variada natureza: econômicos, 

de tempo, materiais, e da própria vida.  

Por isso o tema merece ter tratado no âmbito da política pública de caráter 

territorial, e mais. Trata-se de investimentos a serem conferidos à formulação de 

uma política preocupada em apreender e aplicar os recursos analíticos do 

fenômeno territorial em prol da sociedade mais fragilizada.   

Por isso que enfrentamento da oferta de vagas em creche não admite visão 

simplificada da realidade. Aliás, nenhuma política pública admite tal redução, 

mas nesse caso, em particular, muito menos ainda. Crianças, mulheres e pobres 

sintetiza o perfil dos brasileiros mais vulneráveis.  

Cada pessoa, cada lugar deve ser compreendido como unidade de análise, e se 

for o caso de se trabalhar com generalizações, estas deverão ser conduzidas 

reduzindo ao máximo o risco de simplificações e abstrações. Isto é, com o 

cotejamento acurado possível por meio do emprego das ferramentas disponíveis 

pelo método.  

Geometrias não são geografias (CÂMARA, 2001), assim como modelos não são 

territórios.  

Esta é a hipótese que se desdobra da formulação inicial de que as políticas 

setoriais devem ser conduzidas pela grande política territorial, vale dizer, aquela 

que compreende e se estabelece sob os auspícios da noção elementar de 

território usado. 

Mas como “todas as coisas colaboram quando são o que são” (WOODBRIDGE 

apud SANTOS, 2007, p. 32), geometrias e modelos também podem colaborar, 

desde que estejam a serviço dos agentes sociais. Isto é. A favor do projeto do 

sujeito coletivo. 

Esta mesma percepção é compartilhada por Latour (2013). Para o autor, a 

análise dos problemas contemporâneos, devido a sua “natureza híbrida”, não 

pode ser empreendida por meio de “conceitos purificados”. Estes, ao 

fragmentarem a explicação dos fatos e fenômenos, não dão conta de uma 

interpretação satisfatória da realidade.  
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O pensamento parcelar da tecnociência burocratizada corta o tecido complexo 

real em fatias, ignorando aquilo que é comum a toda humanidade, inculcando a 

ideia de que tudo pode ser resolvido por meio de soluções econômicas, 

fechando-se os olhos para tudo que não possa ser quantificável. Para Morin 

(2015), essa é a grande tragédia da época atual. 

Morin também diria que o problema principal decorre de um entrelaçamento de 

problemas, todos vitais e mortais: da economia, da ecologia, da demografia, da 

civilização, do pensamento, entre outros, tornando o mundo incerto e complexo, 

encontrando em si mesmo o seu contrário. 

Essa fragmentação também se repercute na análise do fenômeno espacial, na 

formulação de políticas públicas e, por hipótese, na explicação do porquê o 

atendimento escolar em creche, tanto no Brasil, como no rico município de 

Vinhedo não é garantido a todos. 

Desse ponto de vista, em que intervém elementos relacionados ao fenômeno 

socioespacial, a fragmentação aludida por Morin e Latour converge para a última 

hipótese de trabalho produzida por Milton Santos a respeito do fenômeno 

espacial4.  

 

4 Dada a relevância historiográfica da constituição desses conceitos, e que culmina na ideia do espaço 
enquanto conjunto indissociável de ações e objetos, essa transcrição, extraída do livro “A natureza do 
espaço: técnica e tempo, razão e emoção”, recupera a importantíssima trajetória científico-metodológica de 
Milton Santos envolvida na definição do espaço como objeto da geografia. 

“Numa primeira hipótese de trabalho, dissemos que a geografia poderia ser construída a partir da 
consideração do espaço como um conjunto de fixos e fluxos (Santos, 1978). Os elementos fixos, fixados 
em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou 
indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao 
mesmo tempo em que, também, se modificam (Santos, 1982, p. 53; Santos, 1988, pp. 75-85). 

Fixos e fluxos juntos, interagindo, expressam a realidade geográfica e é desse modo que conjuntamente 
aparecem como um objeto possível para a geografia. Foi assim em todos os tempos, só que hoje os fixos 
são cada vez mais artificiais e mais fixados ao solo; os fluxos são cada vez mais diversos, mais amplos, 
mais numerosos, mais rápidos. 

Uma outra possibilidade é a de trabalhar com um outro par de categorias: de um lado, a configuração 
territorial e, de outro, as relações sociais (Santos, 1988). A configuração territorial é dada pelo conjunto 
formado pelos sistemas naturais existentes em um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que 
os homens superimpuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial não é o espaço, já que 
sua realidade vem de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. A 
configuração territorial, ou configuração geográfica, tem, pois, uma existência material própria, mas sua 
existência social, isto é, sua existência real, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais. Esta é uma 
outra forma de apreender o objeto da geografia. 

No começo da história do homem, a configuração territorial é simplesmente o conjunto dos complexos 
naturais. À medida que a história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras dos homens: 
estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades etc; verdadeiras próteses. 
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Para o geógrafo, o espaço é um híbrido. De fixos e fluxos, forma-conteúdo, de 

sistemas de ações e de objetos (SANTOS, 2017a).  

Também aqui, a “natureza do espaço”, reduzida a parcelas, indica que a 

planificação espacial e as políticas públicas de caráter territorial delas 

decorrentes, também o seriam. Isto é. Híbridas.  

Portanto, a hipótese, de que o atendimento escolar em creche é uma política 

pública de caráter territorial, exige a abordagem híbrida para sua interpretação, 

onde o território usado candidata-se a ser o conceito que, por excelência, pode 

conjugar os esforços interpretativos das geometrias e modelos à dimensão 

concreta da geografia e do território. 

Projeta-se, assim, que os modelos se tornam potencialmente colaborativos no 

processo de tomada de decisão à medida que envolvem a análise do fenômeno 

territorial e, no extremo-ideal, os agentes sociais, lá onde estão, em seus lugares.  

Para tanto, pretende-se considerar:  

• A articulação de orientações teóricas provenientes da geografia, da 

sociologia e da área de planejamento urbano e regional. 

• A elevação da ação social ao patamar da ação política (RIBEIRO, 2014, p. 

99 - 100). 

• E que o território e o espaço, acepções do objeto geográfico propostas por 

Milton Santos, sejam conceitos norteadores à formulação de políticas 

públicas de caráter territorial: (i) o território usado, “que permitiria que a 

política fosse elaborada de baixo para cima” (SANTOS, 1999, p. 7); e (ii) o 

espaço, compreendido pela indissociabilidade entre sistemas de ações e 

sistemas de objetos.  

 

Cria-se uma configuração territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica e tende a 
uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma natureza inteiramente humanizada. 

Nossa proposta atual de definição da geografia considera que a essa disciplina cabe estudar o conjunto 
indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ação que formam o espaço. Não se trata de sistemas 
de objetos, nem de sistemas de ações tomados separadamente. Nem tampouco se trata de reviver a 
proposta de Berry & Marble (1968) fundada na teoria de sistemas então em moda e segundo a qual ‘todo 
espaço consiste em um conjunto de objetos, os caracteres desses objetos e suas inter-relações’ (citados 
por J. Beaujeu-Garnier, 1971, p. 93). 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos 
e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” 
(SANTOS, XXXX, p. XXX). 
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As necessidades do atendimento escolar em creches, como ação setorial, porém 

concebida e formulada como uma política pública de caráter territorial, 

envolveriam, assim, duas classes dialeticamente posicionadas entre a 

abordagem modelar-geométrica e a abordagem territorial-geográfica. 

A “matriz causal de loops”, aplicada por De Sordi et al. (2014) para fornecer 

subsídios ao enfrentamento do problema de vagas em creche, propiciou  a 

complementação almejada e conduziu diálogos que circunstanciam a tese ora 

apresentada. 

Em princípio, por intermédio da matriz causal é possível apontar quais 

equipamentos públicos nos municípios têm relação direta ou inversamente 

proporcional a um dado problema de gestão. No caso aqui explorado: creches. 

Ao contribuir no entendimento de processos de cognição coletiva relacionados à 

problemática das creches, esse modelo, com certeza, colabora. 

Mas há que se considerar a natureza do fenômeno territorial em particular 

quando é apreendido do ponto de vista da associação entre ações e objetos, 

entre a análise que visa a “solução de problemas práticos” (DE SORDI; 

NELSON; GALINDO, 2014)5 com o impulso de “práticas sociais” (RIBEIRO, 

2014). 

Considerando-se a existência de um problema local de gestão – no caso,  

atendimento escolar em creches no município de Vinhedo –, a aplicação da 

matriz causal de loops é uma estratégia desenvolvida a partir de modelos cuja 

validade pode, sim, ser questionada, sem, contudo, ser descartada.  

É outra hipótese. 

A ela associa-se outra, já enunciada, em que se aposta no enfoque híbrido onde 

os modelos podem contribuir à medida em que são colocados à serviço de 

projetos afluentes dos agentes sociais. Em princípio, tal propósito teria a virtude 

de aproximar os modelos ao território, como fenômeno geográfico cuja 

 

5 A aplicação tem por objetivo equacionar o problema de demanda por vagas em creches nos municípios 
de Guarulhos, Jundiaí e Salto com o intuito de “proporcionar e conceber boas práticas emergenciais de 
gestão pública” (DE SORDI; NELSON; GALINDO, 2014). 
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expressão revela os saberes que refletem a ação social e difundem estratégias 

próprias dos lugares (RIBEIRO, 2004). 

E é a construção composta de numerosos elementos interligados que 

impulsionaria a necessidade de reformular o pensamento e o método (MORIN, 

[s.d.]), como também, e particularmente no período histórico atual, de se 

apropriar do território como “espaço do acontecer solidário” (SANTOS, 2017a) 

onde os eventos se reproduzem sobrepondo dimensões homólogas, 

complementares e hierárquicas.  

A problemática do atendimento escolar em creches, no município de Vinhedo, 

obedece a tais lógicas, e, no sentido largo, mobiliza-se em torno do diálogo 

antropológico-filosófico entre Edgar Morin e Bruno Latour e o diálogo geográfico-

sociológico entre Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro. 

Esta é a tese, se apresenta em quatro capítulos. 

O primeiro, introdutório, anuncia-se o contexto do atendimento escolar em 

creche. Nele se descrevem as justificativas; o problema em relação ao papel do 

planejamento como política capaz de garantir a cidadania como instituição de 

todos; as hipóteses e os objetivos da tese. 

No segundo capítulo, a problematização é debatida em dois segmentos. 

Primeiramente trata-se da empiria, partindo do quadro do atendimento escolar 

em creche no estado de São Paulo, na Região Metropolitana de Campinas e no 

município de Vinhedo.  Nele, discute-se o Plano Nacional de Educação (2014-

2024) e dois enfoques analíticos: i) o atendimento escolar em creche no estado 

de São Paulo (2010-2016-2019) e ii) as vagas em creche no município de 

Vinhedo (2015/2019). 

Posteriormente, o marco teórico em que se apresentam os elementos 

estruturantes do discurso analítico: i) conceitos sobre os modelos e suas 

limitações no planejamento urbano-regional; ii) indissociabilidade de sistemas de 

ações e sistemas de objetos; iii) ação e o projeto, iv) o acontecer solidário: 

dimensões territoriais de análise, e v) o território usado. 

O terceiro capítulo discute abordagens que, centralizadas na problematização, 

podem subsidiar ações setoriais da educação sob a ótica da política territorial. 
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Primeira abordagem é a advinda dos especialistas, no caso, apoia-se nos 

estudos da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal que trata especificamente da 

educação na primeira infância. 

Em seguida, duas outras abordagens: i) abordagem modelar-geométrica, 

representada pela aplicação de modelos no planejamento urbano-regional; ii) 

abordagem territorial-geográfica, aquela que procura se aproximar do território 

através de elementos que representem a realidade dos lugares. 

Por fim, no quarto capítulo, são anunciadas as perspectivas e reflexões sobre a 

descoberta dos lugares como possibilidade de incorporar a dimensão territorial 

no desenvolvimento de ações e na formulação de política setoriais, como é o 

caso do atendimento escolar em creches.   
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II. A problematização 

Vinhedo, com aproximadamente 77,5 mil habitantes em 2020, área de 82 km², 

densidade demográfica de 901 habitantes por km² (SEADE), registra, em 2010, 

um IDHM de 0,817, o que o posiciona no 13º lugar no ranking brasileiro desse 

indicador (PNUD). 

A receita municipal per capita do município, em 2019, era de 5,9 mil reais, 2,2 

vezes maior que a do estado de São Paulo, com 2,6 mil reais.  Foi maior ainda 

que a privilegiada Região Metropolitana de Campinas (RMC)6, que registrou, 

para o mesmo ano, a receita municipal per capita de 4,1 mil reais.7 

Do ponto de vista do atendimento de serviço público, Vinhedo também se 

destaca, principalmente se comparado com outros municípios do estado de São 

Paulo. 

Na área da saúde, como exemplo, o município possuí hospital conveniado ao 

Sistema Único de Saúde para atender urgência e emergência, além do 

atendimento aos convênios particulares.  

Fazem parte da rede pública de saúde do município uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) funcionando 24h, atendendo serviços de urgência e 

emergência e o Pronto Atendimento (PA) que atende 24 horas com clinico geral.  

Segundo secretário da saúde do município, filas por cirurgias são mínimas. Até 

8 de dezembro de 2020 havia 8 pacientes na fila de oncologia8, 22 para cirurgia 

de catarata e tinham acabado de zerar a fila de mastologia. 

Quanto ao saneamento básico, dados do Ministério das Cidades/SNIS (2013), o 

município tem taxa de coleta de esgoto de 98,29%. A média nacional é de 

69,10%. 

 

6 Composta por 20 municípios, inclusive Vinhedo. 
7 Fonte dos dados primários: Fundação SEADE. 

8 Os casos de Oncologia trata-se de procedimento de alta complexidade que não existem no Município de 
Vinhedo, nestes casos o Município aguarda a oferta advinda do Estado, através da Diretoria Regional 
de Saúde – DRS VII, de acordo com a disponibilidade daquele órgão no setor terciário.  
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Do esgoto coletado, 100% é tratado pelo serviço de Saneamento Básico Vinhedo 

(SANEBAVI) que conta com 2 estações de tratamento em operação. 

Quanto à educação infantil para crianças de 0 a 3 anos de idade, a experiência 

deste pesquisador9 mostrou que o longo tempo em fila de espera por vaga em 

creche da rede pública levava muitas mães, quando não tinham outros meios a 

recorrer, a buscarem a interseção da câmara municipal para solucionar o 

problema. 

A vivência quotidiana ainda escancarou que a premência por encontrar vaga em 

creche aos filhos é uma questão de gênero, acomete, na quase totalidade das 

vezes, as mulheres, e com predominância do perfil de baixa renda, 

entrecruzando-se à dupla jornada e à necessidade de viabilizar a entrada no 

mercado de trabalho (BARBOSA; COSTA, 2017). 

Dados da secretaria de educação de Vinhedo10 revelam que, em outubro de 

2016, havia uma fila de espera com 410 crianças inscritas. Em janeiro de 2018, 

a prefeitura emitiu nota em seu site relatando que a fila tinha zerado. No mês 

seguinte voltou a subir e em novembro de 2018 havia 420 crianças inscritas11. 

A “demanda manifesta”12 relacionada a fila de espera divulgada pela prefeitura 

em 3 de novembro de 2020 mostrou que, dos 242 pedidos de vaga então 

pendentes, 48% aguardavam em fila por mais de oito meses: 30 crianças 

estavam inscritas desde 2019 (12,4%), 23, desde fevereiro de 2020 (9,5%) e 63, 

desde em março de 2020 (26%). 

A oscilação constante do número de crianças inscritas na fila chama a atenção, 

ora aumentando, ora diminuindo e até mesmo desaparecendo. O fato é que esse 

problema está sempre em pauta dentre às reivindicações da população.  

 

9 O pesquisador trabalhou na assessoria parlamentar da câmara municipal de Vinhedo 
10 Fonte dos dados primários: Secretaria da Educação de Vinhedo. Disponível em: 
<http://www.vinhedo.sp.gov.br/arquivos/?wpdmc=lista-de-espera-dos-ceis/>. Acesso em: 08 jun. 2020 
(Anexo 7). 
11 A análise da lista de espera de vaga em creche no município de Vinhedo é analisada posteriormente 
(item II.A.2.b). 
12 Relacionada às famílias que manifestaram interesse por vaga em creche, mas, não atendidas, 
encontram-se em fila de espera.  
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O quadro local e concreto da dinâmica do atendimento escolar em creche é esse, 

mas pode ser complementado à luz de outros parâmetros. 

Em 2016, o Ministério da Educação (MEC) concluiu que 43%13 das crianças com 

idade entre 0 e 3 anos frequentava creche em Vinhedo, considerando-se, nesse 

cálculo, redes públicas (federal estadual e municipal, inclusive conveniadas) e a 

privada. 

Agora, se para o ano de 2016 havia 212 crianças, em média, aguardando vagas 

na rede pública de creches de Vinhedo, e que a população de 0 a 3 anos de 

idade era de 3.723 pessoas (SEADE), resulta que 94% das pessoas com 

necessidade de atendimento em creche estavam sendo atendidas. 

Nesse caso, considera-se a totalidade das pessoas nessa faixa etária, inclusive 

as famílias que não manifestaram interesse ou não precisavam das vagas por 

diversos fatores14. 

Mesmo consideradas as discrepâncias entre (i) as fontes e a formulação da taxa 

de atendimento escolar utilizadas pelo MEC15, e, (ii) as aproximações obtidas 

com os dados oferecidos pela administração municipal e cotejados com a 

projeção demográfica da população com idade entre 0 e três anos fornecidas 

pelo SEADE, o fato é que há enorme divergência de informações. 

Segundo o MEC a taxa de atendimento escolar em creche no município de 

Vinhedo, em 2016, era de 43%. 

Para o mesmo ano, segundo a municipalidade, a taxa de crianças com idade 

entre 0 e 3 anos de idade que estavam contempladas pela rede municipal de 

creches era de 94%. 

Pergunta. Qual dado revela a realidade?  

Resposta. Ambos, porque esses valores dependem da unidade de coleta de 

dados da informação e do enfoque empregado no cálculo.  

 

13 Segundo o Plano Nacional de Educação analisado posteriormente (item II.A.1), em Vinhedo, a 
porcentagem da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava creche era de 43,4%. 
Consequentemente, 56,6%, não frequentavam. 
14 Esse tema é abordado posteriormente (Item III.A). 
15 Essas informações são examinadas posteriormente (Item II. A. 2. b). 
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Se observado a partir do lugar, o dado da prefeitura é mais concreto porque 

obtido in loco, mostra que o atendimento escolar para o número potencial de 

crianças com necessidade do serviço está praticamente superado.  

Neste caso, a fonte da informação é a prefeitura e a unidade de coleta de dados 

é a creche municipal. 

Se observado a partir do MEC, a fonte é censitária, a unidade de coleta de dado 

é o domicílio, e, desse prisma, ainda há muito o que fazer para atender a 

população em idade escolar entre 0 e 3 anos de idade. 

Em que pese esses dados, e as análises que possam derivar, o que importa 

realmente é que as crianças em Vinhedo aguardam até oito meses para serem 

admitidas nas creches e ainda que fosse apenas uma criança aguardando 

abertura de vaga, o dever do Estado é garantir esse direito fundamental, mesmo 

que fosse apenas a uma criança. 

Afinal, o território usado, o espaço banal, compreende todos e todos os lugares. 

Outra dimensão fundamental a ser incorporada, de natureza urbanística e na 

escala intraurbana, é que o responsável pela criança não poderia deslocar-se a 

distâncias superiores a 500 metros no percurso entre sua casa e a unidade de 

ensino infantil (MORETTI, 1997). 

Obviamente, essa informação não baliza nem o diagnóstico local, e muito menos 

o federal.  

Para os entes federativos, esse deslocamento, muitas vezes árduo, inseguro, 

cheio de percalços não existe. Aí está, escancarada a dimensão concreta e 

vivenciada de nossa cidadania mutilada.  

Portanto, a problematização envolve o atendimento escolar em Vinhedo, isto é 

um quadro de política pública de caráter territorial, compreendendo também um 

arcabouço teórico. Este aponta cenários de ações políticas possíveis para o 

enfrentamento da questão. 

Como afirmado, a noção de território usado é o ponto de partida e, à medida em 

que é sinônimo de espaço banal, compreende a indissociabilidade de sistemas 

de ações e objetos.  
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Ora. As creches, a cidade, os lugares onde estão, compreendem formas-objetos 

– sistemas de objetos – sob as quais convivem, em simultaneidade, apropriações 

diversas tais como as que os sistemas de ações derivadas da política municipal, 

e da visão federal do problema do atendimento escolar. 

Nisso resume um elemento essencial do federalismo de integração, onde a 

função pública de interesse comum compreende ações provenientes das 

escalas dos três entes federativos.  

Sob o mesmo objeto, incidem ações, e, consequentemente políticas, que devem 

ser integradoras a fim de satisfazer a todos e a todos os lugares. 

Assim, a indissociabilidade de ações e objetos complementa o marco teórico do 

território usado, e mais. Lança direções reflexivas que propõem a elevação da 

ação social ao patamar da ação política. Nesse nível em que se propõe 

posicionar a ação política, encontra-se associado o projeto do território usado 

enquanto meta social ampla. 

A. Quadro do atendimento escolar em creche no município de 

Vinhedo 

Do ponto de vista desta tese, o enfoque privilegia a dimensão local, vale dizer, a 

dimensão dos lugares16, mas nas inter-relações entre a problemática do 

atendimento escolar em creche em Vinhedo e as dimensões espaciais nela 

envolvidas. 

O parâmetro referencial de análise é o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-

2024 e, especificamente a Meta 1, que trata da educação infantil, e o estudo do 

atendimento escolar em creche envolvendo três escalas.  

(i) Intraurbana, onde repousam os movimentos microssociológicos dos lugares 

das creches, das pessoas e dos deslocamentos concretos. 

(ii) Municipal, responsável pela gestão dessa política pública particular.  

 

16 A distinção conceitual entre local e lugar é tratada posteriormente (item IV), porém adiante-se que a 
diferenciação é ponto de partida para definição de política pública de caráter territorial.  
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(iii) Estadual e federal, que complementam os demais ciclos escolares e 

fornecem as grandes diretrizes orientadoras da política educacional. 

Para efeito analítico, foram desenvolvidos dois enfoques.  

1) O atendimento escolar em creche no estado de São Paulo (2010/2016) 

2) As vagas em creche no município de Vinhedo (2015/2019). 

O primeiro enfoque reporta-se às referências gerais, comuns à política nacional 

de educação. O segundo, à observação do atendimento social em creches como 

função pública de interesse local. 

1. O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024: Meta 1 

O princípio norteador do Plano Nacional de Educação (PNE) é proporcionar 

continuidade da política educacional em período superior às gestões 

governamentais. Inicialmente concebido por uma comissão liderada por Anísio 

Teixeira, em 1962, previa “a proposição de um conjunto de metas quantitativas 

e qualitativas a serem atingidas num prazo de oito anos, uma espécie de guia de 

aplicação de recursos dos entes federados” (MOURA, 2013, p. 8). 

Atualmente, compreendendo dez anos, o PNE é um instrumento plurianual 

implementado através de projeto de lei enviado ao congresso pelo governo 

federal. 

Previsto no artigo 214 da Constituição Federal vigente, de 1988 (CF)17, o PNE 

foi aprovado pela lei 13.005, de 25 de junho de 2014 (Anexo 1). 

Até 2024, o PNE preconiza alcançar 20 metas.  

 

17 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular 
o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas que conduzam a:     

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 

IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 
interno bruto. 
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A primeira diz respeito ao ensino infantil e, no tocante ao objeto desta tese, ao 

atendimento em creche. 

“Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PNE.” (Grifo nosso)  

Aprovada na gestão de Dilma Rousseff, o PNE enfatiza a cooperação 

indispensável ao federalismo de integração, princípio que rege a repartição de 

competências entre os entes governamentais na República do Brasil18. 

É importante ressaltar que os objetivos mencionados no artigo 214 da 

Constituição de 1988 foram ampliados na lei que o regulamentou. Estão no artigo 

2º da Lei 13.005/2014, quando se trata das diretrizes do PNE19.  

Nessa lei, dos seis incisos do artigo 214 da CF, dois permaneceram mantidos, 

quatro tiveram outra redação e quatro outros foram adicionados com diretrizes 

que não apenas complementam o projeto constituinte de então, mas o atualizam 

com conceitos inovadores e democráticos.   

 

18 Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando 
ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. 
19 Art. 2º São diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação 
de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 
fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto 
Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental. 
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Quadro 1: Diferenças entre Artigo 214 da CF 1988 e Artigo 2º da Lei 13.005/2014 

A alteração elementar de “ensino” para “educação”20, a inclusão de valores 

relacionados a formação cidadã, à democracia, à equidade, à diversidade, à 

sustentabilidade, aos direitos humanos e à promoção dos profissionais da 

educação são dimensões humanísticas a serem conduzidas pelo PNE com força 

de lei (Quadro 1). 

Concebido como um plano decenal, a execução e o cumprimento das metas do 

PNE “serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas” (Lei 

13.005/2014, artigo 5º)21.  

 

20 “No ensino organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar os alunos a compreender áreas 
específicas do conhecimento (ciências, história, matemática). Na educação o foco, além de ensinar, é 
ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade” 
(MORAN, 2007, p. 12) 
21 Art. 5° A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e 
de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 

I - Ministério da Educação - MEC; 

II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 
Senado Federal; 

III - Conselho Nacional de Educação - CNE; 

IV - Fórum Nacional de Educação. 

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet; 

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento 
das metas; 
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Nesse sentido, destaque-se que a evolução do cumprimento das metas do PNE 

se faz subsidiada por estudos produzidos, a cada dois anos, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (Artigo 

5º, parágrafo 2º), e seus resultados devem ser divulgados na internet (Artigo 5º, 

parágrafo 1º, inciso I). 

De fato, no site de “Monitoramento e Avaliação dos Planos Subnacionais de 

Educação”22, além do documento “Plano Nacional de Educação – PNE 2014-

2024: Linha de Base”23, que fixa as metas, ações e estratégias do PNE, constam, 

também, os relatórios de acompanhamento bianual subsequentes: 

• Relatório do 1º Ciclo de Monitoramento das metas do PNE: Biênio 2014-

201624. 

• Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de 

Educação – 201825. 

• Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de 

Educação – 202026. 

Também há mais quatro documentos disponíveis, direcionados ao 

monitoramento e avaliação na esfera municipal27, afora a menção da existência 

 

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 

§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento 
das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e 
consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4o, 
sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. 
22 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/publicacoes/itemlist/category/4?order=alpha&start=10>. Acesso 
em: 11 jan. 2021. 
23 Disponível em: 
<http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/13_7101e1a36cda79f6c97341757dcc4d04>. Acesso 
em 11 jan. 2021. 
24 Disponível em: 
<http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/14_7bbc6c42393beeac1fd963c16d935f40>. Acesso 
em 11 jan. 2021. 
25 Disponível em: 
<http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/15_43f943e1c8b9aaf756af3875d8561a10>. Acesso em 
11 jan. 2021. 
26 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-
/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6974122>. Acesso em 11 jan. 2021. 
27 PNE em Movimento - Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais 
de Educação. Disponível em: 
<http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/10_3b418d3289f560235fccf338378de5bf>. Acesso em: 
11 jan. 2021. 

Indicadores Educacionais para mensurar a evolução no cumprimento das metas do Plano Municipal de 
Educação – PME, de acordo com o PNE 2014/2024 – Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível 
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de outros quatro, cujos links, há meses, e até o dia 11 de janeiro de 2021, 

conduzem a páginas onde se lê o seguinte: “o arquivo não existe”28. 

Diretamente associados ao tema desta tese, os dois documentos “Pesquisa 

sobre a organização da demanda por creche” acham-se relacionados às 

estratégias 1.3 e 1.4 da Meta 1 do PNE. 

“1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento 

da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como 

forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 

manifesta; 

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, 

procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta 

pública da demanda das famílias por creches;” 

A implementação da meta está relacionada às informações levantadas no âmbito 

local (Anexo 6)29, remetendo-se aos parâmetros quantitativos estabelecidos 

nacionalmente a todos os municípios. 

A propósito, os indicadores utilizados no monitoramento da Meta 130, assim 

como os relatórios e estudos produzidos pelo INEP, recorrem às estatísticas 

oficiais (Lei 13.005/2014, artigo 4º). O PNE é política nacional e, assim sendo, 

está subordinado a isonomia de tratamento a todos os municípios brasileiros, o 

que implica a utilização de informações comuns. 

 

em: <http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/11_5e2c59c3989ec293757f376b9cf51bc3>. 
Acesso em 11 jan. 2021. 

Orientações, passo a passo, de utilização de dois mecanismos para monitoramento e avaliação dos 
Planos de Educação: Audiências Públicas e Conferências. Disponível em: 
<http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/12_ab2c739d2e8293712078e7b6b0c12abb>. Acesso 
em: 11 jan. 2021. 

Estudo sobre forma de disponibilização de dados e indicadores municipais para monitoramento e 
avaliação dos Planos Municipais de Educação – 2015/2025. Acesso em: 
<http://pne.mec.gov.br/publicacoes/item/download/20_f90feea4579f3d4964f49e34dc473155>. Acesso em: 
11 jan. 2021. 
28 Modelo de relatório de Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação; Ficha de Monitoramento e 
Avaliação dos PEEs [Planos Estaduais de Educação]; Ficha de Monitoramento e Avaliação dos PMEs 
[Planos Municipais de Educação]; Pesquisa sobre organização da demanda por creche (1); e Pesquisa 
sobre organização da demanda por creche (2). 
29 Em Vinhedo, o levantamento por vaga em creche encontra-se disponível em: 
<https://www.vinhedo.sp.gov.br/arquivos/?wpdmc=encaminhamentos-aos-ceis>. Acesso em: 20 jan. 2021. 
30 Mapa de Monitoramento do PNE. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-
educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em: 11 jan. 2021. 



 
 

27 
 

“Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como 

referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o 

censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior 

mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei.” 

Em razão disso, e com a finalidade de monitorar a Meta 1, o percentual da 

população de 0 a 3 anos que frequenta creche (Taxa de Atendimento Escolar)31 

divulgada, por município, em 2016, utiliza essas fontes primárias. 

1) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, para 

cálculo da população com idade de 0 a 3 anos que frequentavam creches. 

2) Censo Demográfico de 2010, para o número de pessoas naquela faixa 

etária. 

Não se conhecendo os impactos advindos com a atual política de educação no 

atendimento escolar em creche no Brasil, as tendências observadas à luz dos 

parâmetros disponíveis até 2016 indicam, grosso modo, que o PNE vem sendo 

alcançado em termos quantitativos. 

Envolvendo o período de 2010/2016, a análise aqui desenvolvida, para o estado 

de São Paulo, mostra tendência crescente da taxa de atendimento escolar em 

creche e que, em princípio, é devida ao aumento da oferta de vagas, sendo 

possível admitir que também possa estar relacionada à redução da taxa de 

natalidade32.  

Segundo Alves (2008), a transição demográfica foi completada no Brasil. Existe 

uma nova estrutura etária da população marcada pela redução da taxa de 

crescimento populacional e pelo envelhecimento. 

 

31 Taxa de Atendimento Escolar (TAE) expressa o percentual da população que se encontra matriculada na 
escola, em determinada idade ou faixa etária.  

TAEi = (Mi / Pi) x 100 

Onde: Mi = número de pessoas matriculadas na escola na faixa etária i. Pi  = população na idade ou faixa 
etária i (MEC/INEP, 2004, p. 12). 
32 “A redução das matrículas de 2015 para 2016 é grave, pois vai na contramão da Meta I do PNE. O número 
de crianças nas creches caiu de 3.511 mil para 3.383 mil. Essa redução não se deveu, certamente, à cessão 
de vagas para a pré-escola em virtude de sua obrigatoriedade, pois a creche perdeu 128 mil crianças 
enquanto a pré-escola matriculou 63 mil novas crianças. O percentual de atendimento aumentou em 
decorrência da redução do número de crianças na faixa etária, em função da redução de nascimentos. Mas 
não podemos esperar que o ‘bônus demográfico’ seja a política educacional do País para a creche 
responder ao direito das crianças e à demanda das famílias” (DIDONET, 2018). 
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Em Vinhedo ocorre o mesmo. Até 2019, a tendência geral da lista de espera por 

vaga em creche é ligeiramente decrescente. 

É o que será visto posteriormente. Os dois enfoques analíticos desenvolvidos a 

seguir partem do pressuposto de que a Meta 1 do PNE está evoluindo 

positivamente.  

Antes, porém, cabe esclarecer que essa afirmação é parcial.  

Os enfoques analíticos aqui desenvolvidos foram direcionados ao teste da 

hipótese de que o atendimento escolar em creche é uma política pública de 

caráter territorial, o que não afasta as imprescindíveis complementaridades entre 

esse ponto de vista e muitos outros possíveis.  

Enquanto categoria analítica, o espaço banal se define pelo esforço de encontrar 

ligações entre as múltiplas visões disciplinares. 

Em que pese o objetivo de especular os nexos territoriais envolvidos no 

atendimento escolar em creche, a abordagem quantitativa deve reconhecer, logo 

de início, que desempenha um papel secundário no entendimento da questão. 

“Essa Meta deve ser lida não apenas no seu aspecto quantitativo, pois 

de nada serviria estarem as crianças confinadas em espaço 

inadequados, num não-fazer pedagógico, senão mesmo atrapalharia 

seu sadio desenvolvimento. Atrás de cada número de matrícula deve 

estar um rosto de criança, um ser-criança em atividades de brincadeiras 

e interações com pares e adultos e com objetos de conhecimento. Não 

se trata, apenas de frequentar uma instituição de educação infantil, mas 

sim de vivenciar experiências que atuem no sentido da aprendizagem e 

do desenvolvimento integral, de todos os aspectos da personalidade da 

criança”  (DIDONET, 2018). 

2. Enfoques analíticos 

a) O atendimento escolar em creche no estado de São Paulo 
(2010-2016-2019) 

O parâmetro estatístico oficial de avaliação da Meta 1 está no “Mapa de 

Monitoramento do PNE”, publicado no site do MEC sob a rubrica “Indicador 1B: 
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Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de 

atendimento escolar) – Situação no Relatório 1º Ciclo”33.  

Trata-se da taxa de atendimento escolar em 2016, por município, que serve de 

balizamento para garantir a matrícula de, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 

anos de idade até 2024. 

Parêntese. Embora a dependência administrativa da creche possa ser federal, 

estadual, municipal e privada, os municípios são responsáveis por fornecer a 

educação de base, ou seja: creches (até 3 anos), pré-escolas (educação infantil; 

4 e 5 anos) e o ensino fundamental (7 a 14 anos). 

Segundo esses dados, em São Paulo, o percentual de pessoas de 0 a 3 anos de 

idade que frequentava creche foi de 44,1%, ocupando a segunda posição entre 

os estados brasileiros. Santa Catarina era o que estava mais próximo da meta, 

com 46,4%, e os estados do Amazonas e Amapá, os mais afastados, com a taxa 

de 12,8% (DIDONET, 2018). 

A taxa média de atendimento escolar em creche no estado de São Paulo foi de 

30,4% e, dos 645 municípios paulistas, apenas 33 (9,6%) haviam alcançado o 

patamar de 50%. 

A média na RMC alcançou 37,4% e apenas Paulínia havia ultrapassado a meta 

na região: 59,2%. 

Nesse município está localizado o Polo Petroquímico de Paulínia, o maior polo 

industrial da América Latina, cuja influência pode ter influenciado o desempenho. 

Anteriormente mencionada, a taxa de Vinhedo ficou em 43,4%. 

À propósito, as escalas de análise consideradas, assim como em outras seções 

da tese, são três: o estado de São Paulo, a RMC e o município de Vinhedo 

(Figuras 1, 2 e 3). Correspondem, grosso modo, às dimensões do território 

entendido como lugar do acontecer solidário (SANTOS, 2017a): do acontecer 

 

33 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-
educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em: 11 jan. 2021. 
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homólogo em Vinhedo, do acontecer complementar na RMC e do acontecer 

hierárquico imediato do estado de São Paulo34.  

Em razão dessa correspondência, a denominação dessas escalas passa a ser 

“dimensões territoriais de análise”. 

1) A taxa de atendimento escolar em creche de 2010 foi calculada a partir 

informações censitárias publicadas pelo IBGE e, assim sendo, permite 

comparação direta com as taxas do PNE para 2016. 

Extraídas do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), tais 

informações consistiram na manipulação de duas tabelas:  

a) Tabela 2976 – Pessoas que frequentavam creche ou escola por nível de 

ensino, situação do domicílio e grupos de idade.  

b) Tabela 200 – População residente, por sexo, situação e grupos de idade 

– Amostra – Características Gerais da População. 

2) Para o ano de 2019, propôs-se uma comparação indireta com a simulação 

do potencial de atendimento escolar em creche. 

a) A população de 0 a 3 anos de idade que frequentava creche foi substituída 

pelo número de matrículas efetuadas em creche disponível no Censo 

Escolar do MEC de 2019.   

b) Para a população de 0 a 3 anos de idade, foi utilizada a projeção para o 

ano de 2019 calculada pela Fundação Seade. 

E essa perspectiva que permite afirmar que a tendência do atendimento escolar 

em creche está evoluindo positivamente, ressalvado, obviamente, que se trata 

de uma apreensão quantitativa do processo. 

Seguramente, antes do PNE, a tendência crescente das taxas estava 

pronunciada desde 2010, revelando a consolidação da política educacional cujos 

 

34 Ver item II.B.4. 
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Figura 1 - Dimensões territoriais de análise: o estado de São Paulo, Brasil. 



 
 

32 
 

 

Figura 2 - Dimensões territoriais de análise: a Região Metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. 
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 Figura 3 - Dimensões territoriais de análise: o município de Vinhedo, Região Metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. 
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objetivos com escopo democrático mais largo, preconizados na lei 13.005/2014, 

estavam sendo gestados desde a gestão de Luís Inácio Lula da Silva. 

É possível afirmar que no período do governo Lula houve avanços na educação 

em geral, mas também continuidades em ações iniciadas pelo governo anterior.  

No primeiro mandato (2003-2006), o governo Lula foi marcado por períodos de 

instabilidades em decorrência de denúncias de corrupção envolvendo setores do 

governo. Isto teve efeito na estabilidade da titularidade da pasta de educação.  

Ao todo, foram três ministros, Cristóvão Buarque, Tarso Genro e Fernando 

Haddad. 

No entanto, isso não impediu que importantes textos de leis fossem enviados ao 

Congresso, como a que originou o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).  

No início de 2003 foi criado o programa Brasil Alfabetizado, dedicado a 

alfabetização de jovens e adultos e que priorizava a região Norte e Nordeste do 

país.  

Para o ensino superior, o governo criou o programa Universidade para Todos 

(ProUni) que obrigava as instituições privadas a ofertar bolsas de estudos 

integrais ou parciais como contrapartida de isenções fiscais. 

No segundo mandato (2007-2010), foi marcado pelo lançamento do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). No documento original constavam 30 

ações voltadas a todos os níveis e modalidades da educação. PDE norteou as 

políticas educacional dos quatro anos de governo. 

Em números, o orçamento do Ministério da Educação passou de cerca de R$ 18 

bilhões em 2002 para cerca de R$ 49 bilhões em 2010. Esse aumento de 

orçamento foi reflexo da decisão do governo federal em tornar a educação uma 

área prioritária para a política nacional. Essa ação teve impacto sobre todas as 

áreas da educação. 

A política educacional do PDE foi consolidada com a Emenda Constitucional 

número 59 que determinou que os sistemas de ensino estabelecessem regimes 

de colaboração, que o atendimento do aluno envolvesse programas de acesso 

e permanência da pessoa na escola e o estabelecimento de metas de aplicação 
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de recursos públicos em educação proporcional ao produto interno bruto. 

Embora o PDE não tenha sido elaborado com ampla participação popular por 

intermédio de audiências públicas, ele foi ao encontro do que a área de educação 

demandava e reconhecido por ampla maioria do Congresso Nacional (ABREU, 

2010). 

Nessa esteira, o PNE consolida o projeto político da educação concebido na 

gestão do Partido dos Trabalhadores, direcionando metas para 2024, que, no 

caso do atendimento escolar em creche, preconizava atender 50% das crianças, 

e, no ensino infantil, a arrojada meta de atender 100% das crianças de 4 e 5 

anos de idade frequentando a pré-escola já em 2016. Ou seja, em dois anos a 

partir de 2014, “nenhuma criança nessa idade poderia estar excluída, uma vez 

que além de meta do Plano é obrigatória por determinação constitucional” 

(DIDONET, 2018). 

De fato, a inspeção gráfica do mapeamento da taxa de atendimento escolar em 

creche de 2010 e 2016 segundo os municípios paulistas (Figuras 4 e 5; Anexo 

2) possibilita visualizar a tendência crescente em todo o estado – nenhum 

município registrou decrescimento na taxa –, assim como o seu espraiamento 

no interior, em especial a noroeste, na divisa com Mato Grosso do Sul, nas 

regiões administrativas de Araçatuba e São José do Rio Preto35. 

Digno de nota, surgem, em 2010, pequenos municípios interioranos com taxas 

superiores a 50%. Associada à dupla jornada, a ocorrência de creches indica a 

entrada de mulheres no mercado de trabalho, sinalizando, também, 

modernização relacionada à expansão do meio técnico-científico-informacional 

no interior do estado (SANTOS, 1994b). 

“As referências históricas da creche são unânimes em afirmar que ela foi 

criada para cuidar das crianças pequenas, cujas mães saíam para o 

trabalho. Está, portanto, historicamente vinculada ao trabalho 

extradomiciliar da mulher. Sua origem, na sociedade ocidental, está no 

trinômio mulher-trabalho-criança” (MAGALHÃES, 2017, p. 90). 

 

35 Áreas de alto valor de incidência da taxa de crescimento do atendimento escolar em creche no período 
2010/2016 identificadas pela análise hot spot do software ArcMap. 
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Em 2010, quatro municípios registraram mais de 50% de taxa de atendimento 

escolar em creche, três deles, com população de 0 a 3 anos extremamente 

reduzida, para a qual bastava iniciativa pública ou privada para solucionar a 

demanda por vaga em creche36. 

No estado, a taxa de crescimento 2010/2016 do percentual da população de 0 a 

3 anos que frequentava creche foi positiva em todos os municípios de São Paulo, 

e bastante elevada para o conjunto do estado: alcançou 58,1%.  

Para efeito analítico, é possível distinguir dois agrupamentos de municípios. 

1) Dos 645 municípios, 119 registraram taxas superiores a 100%, 223,6% em 

média, e podem ser considerados de pequeno porte.  

Em 2010, a média da população nesses municípios foi de 11 mil habitantes, 

quase seis vezes menor que a população média dos municípios de São 

Paulo, que ficou na ordem de 64 mil habitantes. 

2) Por outro lado, 271 municípios indicaram taxas de crescimento 2010/2016 do 

percentual da população de 0 a 3 anos inferiores a 50%. 

A população média, em 2010, foi de 81 mil habitantes, incluindo-se, no grupo, 

os populosos municípios de São Paulo, com 11,2 milhões de habitantes, e 

Campinas, com 1,1 milhão.   

Assim, confirmando-se o crescimento do atendimento escolar em creche mesmo 

antes do PNE, a tendência se fez complementar pela (1) expansão relativamente 

maior nos municípios menores em comparação aos (2) de maior porte. 

No período, o crescimento no estado de São Paulo (58,1%) superou o da RMC, 

(39,0%) indicando a tendência crescente pronunciada nas regiões mais 

interioranas do estado e, inclusive, nos municípios alinhados ao eixo Dutra-

Ayrton Senna da região administrativa de São José dos Campos, na divisa com 

os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

 

 

36 Uru, na Região Administrativa de Bauru, com 51 crianças de 0 a 3 anos de idade e taxa de 55,2%; São 
João do Pau d’Alho, na Região Administrativa de Presidente Prudente, com 68 crianças e taxa de 55,1%; 
Pedrinhas Paulista, na Região Administrativa de Marília, com 51 crianças e taxa de 54,3%. O outro 
município foi Paulínia, na Região Administrativa de Campinas e RMC, com 5.738 crianças e taxa de 52,8%. 
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Quadro 2 – Taxa de crescimento do atendimento escolar em creche entre 2010 e 2016 

Com 74,7% de variação no período e população total, em 2010, de 63.453 

habitantes, Vinhedo encontra-se posicionado num perfil intermediário entre os 

agrupamentos destacados acima. 

Na comparação indireta, o mapeamento da simulação do potencial de 

atendimento escolar em creche aferida para o ano de 2019 (Anexo 3) rebate, 

relativamente, o mapeamento da taxa de atendimento de 2016, exacerbando 

que, à noroeste, a continuidade espacial ampliou-se nas regiões administrativas 

de Araçatuba e São José do Rio Preto, passando a incluir, a sudoeste, 

Presidente Prudente e Marília, na divisa com os estados de Mato Grosso do Sul 

e Paraná37. 

Sobre esse espraiamento, aventa-se que resultaria da aplicação do PNE na 

dimensão municipal, a exemplo do que se pode observar em Vinhedo. Não 

obstante as vicissitudes que historicamente acompanham as políticas públicas 

no Brasil – em especial as de caráter territorial (SILVA NETO, 2019) – o impulso 

possível de ser acionado na dimensão local, junto às secretarias municipais de 

educação e a resistência do professorado, pode explicar semelhantes avanços 

(2019). 

Sobre a possibilidade de que esse comportamento também está condicionado 

ao bônus demográfico resultante da redução do número de crianças na faixa 

etária de 0 a 3 anos de idade, não se pode dizer que essa influência seja 

 

37 Áreas de alto valor de incidência do potencial de atendimento escolar em creche, 2019, identificadas pela 
análise hot spot do software ArcMap. 
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Figura 4 - Taxa de atendimento escolar em creche – 2010. 
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Figura 5 - Taxa de atendimento escolar em creche – 2016. 
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Figura 6 - Potencial de atendimento escolar em creche – 2019. 
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determinante se considerada na totalidade do estado de São Paulo. Nessa faixa 

etária, a taxa de crescimento no período 2010/2019 foi de 6,1%, não se 

distanciando dos 7,5% relativo à população total. 

E esse desempenho repercute-se noutras dimensões territoriais de análise, 

devendo ser observado que esse comportamento demográfico é mais intenso na 

RMC e, ainda mais, em Vinhedo. É que, a partir da capital do estado, a RMC 

está no alvo do triplo processo de dissolução/desmetropolização/involução 

metropolitana promovidos com a difusão do meio técnico-científico-

informacional38. 

Desse ponto de vista, o desafio enfrentado por Vinhedo não seria apenas atingir 

as metas do PNE, como também enfrentá-las em meio a processos que 

contribuem para que, na composição da taxa de atendimento escolar em creche, 

na dimensão do acontecer homólogo, interajam dinâmicas demográficas 

provenientes do acontecer complementar e do hierárquico. 

 

Quadro 3 – Taxa de crescimento populacional entre 2010 e 2019. População total e população de 0 a 3 
anos de idade 

 

38 “Então a metrópole empobrece mais que a região, a região mais que o estado e o estado mais que o 
país? 

Não é bem assim.  

‘Não é que São Paulo deixe de crescer. Mas outras áreas do Estado de São Paulo e o país como um todo 
crescem mais’ [Santos, 1992] (p.97). 

Em termos relativos, a participação percentual do estado de São Paulo no produto interno bruto do Brasil 
retraiu 2,3% entre 2002 e 2016. O estado do Rio de Janeiro, 2,2%. Em igual período, o estado do Mato 
Grosso evoluiu 0,7%.  

Entre as regiões brasileiras, o Sudeste foi a região que mais se retraiu: 4,2% no período. O Centro-Oeste, 
a que mais evoluiu: 1,5%. Todavia, em 2016, o volume representado nas contas nacionais do PIB do 
Sudeste foi de 53,2%. No Centro-Oeste, 10,1%.  

Refletindo sobre essa evolução dos indicadores econômicos e sociais das áreas metropolitanas em 
confronto com o interior e estados que mais recentemente receberam os impulsos da modernização, a 
situação atual dessas grandes cidades é de involução metropolitana: ‘esgotamento da centralização e da 
concentração históricas, de atividades econômicas e de comando político, nos contextos urbano-
metropolitanos do país’; e, ‘crescente importância adquirida por cidades de porte médio, em processo de 
industrialização e no desempenho de funções associadas à modernização da agricultura’ (RIBEIRO; SILVA; 
VIEIRA, 2013, p.120)” (SILVA NETO, 2019, p. 283-284). 
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Diferentemente dos efeitos atenuantes do bônus demográfico na redução da 

demanda por vaga em creche, no caso de Vinhedo, a taxa de crescimento da 

população na faixa etária de 0 a 3 anos de idade (19,1%) é duas vezes maior o 

da RMC (8,9%) e três vezes maior que a do estado (6,1%). 

Todavia, como recomenda as abordagens territoriais, a conformação espacial 

não pode ser alisada.  

A representação cartográfica da taxa de crescimento da população de 0 a 3 nos 

de idade mostra certa irradiação de comportamento crescente desde a Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), abarcando a RMC e o leste da região 

administrativa de Sorocaba, onde há uma região metropolitana sediada no 

município com igual denominação. 

Nas regiões administrativas a oeste há, realmente, grande chance de que o 

aumento da taxa de atendimento escolar em creche tenha sido impulsionado 

pela diminuição do número de crianças. 

Tendências, portanto, não são integralmente generalizáveis. Aos 

comportamentos gerais, associam-se a dinâmica própria das regiões, dos 

lugares. 

E, na continuidade das especulações, é possível indagar a respeito de outra 

peculiaridade, acrescentando elementos sobre as tendências do atendimento 

escolar em creche no estado de São Paulo. Há, em princípio, associação entre 

as localidades caracterizadas pela tendência de crescimento da população de 0 

a 3 anos de idade e maior dependência administrativa do atendimento escolar 

na rede privada de creches. 

A associação é mais nítida na continuidade territorial constituída pela RMSP e 

RMC e, a norte do estado, nas regiões administrativas de Franca e Ribeirão 

Preto, na divisa com o estado de Minas Gerais. 

Ou seja. É possível especular a possibilidade de que o aumento do número de 

crianças vem sendo amparada por instituições privadas de ensino infantil, e 

essas regiões representam, em princípio, oportunidades de investimento por 

serem comparativamente mais vantajosas.  

 



 
 

43 
 

 

Figura 7 - Taxa de crescimento da população de 0 a 3 anos de idade - 2010/2019. 
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Figura 8 - Taxa de dependência administrativa de creche da rede privada – 2019 



 
 

45 
 

A RMC reproduz, na escala regional-metropolitana, o que se constata na 

dimensão estadual e, extrapolando, no país: a desigualdade como variável-

chave da segregação socioespacial. 

Notadamente no âmbito complementar da RMC, Vinhedo é um lugar privilegiado. 

Ocupando a 6ª posição no ranking do IDH dos municípios no estado de São 

Paulo, a taxa de dependência administrativa da rede privada de creche, em2019, 

foi de 25,5%, quadro oposto ao da vizinha Valinhos, 5ª posição no ranking e 

74,5% de dependência da rede privada (Tabela 1). 

No quadro da desigualdade na RMC, Sumaré, posicionado no 151º IDH do 

estado e incluída no Grupo 5 do IPVC39,  com 16,2%40 de sua população exposta 

a alto risco, dependia em 89,9% da rede privada de creche para atender a 14,8 

mil crianças de 0 a 3 anos de idade. Assim como em Sumaré, existem em outros 

municípios uma forte presença da rede privada, porém, tal participação da rede 

privada se deve pelas vagas oferecidas pela rede de creches conveniadas. 

Há, na região, cenários como os de Vinhedo e Valinhos, como situações de 

grande vulnerabilidade: Engenheiro Coelho e Santo Antônio de Posse. Em 2010, 

a porcentagem da população exposta a alto risco foi, respectivamente, 46,30% 

e 25,40%, o que agudiza os problemas enfrentados nessas prefeituras no 

tocante ao atendimento escolar em creche. A dependência administrativa na 

rede pública de creche foi de 99,3% em Engenheiro Coelho, e de 98,8% em 

Santo Antônio de Posse. 

E os indicadores que atribuem a Vinhedo uma conjuntura favorável são 

confirmados pela tendência crescente da taxa de atendimento escolar em 

creche. 

 

39 “O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) permite identificar, nos municípios do Estado de São 
Paulo, áreas em que predominam famílias expostas a diferentes níveis de vulnerabilidade social. O IPVS 
baseou-se em dois pressupostos: que as múltiplas dimensões da pobreza devem ser consideradas em um 
estudo sobre vulnerabilidade social; e que a segregação espacial é um fenômeno presente nos centros 
urbanos paulistas e contribui decisivamente para a permanência dos padrões de desigualdade social que 
os caracterizam. Assim, buscou-se a criação de uma tipologia de situações de vulnerabilidade, agregando-
se, aos indicadores de renda, outros referentes à escolaridade e ao ciclo de vida familiar. Para maiores 
informações, consulte a metodologia”. (SEADE). 
40 “Proporção da população residente em setores censitários com níveis baixos na dimensão 
socioeconômica, em área urbana de tipo não especial. Seu perfil demográfico caracteriza-se pela forte 
presença de mulheres responsáveis pelo domicílio e de crianças com até cinco anos.” (SEADE). 
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Em 2010, a taxa foi de 24,8%. Com base no parâmetro quantitativo do PNE, em 

2016, elevou-se a 43,4%. Segundo o Fundo para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (2020, p. 

13), em 2019, a taxa elevou-se a 58,2%. 

 

Tabela 1 – Potencial de atendimento escolar em creche e quadro do índice de desenvolvimento humano 
nos municípios da RMC 

O resultado publicado pelo FDE foi obtido mediante a projeção da população de 

0 a 3 anos de idade, calculada pelo SEADE, computando-se 3.696 crianças, e o 

número de matrículas em creche, segundo o grupo de idade de 0 a 3 anos, que 

somou 2.151 matrículas, exclusive 147 matrículas efetuadas no grupo de idade 

de 4 e 5 anos. A fonte do número de matrículas é o “MEC/Inep – Sinopse 

Estatística de Educação Básica – Matrícula”. 

E a conjuntura favorável em Vinhedo é comparativamente constatada em 

relação às unidades territoriais de análise da RMC e do estado de São Paulo, 

conforme apresentado no Quadro 4. 

Antes, porém, observe-se que os valores comparados às taxas de atendimento 

escolar em creche acima indicadas correspondem à simulação, isto porque, não 

se dispondo do número de matrículas por grupo de idade, conforme utilizado 

pelo FDE, aplicou-se o número de matrículas em creche por dependência 

administrativa do Censo Escolar do MEC. 
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Por disso, a simulação do potencial do atendimento escolar em creche, em 2019, 

considerou 2.284 matrículas que muito provavelmente envolvem os grupos de 

idade de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos41.  

 

Quadro 4 – Taxa de dependência da administrativa e potencial de atendimento escolar no estado de São 
Paulo, RMC e Vinhedo 

Em princípio, Vinhedo é um lugar menos impactado pela crise urbano-societário-

humanista da urbanização contemporânea (SILVA NETO, 2019) do que a RMC 

e o estado de São Paulo. 

Primeiramente, porque a taxa potencial de atendimento escolar em creche está 

na ordem dos 62%, mais elevada, portanto, do que na RMC (54%) e no estado 

(51%). 

Depois, porque a taxa de dependência da rede privada é menor. A dependência 

da rede privada é de 26% em Vinhedo, 35% na RMC e 49% no estado de São 

Paulo. 

b) As vagas em creche no município de Vinhedo (2015/2019) 

No âmbito da Prefeitura Municipal de Vinhedo, a Lei n° 3.669, de 23 de junho de 

2015, “aprova o Plano Municipal de Educação ‒ PME ‒ para o decênio 2015-

2025, e dá outras providências” (Anexo 4)42.  

No artigo 2º, inciso III, consta o seguinte: 

 

41 Observe-se que a informação é fidedigna em relação ao número total de matrículas publicadas pelo FDE. 
Segundo essa fonte, o número total de matrículas – resultante do somatório das matrículas efetuadas no 

grupo de idade de 0 a 3 anos (2.151) com as efetuadas no grupo de idade de 4 a 5 anos (147) – é de 2.298. 
O número total de matrículas no Censo Escolar do MEC utilizado na simulação foi de 2.284, diferença 
estatisticamente insignificante. 
42 Disponível em: 
<https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PlanoEducacaoMunicipiosPaulistas.aspx?codigoMenu=323?>. 
Acesso em: 19 jan. 2021. 
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“Meta 2: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender 100% (cem por cento) 

da demanda das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência 

deste PME;” (Grifo nosso) 

No “Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME 

de Vinhedo/SP” (Anexo 5) publicado em 17/11/201743, a prefeitura menciona que 

a “meta prevista para o período” seria alcançar 65% da demanda por creche até 

201744, ano de publicação do relatório. 

Declarou-se, também, que a “meta alcançada no período” foi de 43%, o que 

significa que a taxa se manteve inalterada em relação ao parâmetro inicial do 

PNE calculado para Vinhedo. 

Outra projeção. Segundo o FDE, em 2019, a porcentagem de pessoas de 0 a 3 

anos matriculadas em creche alcançou a 58,2%.  

Ou seja. Com base no FDE, Vinhedo teria ultrapassado os 50% preconizados 

pela Meta 1 do PNE, mas não a taxa de 65% que a prefeitura pretendia alcançar 

até 2017.  

Ademais, cabe especular outras quantificações. Apresentado na 

problematização desta tese, foi possível outra quantificação. 

Levando em conta a projeção do SEADE para a população de 0 a 3 anos de 

idade, em 2020 - 3.682 crianças –, e que, segundo o site da prefeitura destinado 

ao levantamento da demanda por creche (demanda manifesta) - (Anexo 7)45, 

havia, em novembro de 2020, 242 crianças em fila de espera por vaga, o 

potencial de atendimento escolar em creche no município de Vinhedo é de 93%. 

Nesse potencial está implícito a meta de “ampliar a oferta de educação infantil 

em creches de forma a atender 100% (cem por cento) da demanda das crianças 

 

43 Disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/relatorioMonitoramento.php#>. Aceso em 19 jan. 2021. 
44 No documento não há menção clara de qual seria esse período; admite-se que seja até a data de 
publicação do relatório. 
45 Disponível em: <https://www.vinhedo.sp.gov.br/arquivos/?wpdmc=lista-de-espera-dos-ceis/>. Acesso em 
08 jun. 2020. 
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de até 3 (três) anos; consequentemente, todas as crianças demandantes ou não 

por vagas. 

Retornando à questão inicialmente posta. 

Qual dado revela a realidade?  

Atualizando a resposta. Nenhum.  

Quando muito, mostram a tendência prospectada anteriormente, de que o 

problema da oferta de vagas em creche está se resolvendo, e mesmo nos 

pequenos municípios onde, há pouco, inexistia o hábito de deixar crianças em 

ambiente externo ao familiar. Eles estariam se modernizando!!! 

Nas metrópoles, nas grandes cidades, também nas pequenas, a transformação 

das relações de trabalho do mundo globalizado simplesmente impõe o ensino 

infantil, a creche, como serviço público ou como negócio.  

Nessa seção, com a análise do quadro das vagas em creche no município de 

Vinhedo, pretende-se desenvolver um “ensaio tentativo”, como nos adverte Ana 

Clara Torres Ribeiro (2000), de um tema polissêmico, que admite, todavia, a 

hipótese de trabalho de que o ensino infantil precisa ser tratado, no âmbito do 

planejamento urbano e regional, como política pública de caráter territorial.    

Envolve a tentativa de alcançar o território, reconhecendo, de pronto, que o 

território abriga lugares, um a um, pessoas, uma a uma, e que a tarefa não é 

apenas difícil. É impossível. Daí a importância das categorias de análise, como 

a do território usado, que media o trabalho do analista na interpretação do mundo 

concreto, das totalidades em movimento de Milton Santos (2017 a). 

Comecemos pela natureza do atendimento escolar em creche. Se pública, se 

privada.  

No PNE, a Meta 1 não condiciona seu alcance à dependência administrativa da 

rede pública ou privada.  
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Diferentemente, no PME de Vinhedo, a Meta 2 prevê alcançá-la atendendo 100% 

das crianças mediante as estruturas da rede pública de ensino46. 

Em que pese explicitar ou não a relação entre o alcance das metas com a 

dependência administrativa à rede pública, e como consequência imediata, uma 

preocupação que surge é a necessidade por vagas em creche das famílias em 

situação de maior vulnerabilidade.  

Tanto é que, no campo da educação, o combate às desigualdades 

socioeconômicas comparece como estratégia de implementação da Meta 1, no 

PNE (Anexo 1, item 1.2), e, literalmente transcrita, na Meta 2 do PME de Vinhedo 

(Estratégia 2.2). 

Diz o seguinte:  

“2.2) Garantir que, ao final da vigência deste plano, seja inferior a 10% 

(dez por cento) a diferença entre as taxas de frequência à educação 

infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda 

familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per 

capita mais baixo;” (PME de Vinhedo). 

Para efeito ilustrativo, parâmetros que dimensionam o desafio a ser superado 

nesse requisito encontram-se na Figura 9, extraída do trabalho de Campos, 

Esposito e Gimenes (2014) sobre a tendência crescente da taxa de atendimento 

escolar em creche para o Brasil e grandes regiões. 

Apesar das estratégias referirem-se a quintis de renda, as figuras apresentam, 

para o Brasil, cálculos de quartis extremos. No período de 2004 a 2013, as 

diferenças entre os mais pobres e os mais ricos permaneceram bem acima dos 

10% recomendados, com tendência de que disparidade aumente ainda mais. 

Em 2004, a frequência das crianças provenientes dos domicílios mais ricos era 

24,4% maior do que das crianças dos domicílios mais pobres. E em 2013 a 

diferença aumentou. Foi a 27,2%. 

 

46 Informações colhidas junto à Secretaria da Educação de Vinhedo permitem afirmar que o município não 
considera as vagas ofertadas pela rede privada. O objetivo é atender ao PME somente com a rede pública. 
À medida em que o texto da lei tende a causar diferentes interpretações, pretende-se que sua redação seja 
futuramente refeita. 
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Ainda sobre esse dado, observe-se que, em 2013, a taxa de atendimento escolar 

em creche dos mais ricos era de 47,6%. Faltavam 2,4% para atingir os 50% da 

Meta 1 do PNE. No caso dos mais pobres, com 20,4%, era preciso ultrapassar 

abissais 29,6%. 

Provavelmente, no caso de Vinhedo, tais proporcionalidades estarão presentes, 

rebatendo o quadro da composição do rendimento familiar do município onde, 

48% das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes de 

Vinhedo tinham, em 2010, rendimento até 2 salários mínimos47; 12% tinham 

rendimento maior que 10 salários mínimos e, destes, 5% maior que 20 salários 

mínimos. 

 

Figura 9 - Percentual de crianças de 0 a 3 anos de idade que frequentam instituições de ensino, segundo 
grandes regiões, situação de domicílio e os quartis extremos de renda familiar per capita nacional - 2004 

a 2013. Fonte: CAMPOS; ESPOSITO; GIMENES, 2014. Figura 3, p.343. 

Também, é bem provável que a transposição dessa composição de renda para 

a população de 0 a 3 anos de idade implique considerar 48% das crianças 

fortemente dependentes da rede pública de creches do município. 

 

47 Inclusive, sem rendimento. 
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Deixando de lado aspectos qualitativos, com destaque à valorização dos 

profissionais da educação, o fato é que a meta de universalizar, no caso de 

Vinhedo, ou de atender a 50% da demanda, no caso do PNE, está condicionada 

à dependência da rede pública de creche e à desvalorizada classe de 

funcionários públicos da educação.  

Segundo o MEC, em 2016, a taxa de escolarização das crianças de 0 a 3 anos 

alcançou 30,4% (3,1 milhões), das quais 69,1% estavam na rede pública e 

30,9%, na rede privada.   

Consequentemente, o combate à desigualdade na área da educação está 

praticamente todo depositado no ensino público. 

E não é para menos. Em Vinhedo, o custo médio da mensalidade de uma vaga 

em creche particular, dependendo do formato, está entre 2 e 3,5 mil reais,48 o 

que reforça a constatação de que apenas a rede pública dará conta do 

cumprimento da meta de universalização do atendimento do ensino infantil à 

população de 0 a 3 anos de idade. 

Em compensação, no período 2015/2020, a demanda manifesta tende a diminuir 

(Figura 10), dinâmica que, associada à já mencionada tendência decrescente da 

taxa de atendimento escolar em creche, relaciona-se a fatores endógenos, tais 

como associações de bairro, a atuação de políticos identificados com os agentes 

sociais e a ação da igreja. 

Porém, se essa dinâmica for comparada com o desempenho da rede particular 

de creche, e sob um arco temporal mais largo, fica patente que o processo geral 

da educação infantil da população de 0 a 3 anos de idade cede ao avanço do 

ensino privado. 

E, conforme o gráfico da participação das matrículas da rede privada no total das 

matrículas entre 2000 e 2019, o movimento é verificado nas três dimensões 

territoriais de análise (Figura 11). 

 

48 Uma das instituições que atendem ao público de classe média oferece a possibilidade de matrícula em 
três formatos: meio período (7h30 às 11h30) - R$ 1.891,00; semi-integral (7h30 às 15h) - R$ 2.731,00; e 
período integral (7h30 às 17h30) - R$ 3.417,00. O salário mínimo vigente em 2020 é de R$ 1.045,00. O 
menor valor de mensalidade é de 2 mil reais, para período integral.  

. 
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Figura 10 - Demanda manifesta de vagas em creche no município de Vinhedo - 2015 a 2020. Fonte dos 
dados primários: Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

 

Figura 11 – Participação das matrículas na rede privada de creches no número total de matrículas – 2000-
2019. Fonte dos dados primários: SEADE. 

Em São Paulo, a participação da rede privada é elevadíssima, e expõe a 

tendência de que tal prevalência está definindo o ensino infantil no estado. Em 

2000, a participação era de 44% e, em 2019, 49%. Ou seja. A presença da rede 

privada é maciça. 
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Na RMC, elevando-se de 18% a 35%, o processo foi mais acentuado do que em 

Vinhedo, que apresentou, respectivamente, 22% e 25%. 

Portanto, em Vinhedo, a redução da demanda manifesta se faz acompanhar com 

aumento relativamente discreto da participação do ensino infantil privado, 

embora, em termos absolutos, a dinâmica seja comandada pelo ensino público 

(Figura 12). 

A perspectiva fica mais evidente se consideradas que: 

1) a “demanda real” – demanda manifesta somada ao número de famílias que, 

por diversos motivos, não precisam, ou não manifestaram interesse por 

vagas em creche49, equivalendo à população de 0 a 3 anos de idade; e,  

2) a meta 1 do PNE – que preconiza alcançar o atendimento de 50% das 

crianças; 

estão subordinadas à oferta de matrículas na rede pública de creche.  

 

Figura 12 - Número de matrículas na rede pública e privada de Vinhedo. Fonte dos dados primários: 
SEADE. 

 

49 Por exemplo, família desalentadas em buscar vagas, distância de deslocamento entre a residência e a 
creche, recurso financeiro disponível para contratação de profissionais, e até mesmo, por convicções 
culturais de manter o hábito do cuidado pessoal das crianças. 
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Sob esse prisma, e considerando o total de matrículas da rede pública e da 

privada, o potencial de atendimento escolar em creche para 50% da demanda 

real de Vinhedo foi atingido em 2012 (Figura 12). 

Reproduzindo mesma dinâmica, a RMC teria atingido o patamar em 2016 e, mais 

tardiamente, o estado, em 2019 (Figuras 13 e 14). Isso significa que o grau de 

desenvolvimento econômico de Vinhedo, em relação à RMC, e da RMC, em 

relação ao estado, é variável-chave que, sem margem a dúvidas, impulsiona a 

progressão da meta nessa sucessão de dimensões territoriais e de localidades. 

Em Vinhedo, o efeito combinado dessas variáveis indica que a demanda 

manifesta está sendo absorvida pela rede municipal de creche, mas, destacando 

o princípio de que a análise espacial deve estar atenta a compreender o 

movimento das partes em relação à totalidade do fenômeno, a tendência não 

pode ser generalizada a todo território municipal. Há particularidades. 

Quando se pergunta a respeito de qual dado revela a realidade, uma resposta 

plausível seria o dado que mais se aproxima da dimensão concreta dos lugares, 

e das relações que mantêm com outras dimensões do acontecer solidário. 

No caso, e na tentativa de aproximar-se ao máximo possível do lugar das 

creches, as unidades territoriais de análise passam a incluir as regionais da 

secretaria da educação que podem ampliar a escala da observação do 

atendimento escolar infantil em Vinhedo. 

A rede de creches compreende 19 unidades municipais, duas conveniadas e 13 

privadas50  (Figura 15). Ao total, a rede pública de creches, formada pelas 

unidades municipais e conveniadas, ofereciam, em 2019, 2.069 vagas: 1.781 em 

creches municipais e 288 em creches conveniadas. Com a finalidade de 

administração e gestão educacional em Vinhedo, as creches municipais são 

agrupadas em cinco regionais51 (Figura 15; Quadro 5), e duas 

 

50 Relação de creches privadas: Príncipe da Paz – Instituto de Educação; Colégio de Vinhedo; Colégio 
Santanna; Colégio Attos; Instituto de Educação Terrinha; Instituto Infantil Favo de Mel; Arte e Manha Escola 
de Educação Infantil; Novo Anglo; Colégio Beneditino de Vinhedo; João e Maria Vivência Infantil de 
Vinhedo; Colégio Integral de Vinhedo; Modelo Alpha Escola Cristã; e Maple Bear Brasil;  
51 A representação cartográfica das cinco Regionais da Secretaria Municipal da Educação de Vinhedo 
corresponde ao buffer de 500 metros (MORETTI, 1997) constituído a partir das creches agrupadas nas 
respectivas regionais. 
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Figura 13 - Número de matrículas na rede pública e privada na RMC. Fonte dos dados primários: SEADE. 

 

 

Figura 14 - Número de matrículas na rede pública e privada no estado de São Paulo. Fonte dos dados 
primários: SEADE. 
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Figura 15 - Rede de creches do município de Vinhedo, por dependência administrativa – 2020. 
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Quadro 5 - Número de vagas na rede municipal de centros de educação infantil, segundo as creches e 
regionais da secretaria municipal de educação de Vinhedo - 2019. 
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concentram praticamente metade do número de vagas: Regional 4 – Capela 

(28%)52; Regional 1 – Vila (21%).53 

Se incluídos, na Capela, os 202 alunos atendidos pela creche conveniada 

Colégio Cristão Attos, a regional teria sido responsável, em 2019, por 38% das 

vagas do município. 

Além de populosas, são áreas com predomínio de população de menor poder 

aquisitivo. 

E as particularidades residem exatamente nessas duas regionais, em especial 

na demanda manifesta da Capela: contraria a tendência geral de que a demanda 

manifesta vem decrescendo junto a rede municipal de creches, sendo, portanto, 

por ela absorvida. 

Cada regional possui sua lista de espera e as inscrições são feitas de acordo à 

creche mais próxima do local de moradia da criança. Vale salientar que não 

existe uma periodicidade prevista para divulgação das listas de espera no site 

da prefeitura54. 

Segundo a secretaria de educação do município, as listas são disponibilizadas 

mediante as movimentações que ocorrem no decorrer do tempo. Conforme 

surgem mais inscrições e/ou as crianças são chamadas para matrículas, aí uma 

nova lista, com novos números de inscrições, é divulgada.  

 

52 As primeiras ocupações no bairro da Capela iniciam em meados de 1840. Composto pela Fazenda Santa 
Cândida e Fazenda São Bento, o bairro era, na época, conhecido como Quilombo de Rocinha. Famoso 
quilombo móvel na região de Campinas. Nesse período a intensa imigração de suíços, alemães e italianos 
deu ao local uma grande movimentação populacional, porém as descendências africanas sempre se 
fizeram presentes no bairro (TRENTO, 2014).  

Na década de 90, o desenvolvimento do distrito industrial e a chegada de grandes empresas, como 
Unilever, Perfeti Van Melle, Texiglass, Karcher e Volkswagen, chamou a atenção de muito migrantes em 
busca de emprego que se instalaram no bairro devido à proximidade com o local de trabalho.  

Atualmente, a Capela é o bairro mais populoso do município com 27.253 moradores, o que corresponde a 
32% da população total e onde se concentra grande parte da população de baixa renda. 
53 O bairro da Vila João XXIII, localizado ao norte do município, faz divisa com a cidade de Valinhos, é o 
segundo bairro mais populoso do município. Segundo dados da prefeitura (2019) residem, ali, 11.467 
moradores, 13,5% do total da população vinhedense.  

Assim como o bairro da Capela, a população é predominantemente de baixa renda e vinda de outros 
estados para trabalhar nas empresas da região. Historicamente, o bairro se forma a partir de 1920 com a 
construção da ferrovia que corta a cidade. Nesse período, Vinhedo ainda era ainda distrito de Jundiaí e 
conhecido como distrito de Rocinha.  O desmembramento municipal ocorreu em 1948. O nome de Vila João 
XXIII se dá por ser, na época, uma das vilas de operários que trabalhavam na construção da ferrovia. 
54 Fonte dos dados primários: Secretaria da Educação de Vinhedo. Disponível em: 
<http://www.vinhedo.sp.gov.br/arquivos/?wpdmc=lista-de-espera-dos-ceis/>. Acesso em: 08 jun. 2020 
(Anexos 7 e 8). 
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Sobre os dados disponíveis da fila de espera, compreendem o universo das 

vagas em creche, exclusive as unidades conveniadas55 e da rede privada, cujos 

dados são desconhecidos. 

O comportamento da fila de espera por vaga em creche (Figura 16), reproduz a 

tendência decrescente do gráfico de demanda manifesta para Vinhedo (Figura 

10), porém, nas creches localizadas na Regional 4 – Capela o comportamento é 

inverso (Figura 17). A tendência da demanda manifesta nessa regional é 

crescente, sinalizando que a municipalidade não atende às necessidades locais. 

 

Figura 16 – Número de crianças em fila de espera por vaga em creche no município de Vinhedo - 2015/ 
2020. Fonte dos dados primários: Secretaria Municipal da Educação de Vinhedo. 

Quanto às regionais Bairro e Pedrinho, a lista de espera/demanda manifesta 

permanecem praticamente inalteradas. Cabe observar que não há justificativa 

razoável para a creche municipal Pedrinho não ter sido agrupada à Regional 4 – 

Capela. 

Nas duas outras, Regional 1 – Vila e Regional 2 – Centro, o movimento é 

francamente descendente. 

 

55 As creches conveniadas entram no computo do número de vagas oferecidas pela prefeitura, mas não 
para efeito do cálculo da demanda manifesta na rede pública; os dados da fila de espera nessas unidades 
são desconhecidos. 
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Figura 17 - Número de crianças em fila de espera por vaga em creche, segundo regionais da secretaria 
municipal da educação de Vinhedo - 2015/ 2020. Fonte dos dados primários: Secretaria Municipal da 

Educação de Vinhedo. 

No caso da Regional 1 – Vila, com perfil socioeconômico similar à Capela, o fator 

locacional pode explicar o porquê da tendência decrescente da demanda 

manifesta naquele lugar, fator que também agrega vantagens comparativas à 

Regional 2 – Centro. 

Ambas são atravessadas por vias arteriais. No sentido longitudinal (Avenidas 

Aparecida T. Serafim/Estrada da Boiada/Jangal, Independência, Rua Monteiro 

de Barros/José Matheus Sobrinho) e no transversal (Avenida Benedito Storani, 

Avenida dos Imigrantes/Rua Manoel Matheus) (Figura 18). 

No sistema viário urbano-regional-metropolitano, essas vias desempenham o 

papel de vias coletoras do grande sistema Anhanguera-Bandeirantes. 

No caso da Regional 4 – Capela, a presença contígua à rodovia Anhanguera 

também representa importante fator locacional, papel, esse, prejudicado pelo 

estigma de estar “do lado de lá” da rodovia.  

“A Capela é tudo isso para baixo, o resto é Vinhedo” (TRENTO, 2014). 

Essas localidades, assim como inúmeras outras cidades paulistas, resultam da 

urbanização que tanto precede quanto sucede a expansão do sistema viário e/ou
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Figura 18 - Regionais 1 - Vila, 2 - Centro e 4 - Capela da rede de creches e sistema viário – 2020. 
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ferroviário, constituindo-se barreiras urbanas que não apenas interferem na 

fruição da paisagem, como também na interrupção da malha viária e, 

especialmente, no trânsito de pedestres. Nesse caso, representam enorme risco 

à vida. 

Assim, Capela e Vila são próximas do ponto de vista sociodemográfico, mas a 

tendência manifestada da fila em vagas de creche se distingue porque uma está 

nas proximidades do centro de Vinhedo, outra, “fora” da cidade. 

Vila e Centro são próximas do ponto de tendência da fila em vagas porque se 

beneficiam de vantagens comparativas locacionais. 

A localização das creches privadas obedece a mesma lógica (Figura 18). 

Diferentemente do que se poderia imaginar, boa parte das creches particulares 

não estão localizadas próximas às concentrações de alta renda e da classe 

média dos condomínios fechados horizontais e das guetificações formadas pelos 

bairros de Marambaia, São Joaquim, Vista Alegre, Pinheirinho e Paulista 

(centro). 

As creches privadas estão localizadas estrategicamente próximas as áreas 

centrais do município, beneficiadas pela infraestrutura viária que aumenta a 

eficiência dos deslocamentos diários da população que pode utilizar veículos 

individuais. 

O rebatimento territorial do atendimento escolar em creche da rede pública acha-

se amalgamado à conformação da desigualdade socioespacial de Vinhedo. 

A regional com maior demanda manifesta por vagas em creche, e onde essa 

variável tem demonstrado tendência crescente no período 2015/2020 (Figura 19) 

é também a região de maior desigualdade socioespacial (Figura 20):  Regional 

4, no bairro da Capela. 

Em intensidade ligeiramente menor que a Capela, a Regional I - Vila reproduz 

igual padrão sociodemográfico, com a diferença de que não é alvo da 

estigmatização e preconceito que marca os bairros separados da cidade pela 

barreira da rodovia Anhanguera. 
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Figura 19 – Número de crianças em fila de espera por vaga em creche – 2015/ 2020 
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Figura 20 – Participação dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento até 2 salários mínimos e de 10 salários mínimos e mais no número total dos responsáveis (%) – 2010. 
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O recuo do número de demanda manifesta em função do avanço das matrículas 

no setor privado não é refletido nas regiões onde a concentração de famílias de 

baixa renda é maior. Nessas, onde as condições socioeconômicas são mais 

vulneráveis, a tendência é que o número de demanda manifesta por creche 

continue a aumentar. É o caso da Capela. 

A constatação solidifica a hipótese de que é através da rede pública, e com 

atenção especial à configuração territorial das creches, que se dará conta do 

cumprimento da meta de universalização do atendimento do ensino infantil à 

população de 0 a 3 anos de idade. Em todos os lugares. 

Isto é. Potencializando a ação setorial da educação com os elementos advindos 

do atendimento escolar em creche como política pública de caráter territorial. 

B. Marco teórico 

O presente marco teórico tem por finalidade apresentar subsídios teóricos a 

ponto de fundamentar, através da sociologia, da geografia e da filosofia, os 

pressupostos e a problematização apresentada anteriormente (item II). 

Sendo a hipótese central desta tese que o atendimento escolar em creche deve 

ser tratado como política pública de caráter territorial, apresenta-se reflexões 

sobre políticas públicas e possibilidade possíveis para o enfrentamento da 

questão. 

Para isso, parte do princípio ser necessário encarar a dimensão concreta e 

vivenciada pelas pessoas, afrontar a cidadania mutilada (SANTOS, 1999a). 

Daí, o território usado, sinônimo de espaço banal, o ponto de partida. Noção que 

compreende o espaço como uma relação indissociável entre sistemas de ações 

e sistemas de objetos.  

Sendo a creche, em Vinhedo ou nos lugares onde estão, compreendida como 

formas-objetos-sistemas de objetos, sob os quais convivem simultaneamente os 

sistemas ações, estes, advindos da política municipal e de demais entes 

federativos, são lançadas direções reflexivas que propõem a elevação da ação 
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social ao patamar da ação política como forma de insurgir políticas que 

satisfaçam a todos e a todos os lugares. 

Nisso, o marco teórico é apresentado inicialmente pelo debate sobre os modelos, 

assim como seus conceitos e limitações de suas aplicações no planejamento 

urbano-regional.  

Em seguida, a indissociabilidade entre sistemas de ações e sistemas de objetos 

e finaliza dedicando-se em pensar a ação como projeto advindo dos lugares, dos 

agentes sociais ali inseridos.  

Parte-se para reflexão sobre a ação social e a ação política, sendo esta última 

associada ao projeto do território usado enquanto meta social ampla. 

Apresenta-se, em seguida, “o acontecer solidário” como lugar do acontecer 

homólogo, complementar e hierárquico; dimensões a serem analisadas, onde o 

problema observado acontece.  

Por fim, o território usado, como território de todo, conceito que, por excelência, 

candidata-se como unidade central de análise para políticas públicas de caráter 

territorial. 

1. Conceitos sobre modelos e suas limitações no planejamento urbano-
regional 

Algumas definições clássicas de modelo vêm do termo italiano módello, derivado 

do latin, modellus, que significa medida, a forma ideal que tem como condição 

originar outros como ele. Nos modelos teóricos, que são construtos hipotéticos, 

teorias, formas de explicação, a função é explicar ou esclarecer uma realidade 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001).  

Chorley e Hagget (1975) sustentam que o modelo pode ser uma teoria, uma lei, 

uma hipótese ou uma ideia estruturada. Também pode ser, segundo os autores, 

uma síntese de dados, uma função ou uma relação entre variáveis. 

Modelo também pode ser considerado como um mecanismo existente para a 

explicação de um artefato/coisa que se transforma dependente do lugar, do 

momento histórico e da posição social que ele se encontra (GOUVEIA JR, 1999). 
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Característica principal dos modelos é servir como referência, como algo ideal. 

Sua construção implica na seleção relativa das informações ou de fatores 

acidentais, desprezando aquilo que é julgado menos importante e observando 

aquilo que se julga mais relevante (CHORLEY; HAGGET, 1975, p. 5 - 7), e pode 

ser definido como uma estrutura simplificada de aspectos da realidade, uma 

aproximação limitada de um fenômeno, já que não incorpora todos os elementos 

associados a ele e destaca apenas aspectos fundamentais do real (HAGGET; 

CHORLEY, 1967). 

Chorley e Hagget (1975, p. 4) apontam que a característica principal dos 

modelos é que: 

“[...] sua construção implica numa atitude altamente seletiva em relação 

as informações, na qual não só as interferências como os sinais menos 

importantes são eliminadas para permitir que se observe algo da 

intimidade da coisa”. 

O que se “representa” em um modelo não é a realidade propriamente dita, mas, 

sim, a visão daquele que o elabora. Ao observar determinado fenômeno, o 

modelista faz um esquema (modelo) a partir da observação de variáveis que ele 

conhece e considera (CHRISTOFOLETTI, 1999).  

No mesmo sentido, Chorley e Hagget (1975, p. 5) lembram que os modelos são 

necessários, porém, a aplicação, por ser uma “ponte de observação entre os 

níveis teóricos” e os níveis práticos, implica simplificação, redução, 

experimentação.  

Hagget e Chorley (1967) descrevem dois tipos de modelos: descritivos e 

normativos.  

Os modelos descritivos podem ser divididos em estáticos, aqueles que se 

concentram nas características estruturais, já os modelos normativos são 

aqueles estruturados para funções e processos por intermédio do tempo.  
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Quanto à geografia, para os autores, os tipos de modelos que fazem referência, 

especialmente, na geomorfologia56, podem ser divididos em naturais, físicos e 

gerais.  

Os modelos naturais são aqueles que procuram interpretar as particularidades 

de um sistema natural. Os modelos físicos pressupõem que o estudo pode ser 

melhor realizado a partir da análise de parte da estrutura de determinado 

problema geomórfico, já que cada parte e suas interações com outros 

componentes permite o funcionamento do fenômeno a ser examinado, 

originando uma síntese do todo (CHORLEY, 1967),  e podem ser divididos em 

projetos experimentais e modelos matemáticos.  

Os modelos experimentais não provaram ter grande valia nas pesquisas 

geomórficas, com exceção nas pesquisas de Bagnold (1941)57, sobre a 

movimentação de areia no túnel de vento, e o trabalho de Schumm (1956)58 que 

observou as formas erosivas e suas transformações na cidade de Perth Amboy, 

Nova Jersey. 

Isso se dá pela dificuldade de construção de modelos concretos perante a 

complexidade que a natureza impõe, exigindo uma ordem muito alta de 

sofisticação. Para Chorley e Haggett (1975) é muito mais fácil para um 

engenheiro simular uma estrutura feita pelo homem do que um cientista, que 

estuda a Terra, simular um fenômeno natural. 

Segundo Krumbein e Graybill (1965), os projetos experimentais advêm de 

deduções lógicas, observações, intuições ou uma combinação desses, 

originando uma estrutura pela qual são recolhidos dados posteriormente 

analisados de forma estatística.  

 

56 Geomorfologia – Estudo das formas relativas à superfície terrestre (CHRISTOFOLETTI, 1980). 
57 Bagnol (1941) realizou experiências com túneis de sucção. Autor é precursor da escola inglesa de 
processos eólicos através do trabalho “The Physics of Blown Sand Desert Dunes". Seus principais estudos 
foram sobre o transporte eólico de sedimento em dunas em que levava em consideração a velocidade e a 
direção do vento.   
58 Schumm (1956) - Elaborou estudo para analisar o desenvolvimento da topografia erosional, estudou 
processos geomórficos e formas de relevo em uma pequena região de  Perth Amboy, Nova Jersey. A 
pesquisa demonstrou a importância da infiltração do escoamento superficial no desenvolvimento 
topográfico e do fluxo superficial no recuo da encosta e na formação de frontões em miniaturas. 
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Estas análises são feitas por técnicas do tipo de regressão para produzir um 

sistema de variáveis simples, existindo uma correlação explorável que é 

identificada envolvendo a direção e intensidade da causa. Com base no projeto 

experimental, os dados são compilados e, após verificada sua relação com as 

características escalares e aos sistema-numéricos, origina-se uma “matriz de 

dados” (CHORLEY; HAGGET, 1975) 

Os modelos matemáticos são uma abstração, pois substituem forças, eventos, 

objetos por fórmulas, variáveis, parâmetros e constantes matemáticas. Adotam 

certo número de idealizações de vários fenômenos que atribuem algumas 

propriedades estritamente definidas a eles. As características dos fenômenos 

estudados devem ser análogas às relações entre símbolos abstratos. Estes 

fenômenos são assemelhados a equações pela qual se podem descrever 

características reais do que foi observado (KRUMBEIN; GRAYBILL, 1965). 

Os tipos mais comuns desses modelos dizem respeito a afirmações simplificadas 

sobre certas características importantes do mundo real, muitas vezes 

geométricas, e que podem ser transformadas segundo pressuposições relativas 

ao funcionamento básico do sistema. 

Para Santos (2012, p. 65 - 66), 

Os métodos matemáticos são considerados os mais preciosos, os mais 

gerais e os mais dotados de valor de precisão. Tudo isso seria obtido por 

uma combinação na qual as análises de sistema e os modelos e o uso 

de estatísticas seriam uma peça fundamental. Acreditava-se responder 

também a uma preocupação de rigor em que a noção de causa e efeito 

se impunha, com a ajuda de modelos lineares elaborados tanto para 

avançar como para recuar.   

Esses modelos podem ser classificados em: 

1) Determinísticos. Aqueles baseados em noções matemáticas e se 

utilizam de relações entre variáveis independentes e dependentes 

para determinar uma relação de causa de efeito. 

Esses modelos dizem respeito a forças impulsoras entre fatores que 

foram identificados na simplificação do modelo (CHORLEY; HAGGET, 
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1975). No entanto, as variáveis incluídas para simularem uma situação 

complexa não preveem os efeitos aleatórios e imprevisíveis da 

complexidade da natureza que causam ruídos, obscurecendo os 

resultados parciais ou totais dos modelos;  

2) Estocásticos. Aqueles onde o valor obtido para determinada variável 

é associado a probabilidade de seu acontecimento. Consistem em 

uma abstração da matemática em um processo empírico, cujo 

desenvolvimento é conduzido por leis probabilísticas (CHORLEY, 

1967). Um exemplo é um modelo matemático que calcula a 

probabilidade de sair cara ou coroa ao jogar uma moeda ao alto. Este 

modelo também pode ser chamado de randômico. 

No caso dos modelos gerais, são aqueles que fornecem, a partir de um 

cenário geral do problema, um nível de conhecimento das partes que 

compõem o sistema, as relações entre as partes e o funcionamento interativo 

entre os elementos de entrada e saída (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Chorley  (1967) divide esses modelos em caixa-preta, caixa-cinza e caixa-

branca.  

1) Modelos caixa-preta não tem relação direta com os elementos do 

sistema real a ser analisado, por isso, não existe preocupação com 

o funcionamento interno do sistema. É dado esse nome, pois são 

construídos sem base na dinâmica interna e sem estrutura, 

deixando o interior do sistema oculto. Basta conhecer os elementos 

de entrada e de saída do sistema (BUNGE, 1974; SALVATORI, 

2016). 

2) Modelos caixa-branca são assim chamados pois são construídos 

abordando detalhadamente o sistema interno, estabelecendo-se 

relações físicas e biológicas existentes. Por ser mais completo e 

de maior complexidade, é de difícil manipulação matemática e 

análise (SALVATORI, 2016). 

3) Modelos caixa-cinza são intermediários entre os anteriores, onde 

algumas características internas são consideradas, facilitando a 
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análise por não serem tão complexos quanto a caixa-branca, e não 

tão simples, quanto a caixa-preta (SALVATORI, 2016).  

Quanto à aplicação de modelos na área de planejamento urbano-regional, pode-

se dizer que as primeiras referências remetem ao século XIX, com o trabalho de 

Von  Thünen, e depois sob forte influência de Christaller, (1966), Losch (1969) e 

Walter Isard (1956) (LIBERATO, 2008). 

Os enfoques desses estudos se limitam a explicar o desenvolvimento regional a 

partir de atividades econômicas, porém, o esforço teórico destes autores 

contribuiu para formulações de conceitos que influenciaram de forma pragmática 

o planejamento regional (LIBERATO, 2008, 128).   

Apesar disso, essas teorias ainda desconsideram a heterogeneidade do espaço 

no processo de análise. O território é concebido como  homogêneo e refém das 

regras de mercado (LIBERATO, 2008). 

Reduzir o espaço ao mercado é condená-lo a um papel secundário, 

esquecendo que ele é uma estrutura ou instância dotada de autonomia 

relativa que, juntamente com as estruturas sociais, políticas e culturais, 

com diferentes qualidades e idades, têm importância inquestionável na 

análise do desenvolvimento e/ou subdesenvolvimento (LIBERATO, 

2008, p. 133). 

Para o território, “não é a homogeneidade, mas a heterogeneidade entre regiões 

e/ou nações que deve prevalecer” (LIBERATO, 2008, p. 133) , assim como as 

particularidades de cada um dos lugares (FALLIS, 2013; SANTOS, 2017; 

RIBEIRO, 2004). 

É válido reconhecer a evolução dos modelos e de sua aplicabilidade no 

planejamento regional-regional. Somente a partir do desenvolvimento dos 

estudos nessa área que hoje é possível reconhecer seus avanços, mas também 

a existência de fatores limitantes nos quais os modelos não dão conta de explicar 

a realidade (LIBERATO, 2008), decorrente da natureza dos problemas 

complexos (LATOUR, 2013).   

A aplicação dos modelos no planejamento urbano-regional, como possiblidade 

de ação do Estado (debatido posteriormente no item III.b.1) marginaliza, 
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secundariza as particularidades dos lugares e oculta a heterogeneidade dos 

agentes ali presentes. 

Marshal Wolfe enumerou os agentes que devem, em princípio, ser considerados 

na formulação das técnicas de planificação – da região, da cidade, do território. 

São as seguintes categorias: a) dirigentes políticos; b) planejadores e 

tecnocratas; c) burocratas; d) capitalistas e empresários; e) gerentes e outros 

tecnocratas; f) juízes e advogados; g) dirigentes sindicais; h) dirigentes de 

associações profissionais; i) proprietários de meios de comunicação; j) 

acadêmicos e intelectuais; l) dirigentes de organizações religiosas; m) dirigentes 

e organizações estudantis; n) dirigentes e ideólogos que contrariam a economia 

de mercado; o) dirigentes de movimentos dos pobres rurais e urbanos (WOLFE, 

1987).  

Assim como na nova geografia econômica, os modelos sofrem com problemas 

teóricos consideráveis. Não apresenta consistência em suas teorias a ponto de 

explicar a dispersão dos agentes no território. Fica flagrante a falta de uma teoria 

geral que aborde por completo a micro-organização dos agentes sociais em seu 

espaço (RUIZ, 2003). 

Souza (2006a, p. 28) relata tipos de modelos de planejamento urbano; cada qual 

encontra diferentes formas de apoio e rejeição e suas decisões acarretam 

disputas que passam por diferentes arenas. 

1) Os modelos de política distributiva, no qual a tomada de decisão é do 

governo e privilegia certos grupos sociais e regiões em detrimento de 

outros. 

2) As políticas regulatórias, mais visíveis e envolvem grupos de interesse, 

políticos e burocracias. 

3) Os de políticas redistributivas, que atingem maior número de pessoas, 

impondo perdas concretas no curto prazo para alguns grupos sociais e 

ganhos para outros 

4) As políticas constitutivas, que lidam com procedimentos de elaboração. 

Dentre os quatro tipos de modelo de política pública, nenhum deles dá conta da 

complexidade da realidade concreta. Geram vetos de uns, apoio de outros e 
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influência de diferentes maneiras dependendo da arena que atua, mas nenhum 

contempla a heterogeneidade do território (SOUZA, 2006). 

Quanto à localização de serviços públicos, não se encontra uma teoria geral que 

possa ser considerada completamente satisfatória. É grande a dificuldade de 

assinalar os principais fatores que podem afetar uma atividade econômico-

espacial e que demonstre suas influências de forma geral e sistemática.  

Uma teoria geral de localização deve ser mais dinâmica do que estática. Tem 

que explicar os impactos que são produzidos pelas mudanças técnicas, pelo 

custo de transporte, pelo nível de renda, pelos gastos e sobre as estruturas de 

localização de produção e  consumo (RICHARDSON, 1973).  

Elementos temporais passaram a ser importantes para uma análise econômica 

mais rigorosa. Aqueles utilizados por economistas possibilitam uma 

compreensão parcial dos fatores espaciais que, para Milton Santos, se dá pela 

compreensão da indissociabilidade de sistemas deações e sistemas de objetos. 

2. Indissociabilidade de sistemas de ações e sistemas de objetos 

O geógrafo Milton Santos, em sua obra “A natureza do espaço”, explica a 

categoria filosófica do espaço como a indissociabilidade de sistemas de ações e 

sistemas de objetos. Um conjunto que interage de forma solidária, não podendo 

ser considerados de forma isolada, mas sim como um quadro único dado pela 

história (SANTOS, 2017a).  

A construção do pensamento miltoniano busca entender o espaço geográfico na 

passagem do século e, de forma concomitante, apoia-se em acreditar que um 

futuro para todos é possível. Pensamento, esse, vital para atender a hipótese 

central do presente trabalho. 

A concepção de espaço do autor é resultado de uma hipótese anterior de 

trabalho, onde o espaço seria constituído como um conjunto de fixos e fluxos. 

Categorias necessárias para compreensão de como esses elementos 

transformam o espaço e como representam os avanços e retrocessos das 

técnicas ao longo do tempo. (SANTOS, 2007). 
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Os elementos fixos, aqueles fixados em cada lugar e que permitem as ações 

pela qual causam mudanças nos lugares. Os fluxos são os resultados 

ocasionados pela ação direta ou indireta dos homens que se instalam nos fixos 

modificando o seu significado e seu valor original, ao mesmo tempo em que 

também se modificam (SANTOS, 1988).  

Fixos e fluxos interagem, expressando, assim, a realidade geográfica. Hoje, os 

fixos estão cada vez mais fixados e artificiais, e os fluxos, cada vez mais amplos, 

rápidos e diversos. 

Outra possibilidade de pensar o espaço é através de outro par de categorias. De 

um lado, a configuração territorial e, de outro, as relações sociais (SANTOS, 

2017a, p. 62). 

Configuração territorial é o complexo dos conjuntos naturais. À medida que a 

história se faz e as intervenções das ações humanas aumentam, como na 

construção de pontes, avenidas, estradas, casas, portos, cidades, entre outros, 

cria-se uma outra configuração territorial. Cada vez mais o resultado da produção 

histórica tende a negação da natureza natural, sendo substituída pela natureza 

humanizada. 

No começo era natureza selvagem, formada por objetos naturais, que 

ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, 

objetos técnicos, mecanizados e, depois cibernéticos, fazendo com que 

a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina (SANTOS, 

2017a, p.63). 

A outra categoria são “as relações sociais”, que configuram a existência social 

(SANTOS, 2017). E, assim, a configuração territorial diferencia-se do espaço. 

Este reúne a materialidade e a vida que a anima. 

Portanto, a ideia é estudar o espaço como conjunto indissociável de sistemas de 

ações e sistemas de objetos. Não se trata de estudar sistemas de ações e 

objetos separadamente. Sistemas de ações e sistemas de objetos, como 

conjunto de interações que modificam constantemente o espaço. 

Enquanto os sistemas de objetos condicionam a maneira como as ações se dão, 

o sistema de ações cria outros objetos ou realizam novos sobre aqueles já 
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preexistentes, transformando e dinamizando o espaço (SANTOS, 2017a, p. 63). 

Para Sartre (1991, p. 17) “é necessário que deixe os objetos agirem livremente 

sem julgar as racionalidades que podemos encontrar em nossas investigações”.  

Marx analisaria o sistema de objetos e sistemas de ações a partir das relações 

produtivas. O sistema de objetos caracterizados como o conjunto de forças 

produtivas, o sistema de ações seriam as relações sociais oriundas dessa 

produção.  

Mas isso, em princípio, não bastaria. 

Conjunto de forças produtivas e de produção não explica a realidade complexa 

(LATOUR, 2013), uma vez que as forças produtivas também são relações de 

produção, e o contrário também é verdadeiro.  

A interdependência entre forças produtivas e relações de produção se 

amplia, suas influências são cada vez mais recíprocas, uma define a 

outra cada vez mais, uma é cada vez mais a outra. As forças produtivas 

são relações de produção, as relações de produção são forças 

produtivas (SANTOS, 2017a, p. 64).  

Sartre, em “Crítica da razão dialética” (1991), revela que não basta a razão 

analítica, que se restringe ao material, e não inclui os indivíduos para explicar o 

processo histórico. Para ele, o sentido da dialética é a constante indagação sobre 

a existência da própria dialética.  

Seu entendimento seria inseparável do conhecimento dos próprios objetos.  

Está também na dicotomia revelada em “O ser e o nada” (1991), que divide a 

realidade em duas formas. O Para-si (a consciência) e o Em-si (o materialismo). 

Enquanto o primeiro é caracterizado pela contradição, o segundo é pela 

identidade. A consciência, o Para-si, se dá em decorrência de constantes 

contradições. Para o autor, um ciclo de “totalizações em curso” onde sua 

compreensão se faz por intermédio da própria realidade concreta das pessoas.  

Esse ciclo de totalizações, tratando-se da natureza do espaço, só é possível por 

um conjunto indissociável do sistema de ação e do sistema de objetos (SANTOS, 

2017). O que fazemos hoje só pode ser feito em decorrência de heranças 
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passadas, nada além. O que será feito amanhã só poderá ser feito devido aquilo 

que está sendo feito hoje.  

Santo Agostinho (1964) também ajuda a entender a indissociabilidade de ações 

e objetos quando reflete sobre o tempo. Para o filósofo, o sentido humano do 

tempo não tem a mesma lógica de Deus, sendo Este eterno, não existindo a 

relação de sucessões de acontecimentos. Deus está fora do tempo, Ele é o 

criador. 

O tempo, pela concepção do homem, se faz através da forma com que o humano 

se relaciona com as coisas que passaram, passam e passarão até sua morte 

(CARNEIRO, 2004). Santo Agostinho questiona a divisão humana do tempo 

quando diz: 

Mas o que agora parece claro e manifesto é que nem o futuro, nem o 

passado existem, e nem se pode dizer com propriedade, que há três 

tempos: o passado, o presente e o futuro. Talvez fosse mais certo dizer-

se: há três tempos: o presente do passado, o presente do presente e o 

presente do futuro, porque essas três espécies de tempos existem em 

nosso espírito e não as vejo em outra parte. O presente do passado é a 

memória; o presente do presente é a intuição direta; o presente do futuro 

é a esperança (AGOSTINHO, 1964, XI, 20, 1). 

Pode se dizer, então, que os objetos de hoje, manipulados pela ação humana, 

são resultados de ações do passado sobre objetos do passado, é o “presente do 

passado”. Assim como as ações de hoje darão condições para os objetos do 

amanhã.   

Vital considerar o espaço como conjunto indissociável entre sistemas de ações 

e sistemas de objetos onde se permita, ao mesmo tempo, trabalhar o resultado 

do conjunto de interações como processo e resultado através de categorias 

passíveis de tratamento analítico, com características próprias e que dê conta 

da multiplicidade e diversidade de processos e situações (SANTOS, 2017a).  
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a) Sistemas de objetos 

Milton Santos (2017) resgata as obras de Henri Focillon (1981, p. 4), Vie des 

formes, e de Jacques Monod (1974) para distinguir os objetos das coisas. 

Focillon caracteriza “as coisas” como produto de uma elaboração da natureza, 

sem a intervenção da ação humana, um dom da natureza e uma obra de Deus. 

Já os objetos são obras resultantes do trabalho humano, são formas artificiais. 

A visão de Monod (1974) diferencia objetos naturais e artificiais sem 

ambiguidades. De um lado estão “rochas, montanhas, rios e montes” e opõem 

“uma faca, um lenço, um automóvel”. De um lado os objetos naturais e, de outro, 

os artefatos.  

Para Moles (1971, p. 14), objeto é “um elemento do mundo exterior, fabricado 

pelo homem e que este deve assumir e manipular”, e o autor continua, “é algo 

independente e móvel”.  

Esse elemento cria um complicador para a geografia, uma vez os objetos fixos, 

como pontes, viadutos, casa, portos, campos de plantação são considerados 

objetos geográficos, existindo objetos móveis e imóveis. Aqueles que o homem 

dispõe de controle, seriam os objetos móveis (SANTOS, 2017). 

Cada vez mais, os objetos tomam os lugares das coisas. Com a ação humana 

transformadora, tudo tende a ser objeto, já que as coisas, como dádiva da 

natureza, “quando utilizadas pelo homem a partir de um conjunto de ações 

intencionais, passam a ser objetos. Assim, a natureza se transforma em um 

complexo sistema de objetos” (SANTOS, 2017, p. 65). 

Objetos são tudo aquilo de utilidade para a vida humana em seu cotidiano. Vai 

além do uso doméstico e constituem, para Santos (2017, p.99), “um símbolo, um 

signo”. Os objetos, que advindos da transformação das coisas pela ação 

intencional do homem, têm a capacidade de modificar o ambiente e, assim, 

redefinem o espaço e a sociedade.  

A transformação das cidades, após o automóvel, é um exemplo nítido do poder 

dos objetos. Hoje, é difícil imaginar uma cidade sem o carro. Além dos fatores 

psicológicos que esse objeto trás, como poder, ideia de liberdade do movimento, 

velocidade, não perda de tempo e pressa (SANTOS, 2017a), o automóvel 



 
 

79 
 

modifica a cidade, criando demanda para outros objetos como estradas de alta 

velocidade, vias, pontes, ruas, entre outros objetos que fazem parte do cotidiano 

das pessoas e modificam a realidade. 

O surgimento da máquina a vapor é outro elemento que ajuda a definir a potência 

dos objetos. As mudanças sociais, a nova divisão do trabalho, a relação com a 

família, a relação com a produção e com o espaço, faz com que esse objeto 

interfira muito além de sua utilidade. Para Vilhena (1979), os objetos têm 

essência e existência, é independente do sujeito que os conhecem. 

Sobre os objetos, podem ser divididos em dois níveis de complexidade: funcional 

e estrutural.  

A complexidade funcional está relacionada com as funções que podem ser 

combinadas aos usos, o que o objeto pode nos oferecer, como podemos usá-lo. 

A complexidade estrutural se caracteriza pelo repertório de elementos 

envolvidos no objeto, e como ele pode comunicar-se com outros objetos, ou 

servir a uma pessoa ou instituição.  

“Quanto mais estruturalmente complexo é o objeto, mais eficaz e rapidamente 

oferece uma resposta adequada” (SANTOS, 2017 p. 69). 

Os objetos, se analisados isoladamente, perdem sua funcionalidade. A 

geladeira, que as pessoas têm em casa, não pode ser analisada per se, pois, há 

uma relação com outros objetos como o caminhão refrigerado, os depósitos frios 

nos comércios e os frigoríferos. Forma-se um todo, um sistema que somente é 

viável em conjunto.  

Outros sistemas, como a rede elétrica e os eletrônicos instalados em edifícios 

com desenho espacial (SANTOS, 2017) e, mais recentemente, os celulares, as 

torres de transmissão das operadoras de telefonia, os dispositivos eletrônicos e 

equipamentos domésticos de sinais de transmissão (wifi), analisados de forma 

isolada perdem o sentido e só ganham uso através da relação existente entre os 

sistemas que os integram. 

O sistema de objetos também tem seu período de vida útil. Santos (2017) cita 

Roland Barthes ao analisar o ciclo de vida desses sistemas pelo sistema de 

objetos definido pela moda, como sendo um processo de surgimento de objetos 
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que já nasce com sua morte decretada. Para Barthes o sistema da moda é um 

sistema de objetos definido como um “conjunto de unidades de funções e de 

forças”. 

Não apenas na moda, mas com o aumento constante da complexidade 

tecnológica que são embutidas em dispositivos eletrônicos, o novo objeto de hoje 

já tem estabelecido seu prazo de vida devido a prospecção de um novo 

dispositivo que, com o passar do tempo, esse novo, também terá decretado sua 

morte devido ao surgimento de outro. 

A partir do reconhecimento dos objetos na paisagem que se percebe a relação 

desses objetos com os lugares onde se encontram e com as relações sociais ali 

presentes. 

Do ponto de vista geográfico, os objetos existem como sistemas e não apenas 

como agrupamento. A função dos objetos no presente, no passado ou no futuro 

vem de seu uso combinado pelos grupos humanos que os criaram e que os 

herdaram de gerações passadas.  

Suas funções podem ser simbólicas, mas também funcionais (SANTOS, 2017a, 

p. 73).  

Esses objetos e essas ações são reunidos numa lógica que é, ao mesmo 

tempo, a lógica da história passada (sua datação, sua realidade material, 

sua causação original) e a lógica da atualidade (seu funcionamento e 

sua significação presentes) (SANTOS, 2017a, p. 77). 

O significado e o valor geográfico dos objetos vêm de seu papel que, por estarem 

em continuidade e sistemicamente ligados, desempenham no processo social.  

b) Sistemas de ações  

Enquanto o sistema de objetos define a análise das forças produtivas, o sistema 

de ações nos direciona à análise das relações sociais de produção no espaço, e 

essas são determinadas por sistemas de relações interdependentes, 

condicionando a existência de um sistema ao outro (SANTOS, 2017). 

As ações dão sentidos aos objetos.  



 
 

81 
 

Hoje, os objetos valorizam de forma diferente as ações em virtude de seu 

conteúdo técnico. Dessa maneira, tratar da ação separadamente ou os objetos 

de maneira isolada não dá conta de compreender a realidade histórica 

(SANTOS, 2017a, p. 86)  

As ações resultam de necessidades: materiais, imateriais, econômicas, 

sociais, culturais, morais, afetivas, é que conduzem o homem a agir e 

levam a funções. Essas funções, de uma forma ou de outra, vão 

desembocar nos objetos (SANTOS, 2017a, p. 82). 

Assim como a natureza, os objetos não agem, porém são predestinados a 

determinados tipos de ações nos quais o alcance da eficácia deles se faz 

necessária. São as ações que dão sentido aos objetos.  

Werlen (1993, p. 100) argumenta que a geografia falhou em seu enfoque no 

espaço por não dar atenção a uma “teoria da geografia social onde a ação 

subjetiva é realçada”. O autor reclama a centralidade da ação como unidade de 

análise na geografia. 

As ações não apenas dão funcionalidade e sentidos aos objetos, como também 

fazem surgir outros objetos. Não faz sentido um objeto sem as ações que a ele 

se destina. Um computador, ou qualquer outro maquinário, por exemplo, perde 

função, ao menos, tem sua função empobrecida sem a ação humana sobre ele.  

É a ação sobre os objetos que resulta na dinâmica social e que dá vida a 

configuração territorial. O sistema de objetos desprovidos de ações é trabalho 

morto.  

Essa discussão também pode ser compreendida a partir da diferença entre 

espaço e paisagem, fixos e fluxos.  

Paisagem, como conjunto de objetos no espaço que as pessoas podem ver, 

difere-se do sentido de espaço, como as relações sociais incluídas na paisagem, 

interagindo nela e com ela. “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança, é a paisagem (…). Não apenas formada de volumes, mas também de 

cores, movimentos, odores, sons, etc” (SANTOS, 1998, p. 91). 
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Fixos e fluxos também esclarecem. Na relação de produção e consumo, por 

exemplo, os fixos são aquilo que permite a visão do processo produtivo e os 

fluxos, a movimentação desses por intermédio da ação humana e que constituí 

os fenômenos de circulação, distribuição e consumo (SANTOS, 1988). 

As ações e os objetos tratados isoladamente não dão conta da realidade 

histórica. “Uma geografia social deve encarar, de modo uno, isto é, não 

separado, objetos e ações ‘agindo em concerto’ (SANTOS, 2017a, p. 86). 

A ação é o meio promotor da dinâmica territorial. 

3. Ação e projeto 

Ao considerar a política pública em creche, caraterizada por sua natureza 

territorial, tanto a concepção de ação, quanto do projeto, são temas trabalhados 

de forma a associar-se às possiblidades que se insurgem de projetos advindos 

dos lugares, do sujeito coletivo.  

Ao passo de construir uma abordagem que represente o território banal, como 

território de todos e para todos (SANTOS, 1994a), Gaston Berger (1952) reflete 

sobre a relação entre ação e projeto. Para ele, o tempo da ação é o mesmo que 

o tempo do projeto. 

Berger não permite confundir o projeto com o sonho. No projeto existe uma 

ordem. O que fazer, como fazer, o conjunto de etapas e tarefas (SANTOS, 

2017a). No sonho, basta exprimir voto ou uma imagem; não é necessário saber 

exatamente o que será feito, muito menos como será feito. A ideia de conjunto e 

urgência nas etapas são ignoradas. Não se exige um tempo objetivo. 

O projeto exige método, é formulado numa ordem, prepara uma execução e deve 

ter aplicabilidade. Assim, a ação aqui tratada é aquela projetada, direcionada a 

um projeto de transformação.  

Ação sem o desígnio do projeto se empobrece (RIBEIRO, 2014). Projeto sem 

ação é sonho, ação sem projeto não tem potência de transformar a realidade. 

“Os homens são seres de ação: eles agem sobre os mesmos, sobre as 

coisas da Terra” (PINCHEMEL; PINCHEMEL, 1994, p. 40).  



 
 

83 
 

A partir daí, Milton Santos questiona: “E o que é agir, o que é ação, o que é um 

ato?” (SANTOS, 2017a, p. 78).  

“Somente o homem tem a ação. É dele o objetivo e a finalidade. Diferentemente, 

a natureza é cega, não tem futuro e são as ações humanas que não se 

restringem ao homem, mas também instituições e empresas, que modificam o 

meio. A ação é o próprio homem” (SANTOS, 2017a, p. 82). 

Para Arendt (1988, p. 140), 

“[...] a ação é a única faculdade humana que demanda uma pluralidade 

de homens; é a sintaxe do poder: o poder é o único atributo humano que 

só tem aplicação no espaço intermundano, em cujo âmbito os homens 

se relacionam mutuamente, se associam no ato da criação, por força das 

promessas feitas e cumpridas, as quais, na esfera da política, podem 

muito bem ser a expressão da mais elevada das faculdades humanas.” 

Ação é o relacionamento entre os homens enquanto homens, enquanto pessoas 

que participam de um vínculo comum (ARENDT, 2005).  

A ação não se resume ao ato em si, ou no “deslocamento visível do ser no 

espaço” (MOLES, 1974, p. 264). Também não se trata de um comportamento, 

mesmo que orientado, isolado de um projeto futuro. 

A ação é um conjunto larguíssimo de atos, uma sequência deles. É como 

observar um fenômeno composto por uma série de fatos. O ato, então não passa 

de um fato, de um momento. Diferentemente, a ação é direcionada a um designo, 

a um projeto, ou seja, de longo prazo (RIBEIRO, 2014).  

Na obra “Teoria da Ação”, Ribeiro (2014, p.86) exemplifica a diferença entre ato 

e ação, relatando um episódio ocorrido com ela em uma agencia bancária.  

Ana Clara, com seu projeto particular de criação do filho, baseado em seus 

valores e regras de confiança, foi ao banco depositar uma quantia que ele, 

morando em outro país, necessitava. 

Nesse caso, o projeto de criação de seu filho é seu desígnio, seu projeto, ou 

seja, sua ação. O depósito, o envio de uma quantia, configura, caracteriza o ato. 
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O ato tem sua importância, pois é uma parte específica de um projeto que 

envolve inúmeros atos que, se interrompidos, prejudica a ação. O ato não é um 

comportamento qualquer, mas orientado para atingir objetivos. “Ato seria um 

segmento identificado de uma ação” (SANTOS, 2017, p. 79). 

Quando a ação é confundida pelo ato, o projeto se esvazia, perde seu valor e 

sua função de mudança, reduzindo-se ao ativismo.  

Ação é o deslocamento visível do ser humano no espaço, criando uma alteração 

e modificando o meio; um processo dotado de propósitos no qual o agente muda 

a si mesmo, ao mesmo tempo em que modifica a natureza externa (SANTOS, 

2017). “Ação é pensada e refletida” (RIBEIRO, 2014, p. 96).  

Ao tratar da ação, Hannah Arendt aponta para ideia do fim em si mesmo. Ação 

é dirigida a um fim específico, exterior às suas atividades/atos.  

A noção de ação em Hannad Arendt não é tratada como um utilitarismo. Esse é 

dado pela capacidade do homem de fabricar coisas a partir da natureza a sua 

volta: homo faber. A atividade da ação difere-se da atividade de fabricação 

(BRITO, 2007). 

Arendt adverte que a ação, tendo valor relativo a um fim, característico do homo 

faber, pode restringir-se à conexão extrínseca, associada ao valor mercado, e 

passageira, estabelecida pelo critério da utilidade.  

O utilitarismo, inerente ao homem (ARENDT, 2003, p. 167), pode ter uma 

consequência nociva à ação. Além de produzir objetos, que permanecem no 

espaço, o homem produz bens destinados ao seu consumo, e muitos deles, para 

a continuidade de seu ciclo vital.  

O utilitarismo, ao corromper a noção de ação de Arendt, proporciona um mundo 

em que qualquer significado é impossível (BRITO, 2007). Nesse mundo é que a 

forma utilitarista funciona. 

Poderia, esse homem, manter-se fiel ao seu projeto, ao desígnio, mesmo 

almejando alcançar bens específicos? Esse bem, como meio, não poderia 

tornar-se fim, em outro contexto?  
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Arendt se insurge, enfatizando que a generalização dos princípios utilitários, ao 

serem transpostos para a política, são extremamente danosos. Lembra que isso 

somente é possível observar em regimes totalitários, onde ação deixa de ser 

política para se tornar um instrumento de pavor (ARENDT, 2003). 

A ação perde o significado.  

A ação tem um significado permanente, e se dá pela produção do pensamento. 

Não depende das relações extrínsecas às atividades (ações do mercado, por 

exemplo); não pode ser avaliada em termos de meios e fins; contrapõe-se ao 

utilitarismo.  

Com efeito, a noção de ação como um fim em si mesmo revela-se bastante 

apropriada para ilustrar que a ação tem um significado que se acha em sua 

performance, isto é, na atividade mesma da ação, e não fora dela. Age-se em 

nome da prática da ação, da realização da ação, e não para que algo exterior 

possa ser realizado (fabricado), visto que isso destruiria o valor, sem igual, dessa 

atividade. O desempenho da ação tende ao extraordinário (BRITO, 2007). 

A ação transformadora, aquela que tende ao extraordinário, pode ser observada 

refletida em torno de papeis protagônicos e reconhece duas faces do 

protagonismo (RIBEIRO, 2014).  

A primeira face é caracterizada nos anos 1960, através da articulação entre 

sujeito e ator (político); a passagem de sujeito para ator é dada pela relação com 

um projeto, geralmente de natureza política, que tenha como objetivo a 

transformação social.  

O sujeito e o ator articulam-se na configuração de um projeto, e sem esse 

projeto, o sujeito deixa de existir e o ator se enfraquece. A articulação entre 

sujeito, ator e projeto configura a vontade política que sustenta os debates, as 

ideias defendidas nas arenas institucionais e nas arenas políticas. Seria, então, 

a presença dessa vontade política que se aproxima da ideia de protagonismo 

(RIBEIRO, 2014, p. 61). 

Na segunda face, afirma que, na década de 1990, a ideia de ator se sobrepõe 

ao sujeito. O ator é o protagonista, e a problemática do sujeito é reduzida a um 
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papel secundário deixando de receber a mesma análise, o mesmo investimento 

analítico.  

Ana Clara reflete, a partir dessas duas faces do protagonismo, em especial, da 

segunda, o sujeito. Quem é o sujeito da transformação social e como deve ser a 

ação.  

Se há uma plataforma de projetos e de carências compartilhadas que 

nós podemos imaginar configurando uma força social, esta força social, 

ela conduz a luta pela sua afirmação como força política. A passagem 

da força social para a força política acontece pela conquista das arenas 

políticas e pela conquista dos meios de poder, que são articulados a 

equipamentos, a discursos, aos meios de poder, e à capacidade de 

trazer para si os recursos acumulados da sociedade (RIBEIRO, 2014, p. 

75-76). 

A partir destes questionamentos surge a crítica aos movimentos sociais pela 

necessidade de valorizar o sujeito coletivo, a ação do sujeito coletivo para 

retomar o protagonismo da vontade política e o equilíbrio entre ator e sujeito, 

dessa vez, sujeito coletivo. 

Em termos de uma ação planejada, aquela que valoriza o longo prazo, objetiva-

se mudanças abrangentes e estruturais que podem demorar, porém, quando 

acontecem, são muitas; a ideia de projeto passa a ser um projeto a longo prazo. 

A ação é cada vez mais focalizada nos segmentos sociais.  

Para o estudo da em torno da busca pela ação transformadora, a proposta é 

lançar reflexões sobre a necessidade de elevar a ação social ao patamar da ação 

política.  

a) Ação social 

O conceito de “ação social” tem suas raízes na sociologia e é esclarecido por 

Max Weber em sua obra “Economia e Sociedade” (1919 – 1922). Considerado 

junto com Karl Marx e Durkheim, um dos pais da sociologia, Weber (2015) 

compreende a sociedade a partir do conjunto de suas ações individuais.  
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É aí que Weber se distancia do pensamento de Durkheim. Para Durkheim (1999) 

é a sociedade que determina a ação dos indivíduos, ou seja, o foco estaria na 

sociedade.  

Contrariamente, para Weber o foco está no indivíduo, e suas ações são 

orientadas para os outros, ao coletivo. Nesse caso, a ação social weberiana é 

aquela que se realiza na interação social. O agente tem seu sentido subjetivo 

influenciado pela presença e comportamentos de outros. Aron (2002, p. 83) 

exemplifica, como ação social: 

O professor age socialmente, à medida que o ritmo lento da sua 

elocução se relaciona coma conduta de seus estudantes que devem 

fazer um esforço para tomar notas das demonstrações escritas no 

quadro negro. Se falasse sozinho, muito depressa, sem se dirigir a 

ninguém sua ação não seria social, pois não estaria orientada para 

conduta de um grupo de ouvintes.  

A leitura lenta, uma ação condicionada ao coletivo de estudantes que não teriam 

condições de tomar nota dos escritos se a leitura fosse feita velozmente.  

Segundo Weber, a ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um 

meio social que possui um sentido coletivo determinado por quem a realiza. Não 

é ação social, aquela que se orienta pela expectativa de determinadas reações 

materiais. Nem toda ação é tomada de sentido.  

O fato de duas pessoas, ao andarem na calçada, se trombarem, não pode ser 

considerada ação social, mas sim acaso, um infortúnio.  

No entanto, caso ambas, para evitar o acidente, agem de forma preventiva, aí 

sim verifica-se a ação social. Ou, quando após a trombada, elas trocam 

considerações amistosas de preocupação com o ocorrido. 

Somente é social quando a ação é orientada pela ação de outros, excluindo 

aquelas que só se orientam pela expectativa de ganhos individuais.  

A conduta religiosa não é ação social quando se limita a contemplação e oração 

solitária. Quando a relação de consumo considera as futuras necessidades, 

quando a produção é orientada a necessidade de terceiros, quando se reflete o 
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respeito pelos muitos outros de seu próprio poder efetivo de disposição sobre 

bens econômicos, aí se vê a “ação social”  (WEBER, 2015). 

Cohn (1997) menciona a “ação social” de Weber como uma modalidade 

específica de ação, de conduta à qual o homem associa um sentido. 

Essa ação é orientada de forma significativa conforme a ação de “outros”, e que 

transcorre em consonância com isso. O autor (1997, p. 27) conceitua o termo 

como “[...] se manifesta em ações concretas e que envolve um motivo sustentado 

pelo agente como fundamento da sua ação”. 

Em Weber, os “outros” podem ser individualizados e conhecidos, ou podem ser 

uma coletividade de indivíduos e desconhecidos. O sociólogo cita o dinheiro que 

significa um bem de troca em que o agente recebe no seu comércio, pois sua 

ação está orientada pela expectativa de muitos outros, e embora esses outros 

sejam desconhecidos, também estarão dispostos a aceitá-lo numa troca futura. 

Ação social não é idêntica nem a uma ação homogênea, de muitos, e nem a toda 

ação, que é influenciada pela ação de outros. Em um dia, ao começar os 

primeiros pingos de chuva, muitos abrirão seus guarda-chuvas. Porém, esta 

ação de massa não se fez devido à influência de outros, mas sim pela 

necessidade de se defender da chuva. A ação do indivíduo pode, sim, ser 

influenciada pelas circunstâncias em estar no interior de uma “massa”. O simples 

fato de se sentir parte da massa, pode gerar o que Weber chama de “ação 

condicionada pela massa” (WEBER, 2015). 

Essa influência pode se dar pela percepção do indivíduo – por intermédio de uma 

massa dispersa como mídias e a imprensa – da existência de uma ação de 

muitos, mas que, estando isolado, não aconteceria, ou aconteceria de forma 

mais dificultosa.  

Isso também pode ser percebido quando uma conduta humana desperta certos 

estados de ânimo, como alegria, furor, entusiasmo, desespero ou, até mesmo, 

paixões. Essas não caracterizam ações sociais, conforme acepção do termo 

aqui trabalhado. 

Em Weber, a ação social assume quatro tipos ideais: 
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1) Racional com relação ao objetivo, ou a fins, aquela direcionada a um fim 

racional, em que o indivíduo da ação espera um retorno, uma 

recompensa. Para isso, ele verifica os melhores meios para realizá-las. 

2) Racional com relação a valores, que não é orientada a um fim, mas a 

valores do ator que a realiza, como valores éticos, políticos, religiosos ou 

estéticos. 

3) Ação tradicional, relacionada a determinado fator motivador, como os 

próprios hábitos e costumes daquele que a pratica. 

4) Ação afetiva, aquela em que o indivíduo está motivado por fatores 

sentimentais, como vaidade, orgulho, vingança, inveja, medo, paixão, 

entre outros. 

Advinda do indivíduo, a ação social tem um propósito coletivo. Não se restringe 

aos anseios daqueles que a prática, mas é orientada a uma consciência que vai 

além das fronteiras do interesse próprio, alcançando dimensões que o próprio 

agente da ação muitas vezes desconhece. 

Encontra-se, na ação social, o sentido coletivo; a ação orientada, voltada ao 

sujeito coletivo como protagonista da ação (RIBEIRO, 2014). São esses os 

pressupostos necessários para mudança, para a transformação.  

No entanto, ação social, por si, não representa a mudança, nem ao menos a 

conquista dos espaços e das arenas de poder (RIBEIRO, 2014). Daí a 

necessidade de elevar a ação social ao patamar da ação política. Esta sim, 

orientada a um projeto de mudança.  

b)  Ação política 

Para tratar da ação política, e instigado pela leitura de Ana Clara Torres Ribeiro, 

o presente item mobiliza dois pensadores. Nicolau Maquiavel e Hannah Arendt.  

Ela pergunta. O que é ação política? Como conquistar e preservar o poder? 

(2014, p. 99). 

Segundo a autora, até hoje, é difícil o acesso a essas respostas. Na tentativa de 

sermos bons moços e boas moças evitamos fazer essas perguntas. 
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Ao questionar a igreja católica sob ultrapassar o código do bom mocismo, 

Maquiavel se dirige “claramente a reflexão em direção ao esclarecimento da 

natureza do poder e da configuração da ação política” (RIBEIRO, 2014. p. 98) 

Para Maquiavel, o bom mocismo não servia para nada, não resolvia os 

problemas. E, logo nos primeiros registros, o pensamento político é abordado 

para além das concepções gregas e cristãs (AMES, 2019), diferentemente do 

que acontecia na Itália ainda não unificada. 

Porque dentro daqueles segredos do mundo do Renascimento, de uma 

extrema concorrência entre cidades, os príncipes do comércio, como 

hoje também, geravam a ordem social e os interesses de uma maneira 

fundamental, e o conservadorismo papal impedia que houvesse alguma 

solução [para as disputas], e o bom mocismo das penitências católicas 

forjava a base de um domínio papal ao mundo dos valores. Portanto, 

não se podia discutir valores, quer dizer, o sentido da existência não 

podia ser discutido, muito menos o sentido da ação (RIBEIRO, 2014, p. 

97). 

A ação política era tratada de forma prática. Não limitante a teorias abstratas ou 

filosóficas. Não à toa, muitos consideram a obra como um “manual’ a ser 

seguido, a época, por príncipes e governantes. Dá-se, então, a primeira obra que 

trata da “ação política” propriamente dita. 

Ao falar de ação, Maquiavel se refere a ação dos príncipes que, para ele, tem 

relação direta com a tomada de decisão do Estado, e da manutenção do poder 

e do controle pelo Estado.   

Porém, nem toda ação política é voltada para o poder ou “o poder não é todo 

objeto da ação política, mas somente uma parte” (KRITSCH, 2001, p. 183). A 

ação política deve ser orientada a um fim, não se limita ao poder pelo poder, mas 

também a manutenção. 

Como ponto de partida para ação política, a pergunta de Maquiavel nos fornece 

pistas importantes: quais são os instrumentos de comando que asseguram a 

estabilidade do poder e, portanto, do Estado? 
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Como conhecido manual, a obra de Maquiavel tinha sentido prático e 

preocupado com a aplicação imediata na ação política, assim como era evidente 

a preocupação com natureza humana e com as várias possibilidades da ação de 

se manifestar.  

Para Maquiavel, as formas de manifestação da ação política são sempre 

orientadas pela contradição/oposição e associação entre virtù (coragem, 

capacidade, eficácia, valor) e fortuna (sorte – favorável ou desfavorável). 

A fortuna, como sorte, tende a interferir na ação perante a incapacidade de se 

responder as demandas no seu devido tempo e em sua forma. Quando 

desfavorável, atua somente quando não existe um homem de virtù preparado 

para opor-se a ela. 

Em Maquiavel (2007), a virtù é um pressuposto necessário para o sucesso da 

ação política, e a fortuna, como interventora da ação, dependendo da condição 

de virtù, pode interferir negativamente na ação, colocando a política abaixo; leva 

a política à ruína e acaba sendo uma forma de originar a corrupção, sendo esta, 

também interventora na ação.  

Adaptar-se frente às novas situações, ser flexível às mudanças da natureza é 

uma virtù necessária à manutenção do poder. Uma enchente, que invade a 

cidade, é em decorrência a incapacidade do Estado de prever as mudanças da 

natureza e não providenciar a construção de diques e outras formas de conter a 

força das chuvas. 

Outra ação interventora na ação política é a corrupção.  

Para Maquiavel, a corrupção em uma obra pública não é desvio de conduta ou 

crime contra o bem público ou degradação ética e moral, mas, sim, falência das 

estruturas institucionais e legais que nutrem a vida em sociedade coletiva, e não 

apenas degradação do caráter das pessoas. 

Quando instituições e leis perdem a capacidade de conter as tendências auto 

interessadas dos homens, a vida política se dissolve. Segundo Ames (2019, p. 

16), em Maquiavel: 
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A vida política não se degrada porque os indivíduos se tornam devassos, 

ladrões, egoístas, espertalhões, assassinos, etc. Maquiavel deixa claro 

que essas facetas humanas espreitam permanentemente a vida dos 

regimes políticos, mas são incapazes, por si próprias, de levar um 

ordenamento político à corrupção. 

Maquiavel também trata de outra ação política: a ação violenta como necessária. 

Ele a chama de “violência administrada”. Ou seja, não é a violência pela 

violência, ou derramamento de sangue desnecessário. Isso caracterizaria a 

crueldade. A administrada é violência necessária à manutenção do poder.  

Maquiavel usa da piedade como um meio regulatório da ação violenta e não 

como sua exclusão pelo príncipe; uma forma de administrar de acordo à 

conveniência dos súditos a ação do homem político (KRITSCH, 2001, p. 53).  

É violência bem utilizada. 

Para Maquiavel, o ser humano age de duas naturezas. Ora animal, ora homem. 

Combate como homem na forma da lei e como animal através da força. 

O príncipe precisa ser leão, para golpear, colocar medo e respeito pela força, 

mas também deve ser raposa, e saber dissimular e estabelecer laços. Utiliza-se 

da violência administrada, a diferenciando de crueldade, como forma necessária 

de manutenção do poder pelo príncipe. Cabe ao governante utilizar desses 

atributos, força e sagacidade. 

A ação política, portanto, é lidar como um mecanismo de força, mas 

também de astúcia. Ação política exige força e exige, ao mesmo tempo, 

sagacidade, astúcia, habilidade, capacidade de convencer e de 

representação (RIBEIRO, 2014. p. 101). 

Em Maquiavel, o príncipe é um governante, mas que governa para além de si. A 

força para além daquele que governa, que dá legitimidade ao seu governo. Essa 

força deve ser acompanhada de compreensão e dedicação absoluta ao coletivo 

e à sociedade (RIBEIRO, 2014). 

Hannah Arendt, outra pensadora da ação, declara a ação política como ação 

libertadora que se esvazia quando se faz por meio da violência. Para Arendt,  
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“jamais existiu um governo baseado exclusivamente nos meios da violência” 

(TORRES, 2007, p. 235). 

Após experiencias totalitárias nazistas e stalinistas, assim como nos atuais 

conflitos na África e na América Latina, o sentido da política, como ação 

libertadora, esvazia-se.  

Seria, então, a “política totalitária” (ARENDT, 1990, p. 514), a responsável pela 

desumanização, pela transformação da natureza humana?” (ARENDT, 1990, p. 

514).  

No século XX, os embates entre esperança coletiva e barbárie (MORIN, [s.d.]) 

coloca em xeque a ação libertadora da política. A eliminação da humanidade e 

da vida na Terra fez com que se questionasse a política e suas decisões, 

originando total aversão das pessoas pela política (TORRES, 2007). 

Arendt (2006) revela que o fato de a política ter levado ao extermínio milhares 

de pessoas nos campos de concentração ratifica a repulsa das pessoas. À 

medida em que os indivíduos se corrompem, a política é tida como 

desencadeadora de violência em que os interesses de uns se sobrepõem ao de 

outros de forma egoísta e desumana.  

As pessoas afastam-se da condição de cidadania, inclusive renunciando aos 

seus direitos. 

Ainda apoiando-se em Hannah Arendt, a política não é um domínio que se 

baseia da diferença entre governantes e governados. Não é violência, mas, sim, 

ação em conjunto.  

O não entendimento da “verdadeira política” (ARENDT, 2006, p, 25) desperta o 

sentimento de inutilidade em relação a qualquer ação, fazendo com que a própria 

pessoa não se reconheça como sujeito da própria ação (TORRES, 2007, p. 236).  

Vale a relação com o conto de Edgar Allan Poe chamado “O jogador de xadrez 

de Maelzel”.  

Conta-se que, enquanto dois jogadores acreditavam que eram suas ações que 

movimentavam as peças no tabuleiro de xadrez, na realidade, um anão, mestre 
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do xadrez, embaixo da mesa, escondido, manipulava a ação dos jogadores 

deixando-os a pensar que eram donos de si.  

Seríamos dispositivos guiados por anões ocultos? 

Este conto é explorado pela primeira tese de Walter Benjamin sobre “o conceito 

de história” em 194059 para descrever o “materialismo histórico” em que o anão, 

ao manipular as ações, sairá sempre vencedor (LÖWY, 2005). A autonomia da 

ação é empobrecida quando controlada pela pretensão da gestão em dominar a 

história. 

A perda da autonomia da ação, ou autonomia ilusória, guiada como no conto de 

Edgar Allan e explorada em Benjamin, contrapõem-se à noção de ação política 

defendida por Hannah Arendt.  

Ação política, sinônimo de liberdade, se dá pela livre escolha, pela vontade, pelo 

embate entre projetos antagônicos (RIBEIRO, 2014).  

Para Arendt (2001, p. 210) a relação entre liberdade e vontade pode ser dada 

como “uma das causas pelas quais ainda hoje equacionamos quase 

automaticamente poder com opressão ou, no mínimo, com governo sobre os 

outros”.  

Partindo do pressuposto que a liberdade não é tida na solidão, não se resume 

no “quero”, mas também necessita do “posso”, significa, de outra forma, dizer 

que  a liberdade não é ter o que se deseja, nem soberania sobre os outros, pois 

a liberdade só se faz quando se é livre perante os outros e que os outros também 

o sejam (TORRES, 2007).  

Liberdade, entre iguais, como na pólis grega, onde não existia diferença entre 

governantes e governados, é a construção do mundo elaborada por todos, por 

intermédio de feitos e palavras, e pelo relacionamento, na interação entre os 

semelhantes.  

Assim Arendt considera a ação política. Em semelhança à liberdade.  

 

59 As teses sobre os conceitos da história de 1940 foram os últimos trabalhos de Walter Benjamin antes de 
cometer suicídio e constituí um dos textos filosóficos mais importantes do século XX (LÖWY,2005). 
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Liberdade só existe quando a pluralidade, singularidade das pessoas é 

considerada, sendo livre aquele que consegue agir no agora, nem antes ou 

depois. 

Portanto, a ação política de Hannah Arendt só pode ser considerada liberdade 

quando não existir interferência ou restrições de terceiros, ou quando a ação é 

instrumentalizada como em uma atividade laboratorial. Nesta, a ação não é 

direcionada ao esforço em si mesmo, mas ao valor produtivo como resultado da 

ação. 

“É como se toda ação estivesse dividida em duas partes: o começo, feito 

por uma pessoa só e a realização, à qual muitos aderem para levar a 

acabo o empreendimento” (ARENDT, 2005, p. 202). 

A ação política está altura de todos, da possibilidade de começar algo e da 

criatividade, dando centralidade ao inesperado, aquilo que não é planejado, à 

mudança e à transformação. 

É a condição de liberdade ao imprevisível, mas também aquilo que não se dá de 

forma isolada, e sim coletiva, na ação em conjunto, entre iguais. Uma ação de 

amor coletivo, de esperança e não de violência. É inerente à condição humana 

e plenamente realizável à medida em surge do reconhecimento do outro como 

diferente entre iguais. 

Santos (2017) lembra que a ação política pode ser orientada apenas para um 

interesse particular ou específico, frequentemente o da atividade hegemônica 

exercida no lugar. Mas isso apenas no primeiro momento. Atividades 

complementares ou não, que tem uma lógica diversa da atividade dominante, 

provocam, a partir do conflito de ideias, um debate que interessa ao conjunto da 

sociedade local. 

No paralelo entre Maquiavel e Arendt, o primeiro parte da ideia de que o homem 

é necessariamente tendencioso a maldade e ao egoísmo, o poder é interesse 

individual e determina o comportamento, sendo que o conflito faz parte da vida 

social. Tanto a vìrtu, quanto o controle da fortuna são indispensáveis ao príncipe  

para sua manutenção no posto.  
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Nos lugares, nas cidades, todos visam o poder. Alguns para dominar, outros 

simplesmente para não serem dominados. Assim a ação política também pode 

ser atribuída ao cidadão comum e não apenas ao príncipe, àqueles que não 

querem ser dominados. É possível ler Maquiavel pelo viés do povo, daquele que 

quer ser livre. 

Ana Clara Torres Ribeiro nos lembra que podemos imaginar a Itália, de que 

tratava Maquiavel, ainda não unificada, onde o conservadorismo e o bom 

mocismo da igreja católica escondiam a verdadeira faceta da luta pelo poder, da 

concorrência entre as cidades. Não se podia discutir valores, nem o sentido da 

existência e da ação (RIBEIRO, 2014). 

Ação política era a conquista e a preservação do poder em um ambiente que 

não se podia pensar estrategicamente na ação como conquista, onde não se 

tinha acesso às informações e ser bom moço significava não fazer perguntas 

(RIBEIRO, 2014).  

Alienação dos dominados. 

Maquiavel nos faz lembrar que o príncipe, que tem por princípio o bem de seu 

povo, deve lutar pelo poder e pela sua permanência.  Esse é o príncipe, o 

responsável que luta para cumprir seu projeto (RIBEIRO, 2014). 

Arendt, atribuindo à ação política o sentido de liberdade para todos, de iguais, 

ao projeto coletivo de esperança e não da violência, sem diferenças entre 

governantes e governados, assemelha-se a Maquiavel. Ambos atribuem à ação 

política um projeto de mudança. 

Contextualizada à problemática desenvolvida nesta tese, é pela ação política, 

por um projeto coletivo de mudança, que o problema de atendimento escolar em 

creche no município de Vinhedo deve tratado.  

Não só, não apenas em Vinhedo. 

A ação política deve compreender uma extensão que vai além dos lugares onde 

o problema em que ela atua acontece. Um acontecer complementar, solidário, 

que acontece em Vinhedo, em uma região e em outras dimensões territoriais.  
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4. O acontecer solidário: dimensões territoriais de análise 

Considerar o território como unidade central de análise implica observar as 

dimensões espaciais que interagem no cotidiano das pessoas e que ajudam a 

compreender os “eventos” (SANTOS, 2017a), que ocorrem nos lugares e 

também é observado em outros lugares ou em uma região.   

A expressão evento pode ser utilizada em diferentes sentidos. Lefebvre fala em 

“momento”, Bachelard em “instante”, Whitehead em “ocasião” e Russell (1966, 

p. 29) classifica o evento como resultado de uma série de instantes. Na busca 

do entendimento a partir de uma teoria geográfica do evento, Santos (2017) cita 

Lefebvre (1958, p. 348), onde: 

“[...] o momento é a tentativa visando à realização total de uma 

possiblidade. Essa possibilidade ‘se dá’, ela “se descobre”, e pode ser 

vivida como uma totalidade, o que significa realizá-la e esgotá-la”.  

No mundo, como um conjunto de possiblidades, o evento é o veículo dessas 

oportunidades. Mas, também pode ser o portador de possibilidades em uma 

formação social, como em um país, uma região ou em um lugar (SANTOS, 

2017a). 

“O lugar é um depositário final, obrigatório de eventos”. Já o evento, para o autor, 

é um instante no tempo dado em determinado espaço (SANTOS, 2017, p. 144). 

O problema de atendimento escolar em creche, por exemplo, pode ser verificado 

como “evento” depositado em um “lugar” (cidade), mas também em uma região, 

estado ou país. 

Na globalização, os eventos são globalmente solidários. Para agir, o homem não 

precisa sair do mundo, mas é dele que retiram as possibilidades a serem 

realizadas nos lugares. Nestes acontecem eventos simples, amalgamados, 

originando situações. “Por isso, mediante sua realização concreta, os eventos 

são localmente solidários”(SANTOS, 2017, p. 164). 

Compreender o nível global e o nível local é essencial para a compreensão do 

mundo e do lugar. Em última análise, o acontecer local é referido ao acontecer 
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mundial. “Cada evento é um fruto do Mundo e do Lugar ao mesmo tempo” 

(SANTOS, 2017, p. 164). 

O mundo é uma totalidade que, devido ao acontecer histórico, está em constante 

estado de totalização. Cada momento histórico é considerado uma totalidade, 

constantemente modificada por momentos de totalizações, surgindo outras 

totalidades nos momentos históricos seguintes (SARTRE, 1991). 

A divisão internacional do trabalho pode ser considerada o que anima esse 

movimento. O avanço da ciência, da técnica e da informação fez com que os 

chamados “momentos” da divisão do trabalho se tornassem mais numerosos, 

como se uma totalidade estivesse cindindo para iniciar o momento seguinte, em 

que uma nova cisão renova o movimento (SANTOS, 2017a). 

Não distinguiríamos entre unidade e diversidade, se não soubéssemos 

que a unidade é o próprio do planeta e da história e a diversidade é o 

próprio dos lugares. Os eventos operam essa ligação entre os lugares e 

uma história em movimento. A região e o lugar, aliás, definem-se como 

funcionalização do mundo e é por eles que o mundo é percebido 

empiricamente (SANTOS, 2017, p. 165). 

Os recursos, quer seja o capital, força de trabalho, recursos naturais e outros, 

dividem-se pelo movimento da totalidade e pela divisão do trabalho sob a forma 

de eventos. A cada momento histórico esses recursos são redistribuídos de 

forma diferente e localmente combinados, acarretando uma diferenciação no 

interior do espaço, determinando outra definição particular. Sua totalidade de 

recursos modifica-se a cada momento histórico. 

Tanto a região como o lugar são subespaços subordinados a mesmas 

leis gerais de evolução, em que o tempo empiricizado entra como 

condição de possiblidade e a entidade geográfica preexistente entra 

como condição de oportunidade. A cada temporalização prática 

corresponde a uma espacialização prática, que desrespeita as 

solidariedades e os limites anteriores e cria novos (SANTOS, 2017, p. 

165-166). 
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A diferença entre região e lugar perde importância. A região pode ser 

considerada um lugar assim como um lugar pode ser considerado uma região 

desde que se observe uma continuidade do acontecer histórico (SANTOS, 

2017). 

Em ambos os casos, trata-se do acontecer solidário que definirá subespaço, 

espaço ou lugar. A concepção de solidariedade aqui trabalhada não se refere a 

condição moral, mas sim a tratada por Émile Durkheim. 

Durkheim analisa a sociedade a partir da solidariedade social que pode ser 

individual ou coletiva. A solidariedade individual está intimamente ligada com a 

consciência de cada pessoa, tem relação com a personalidade, características 

próprias daquele indivíduo que o faz diferente dos demais. É como tomamos 

nossas decisões diárias, como nos comportamos no cotidiano.  

Porém, a sociedade não se forma apenas pela individualidade das pessoas. Não 

é uma simples soma das partes, ou seja, soma da consciência individual dos 

homens. Existe, também, a consciência coletiva, aquela que é comum a vários 

homens e que influencia a consciência individual.  

A consciência coletiva é determinante na formação de valores éticos morais 

comuns à sociedade; é norteadora de sentimentos e daquilo que pode ser 

considerado um comportamento bom ou ruim, honroso ou desonroso. Isto é 

transmitido à vida social e intervém em como as pessoas se comportam 

socialmente (DURKHEIM, 1995).  

A sociedade é composta, então, por uma consciência individual, própria de cada 

pessoa, e por uma consciência coletiva, comum a um grupo de pessoas e 

responsável pela ligação entre elas. 

Assim, para medir a intensidade de ligação entre as pessoas que integram 

determinado núcleo social, Durkheim compreende a solidariedade social sob 

duas formas: solidariedade do tipo mecânica e solidariedade do tipo orgânica.  

A solidariedade mecânica é o tipo em que o indivíduo cria uma relação de 

pertencimento com seu coletivo; ele depende da extensão de sua vida em 

sociedade (DURKHEIM, 1995). Pode ser verificada na família, na religião, na 
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nação ou em uma tradição. Quanto mais intensa é a consciência coletiva, mais 

forte será a solidariedade mecânica. 

Quanto a solidariedade orgânica, para sua compreensão, é preciso entender a 

nova divisão do trabalho. Com a expansão do sistema capitalista e o surgimento 

das formas de produção em massa, cresce, e cada vez mais, a necessidade do 

trabalho e da mão de obra especializada. Amplia-se a divisão do trabalho e, por 

consequência, o individualismo nas relações sociais na indústria. Faz surgir na 

sociedade um tipo de solidariedade orgânica (LIMA, 2001)  

As pessoas tornam-se parte de uma engrenagem, na qual cada membro cumpre 

um papel específico dentro da sociedade, o que leva à interdependência entre 

os indivíduos em termos econômicos, sociais e, até mesmo, morais.  

Esse tipo de solidariedade enfraquece a solidariedade mecânica e a consciência 

coletiva, produzindo meios mais intensos de individualismos e dando margem ao 

caos social quando a crise, em relação as regras e leis, não é aceita 

coletivamente, empobrecendo, desse modo, a coesão social (LIMA, 2001). 

Com o avanço das estruturas capitalistas,  surge um novo sentido no papel das 

cidades, onde, frente a cada momento histórico, o lugar torna-se responsável por 

uma função no processo produtivo composto pela relação de circulação, 

distribuição e consumo (SANTOS, 2017a).  

Tal como na solidariedade orgânica de Durkheim, as cidades passam a ter 

funções específicas na atual dinâmica da economia local, regional e nacional. 

São planejadas para atender a determinada função. 

Esse acontecer solidário, malgrado todas as formas de diferença, entre 

pessoas, entre lugares, se apresenta sob três formas no território atual: 

um acontecer homólogo, um acontecer complementar e um acontecer 

hierárquico (SANTOS, 2017, p. 166). 

Em uma determinada cidade “x”, onde as relações produtivas têm determinadas 

características, este acontecer solidário é homólogo. Quando em uma outra 

cidade “y”, verifica-se uma relação produtiva similar, igual ou que contenha as 

características produtivas da cidade “x”, este acontecer solidário é 

complementar. Já o acontecer hierárquico é o resultante das ordens e 
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informações provenientes de um lugar que também é realizado em outro. “[...] é 

um dos resultados da tendência a racionalização das atividades e se faz sob o 

comando, uma organização, que tendem a ser concentrados” (SANTOS, 2017, 

p. 167).  

Do acontecer homólogo ao acontecer complementar, trata-se de uma extensão 

contínua, da cidade ao campo, do local ao regional.  

O território é marcado por um cotidiano compartilhado mediante regras 

localmente formuladas e reformuladas. No acontecer hierárquico, as relações 

são pontuais (SANTOS, 2017, p. 167). Tanto o acontecer homólogo como o 

acontecer complementar podem ser vistos como “horizontalidades”60, no 

acontecer hierárquico observamos as “verticalidades”61 (SANTOS, 1994b). Os 

novos recortes territoriais na era da globalização. 

Nessa era, a informação permeia as diferentes porções do território, seja no 

acontecer homólogo, complementar ou hierárquico tornando-se o instrumento de 

união das várias instâncias territoriais62. As informações tendem a se generalizar 

horizontalmente. Quanto ao acontecer hierárquico, trata-se, ao contrário, de um 

cotidiano comandado por uma informação privilegiada, nesse caso, informação 

que é segredo, é poder (SANTOS, 2017, p. 167).  

Por isso, não se trata de uma escala geométrica ou de macrorregiões ou 

microrregiões. “Em cada momento, há sempre um mosaico de subespaços, 

cobrindo inteiramente a superfície da Terra e cujo desenho é fornecido pelo 

curso da história: a escala deixa de ser uma noção geométrica para condicionada 

pelo tempo” (SANTOS, 2017, p. 168). 

 

60Horizontalidades – “[...] formas de convivência e de regulação criadas a partir do próprio território e que 
se mantêm neste território a despeito da vontade de unificação e homogeneização típica das verticalidades. 
A presença dessas verticalidades produz tendências à fragmentação, com a constituição de alvéolos 
representativos de formas específicas de ser horizontal a partir das respectivas particularidades” (SANTOS, 
2017, p. 108-110).  
61 “As verticalidades podem ser definidas, num território, como um conjunto de pontos formando um espaço 
de fluxos. (...). Esse espaço de fluxos seria, na realidade, um subsistema dentro da totalidade-espaço, já 
que para os efeitos dos respectivos atores o que conta é, sobretudo, esse conjunto de pontos adequados 
às tarefas produtivas hegemônicas, características das atividades econômicas que comandam este período 
histórico” (SANTOS, 2017, p. 105-106). 
62 “Papel antes desempenhado pela sinergia que permeava a cidade e o campo em um acontecer solidário 
homólogo e complementar” (SANTOS, 2017, p. 167). 
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O processo produtivo em si tem relação direta com o lugar em que se realiza e 

dele adquire uma parte das condições para sua realização. As demais condições 

advêm de outras frações do espaço. Portanto, os mecanismos diretos da 

produção sofrem influência de outros processos, como circulação, distribuição e 

consumo (SANTOS, 1997). 

Como as influências se diferenciam dependendo do período histórico, a análise 

deve ser realizada observando uma periodização. Caso contrário, corre o risco 

de incorrer em erros de interpretação.  

A periodização pode ser mais simples, quando a escala de estudo é maior como 

nos modos de produção onde o fenômeno é mundial, ou mais complexa quando 

a escala é menor. Quanto menor o lugar, mais interferências externas existem 

sobre ele, caracterizando a complexidade da análise (SANTOS, 1997).  

A mesma complexidade está em outra possibilidade analítica: a de conceber o 

espaço como território usado. 

5. Território usado 

O aumento constante da densidade técnica presente no território, caracterizado 

também pelo emprego de modelos no planejamento urbano-regional, dificulta, 

ou, até mesmo, impede, a análise e a prospecção de tendências sobre os 

fenômenos espaciais. E ainda, prejudica a interpretação desses fenômenos 

dando mais margem a dúvidas do que certezas. Torna a própria abordagem 

analítica, em si, um problema. É incontável a quantidade de variáveis que 

intervém constantemente e das mais variadas formas no território (SILVA NETO, 

2013). 

As análises dedicadas à dinâmica de produção do mundo 

contemporâneo defrontam-se em um terreno movediço. Na significação 

espacial de Los Angeles, Edward Soja (1993) recorreu a uma figura 

extraída dos contos de Jorge Luis Borges, o “Aleph”. Na “Condição pós-

moderna”, David Harvey (1993) propôs o conceito de “compressão do 

tempo-espaço”. Não raro, o ineditismo da contemporaneidade propicia 

abordagens justificadamente estupefatas, mas não se pode esquecer de 
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que inovações são particularidades que emprestam à totalidade a 

conformação temporal presente (SILVA NETO, 2013, p. 1). 

A partir das particularidades da conformação temporal presente surgem o que 

Milton Santos chama de “aceleração contemporânea”. Os precedentes de 

acelerações anteriores, criam-se condições para a produção do período histórico 

atual (SILVA NETO, 2013), entre as quais “um arranjo deliberadamente 

destinado a impedir que se imponham a ideia de duração e a lógica de sucessão”   

(SANTOS, 1994, p. 30). 

Desta forma comporta-se o “pensamento único” (SANTOS, 2017b). Domínio do 

imaginário, como sistema lógico e redutor das possibilidades de reflexão e de 

ação política. A coisificação dos valores e das necessidades humanas 

fundamentais diminui o sentimento de liberdade individual (GRAU, 1997, p. 39). 

A globalização é uma das criações que estimula a continuidade da exclusão, 

tornando, inclusive, essa consequência perversa, algo aceitável para muitos. 

Desde Rousseau (1765), a desigualdade decorrente da distribuição imoral das 

riquezas permanece incólume ao passar-se, ainda nos dias de hoje, como um 

“mal necessário” (SILVA NETO, 2013). 

No entanto, existem movimentos que se insurgem, de forma cada vez mais 

intensa, no Brasil e no mundo, as contra-racionalidades (SANTOS, 2017b). 

Ideários explicitamente direcionados à construção de resistências largamente 

difundidas.  

O momento é de profunda transição entre formas diferentes de 

organização social, política e econômica, o que inclui horizontes 

libertários. Historicizadas, as formas que se sucedem poderão aumentar 

as chances do mundo contemporâneo ser portador de simetrias 

socialmente justas. Há pré-condições favoráveis para se pensar nisso 

(SILVA NETO, 2013, p. 2). 

No atual período popular da história, como diria Milton Santos, é que surge a 

possiblidade de projetos possíveis e mais atentos ao comum. Um período, ao 

contrário dos demais, que anuncia que as ordens estarão a serviço da política e 

não mais da economia (SILVA NETO, 2013).  
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Nesse novo projeto, “as pessoas constituiriam a principal preocupação, um 

verdadeiro período popular da história, já entremostrado pelas fragmentações e 

particularizações sensíveis em toda a parte devidas à cultura e ao território” 

(SANTOS, 2017, p. 119). 

Neste cenário, o território usado, proposto por Milton Santos, é o palco onde tudo 

acontece, na “dialética do mundo”, lugar de moradia de todos, onde reside a 

realidade concreta (SILVA NETO, 2013). 

Diferentemente do território, como formas, o território usado são os objetos e 

ações, lugar do espaço habitado, do espaço humano. Silva Neto (2013) descreve 

que, em sua inteireza, melhor seria mencionar “território-espaço humano” e não 

uma simples convergência disciplinar. 

No que tange política pública para todos, como apresentada pela presente tese, 

o território usado constitui-se como categoria central para análise de políticas 

públicas de caráter territorial. 

“Território usado” (SANTOS, 2017b) é um conceito que surge da interpretação 

do presente histórico em direção a perspectivas libertárias e projetos sociais 

inovadores.  

É, por isso, orientação teórico-metodológica indispensável para reconhecer que 

o advento da globalização também produz pré-condições históricas ao 

surgimento de um novo tipo de globalização, um período popular ou demográfico 

(SILVA NETO, 2013). 

Milton Santos propõe a compreensão do território usado com um “campo de 

força, como o lugar do exercício de dialéticas e contradições entre o vertical e o 

horizontal, entre o Estado e mercado, entre o uso econômico e uso social dos 

recursos (SANTOS, 1999, p. 19). 

Não é estático, mas sim uma totalidade em movimento que se contrapõe a ideias 

de fragmentação. Uma instância ativa da sociedade que condiciona tudo para 

todos. Sendo território usado, o território para todos, é, então, o território da 

banalização (SILVA NETO, 2013). 

Ou seja, o território que não exclui. Pelo contrário, é a base para uso extensivo 

de todos os cidadãos, de todos, da sociedade e das empresas. É, portanto, o 
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território praticado pelas experiências humanas, incluindo também os “homens 

lentos” (SANTOS, 1994, p. 91). 

Marx pensou em um futuro livre e para usufruto da maioria. E sendo o território 

usado, uma instância ativa da sociedade, estimula-se a natureza ativa do 

intelectual anônimo em sua busca por possíveis históricos. (NETO; OLIVEIRA; 

CARANDINA, 2019). 

Para as políticas públicas de caráter territorial, aquela que atende a todos,  nesta 

tese, para atendimento escolar em creche,  o  território usado é o conceito que, 

por excelência, candidata-se como unidade central nas formulações e 

concepções de políticas públicas, servindo como suporte para as técnicas de 

planificação (SILVA NETO, 2013).  

A partir dele que se observa as reais demandas da sociedade. Na dimensão 

homóloga, em Vinhedo, na complementar, da RMC e na hierárquica, aqui 

representada pelo estado de São Paulo. 

Vamos a elas. 
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III. As possibilidades 

No campo das ciências sociais aplicadas, a análise do objeto envolve a complexa 

associação metodológica entre os componentes estruturais do processo de 

produção de conhecimento científico: teórico, empírico e técnico-operacional.  

Em Bruyne et al (1977), o espaço metodológico quadripolar, constituído pelos 

polos epistemológico, teórico, morfológico e técnico, orienta o desenvolvimento 

da pesquisa pela articulação simultânea desses polos com vistas à verificação 

de hipóteses simultaneamente à problematização estabelecida pelo objeto. 

À luz dessa perspectiva, propõe-se que as interrelações entre o quadro do 

atendimento escolar em creche e o marco teórico da tese sejam desenvolvidas 

a partir de possibilidades de abordagem da problematização enfocada, e em 

consonância à principal hipótese de trabalho: a ação setorial da educação 

implica considerá-la no âmbito das políticas públicas de caráter territorial.  

O ponto de partida é a análise diagnóstica elaborada pelos agentes envolvidos 

na política setorial da educação especificamente devotada à primeira infância.  

Trata-se da análise pertinente à área.  

É somente a partir do ponto de vista disciplinar que se poderá promover 

estratégias de planejamento urbano-regional fundamentadas na concepção de 

que ação setorial dos agentes da educação, elevada ao patamar da ação 

política, implica incorporar a ideia de que sua implementação pode, e deve 

subsidiar-se na configuração territorial do problema.  

É, também, sobre tal conhecimento disciplinar que se depositam as 

possibilidades de ação.  

No caso, ensaia-se antagonizar a abordagem relacionada a aplicação de 

modelos que, em princípio, acachapa particularidades locais, com a abordagem 

que ensaia apropriar-se da configuração territorial e do princípio de que os locais 

ocultam enorme heterogeneidade. Por hipótese, trata-se de abordagens 

dialeticamente posicionadas: a modelar-geométrica, advinda da aplicação de 

modelos, e a territorial-geográfica, cujo esforço interpretativo é orientado a 
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produzir uma visão analiticamente mais próxima possível das particularidades 

geográficas. 

Ainda cabe reforçar a aposta de que o enfrentamento do problema, no caso, da 

política da educação de crianças de 0 a 3 anos de idade, é prejudicado quando 

não se considera a totalidade do fenômeno territorial.  

A análise setorial é primordial, mas não é suficiente. Envolve um problema de 

método à medida em que o território, instância ativa da sociedade, condiciona 

toda e qualquer ação setorial. 

E essa abordagem é particularmente importante num país como o Brasil, onde 

os parcos recursos orçamentários disponíveis à educação precisam alcançar 

efetividade máxima. 

A. A análise setorial da educação infantil 

Como possibilidade de compreender o atendimento escolar em creche sob o 

ponto de vista setorial, selecionou-se um trabalho em particular. Foi 

desenvolvido por agentes sociais devotados à educação infantil na Fundação 

Maria Cecília Souto Vidigal. 

“Desafios do acesso à creche no Brasil – Subsídios para o debate” (2020) é um 

documento publicado no site da instituição63 onde se encontra desenvolvido a 

proposta de formulação do Índice de Necessidade de Creches (INC).  

O objetivo é subsidiar a decisão do gestor público quanto ao atendimento escolar 

em creches e orientá-lo quanto a necessidade real de creche, seja no país, no 

estado ou no município.  

Para os pesquisadores responsáveis pelo INC, Júnior e Bernardini (2020), 

necessidade de vagas por creche não significa demanda por vagas em creche. 

Enquanto as demandas “manifesta” e “real” quantificam o número de pessoas 

em fila de espera por vaga em creche ou que não precisam do serviço por 

 

63 Disponível em: <https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/desafio-acesso-creche-brasil/>. Acesso em: 
10 nov. 2020.  
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diversas razões, a “necessidade por vagas em creche” relaciona-se ao conjunto 

de famílias que, em cenário de vulnerabilidade socioeconômica e familiar, 

encontram-se em situação prioritária. 

Portanto, o número de pessoas que necessitam prioritariamente de uma vaga 

em creche é diferente da demanda, seja manifesta ou real, por vagas em creche. 

Para a formulação do INC, a fundação considerou três critérios que definiram o 

conjunto de famílias consideradas como prioritárias no atendimento escolar em 

creche: famílias pobres, famílias monoparentais e famílias com mãe 

economicamente ativa. 

Segundo  (2020, p. 49) , famílias pobres compreendem: 

Crianças cuja renda familiar mensal per capita é de R$ 140 (em valores 

de 2010). O valor corresponde à linha de pobreza, definida no programa 

Brasil sem Miséria (2011), atualizado conforme o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC). 

Famílias monoparentais compreendem:  

Crianças não pobres que residem em domicílios com apenas uma 

pessoa com 18 anos ou mais. As famílias monoparentais pobres são 

computadas no primeiro grupo (famílias pobres). 

Famílias com mãe economicamente ativa compreendem: 

Crianças de famílias que, embora não sejam pobres nem 

monoparentais, necessitam de creche porque a mãe ou o(a) principal 

cuidador(a) participam do mercado de trabalho. A categoria inclui ainda 

famílias em que a mãe ou cuidador(a) não está no mercado de trabalho 

porque não há creches disponíveis. 

O primeiro parâmetro para o cálculo do INC é, portanto, o fator pobreza. Tanto 

as crianças, quanto suas famílias, devido a condições precárias, são expostas a 

situações de riscos, dificuldades materiais, nutricionais e emocionais. 

A pobreza é determinante para identificar o estado de vulnerabilidade das 

crianças e intensificar políticas de acesso a creche.  
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O segundo parâmetro considerado na caracterização da situação de 

vulnerabilidade é a condição do responsável pelo domicílio ser obrigado a dividir 

suas funções entre o trabalho e a necessidade de cuidar da criança. 

E o terceiro parâmetro relaciona-se à situação das mães inseridas no mercado 

de trabalho e aquelas que não estão inseridas pela falta de acesso a vagas em 

creches. 

Considerando-se os três parâmetros mencionados, o índice é obtido com a 

seguinte formulação. 

INC = crianças pobres (%) + famílias monoparentais (%) + famílias com mãe economicamente 

ativa (%) 

No Brasil, o resultado do INC é de 46%. Sendo que 23% corresponde a 

participação das crianças pobres em zonas urbanas; 2,7% corresponde a 

crianças não pobres que vivem zonas urbanas de famílias monoparentais e 

20,3% são das famílias não pobres, não monoparentais, mas com mães 

economicamente ativas.  

O estado de São Paulo, em 2018, obteve o INC de 53,7%. Deste, 22,3% 

corresponde a participação das crianças pobres em zonas urbanas; 2,7% 

corresponde a crianças não pobres que vivem zonas urbanas de famílias 

monoparentais e 28,7% são das famílias não pobres, não monoparentais, mas 

com mães economicamente ativas. 

Em comparação com o país, o alto INC do estado de São Paulo se dá pela maior 

incidência de mães economicamente ativas, impulsionando o índice do estado 

para um patamar maior que a média nacional, posicionando-o em primeiro lugar 

entre as unidades da federação. Em segundo está o Rio de Janeiro, com INC de 

52,1%, seguido do Amazonas com 52%.  

Quanto ao nível municipal, o estudo de Júnior e Bernardini (2020) calculou o 

índice para as principais capitais brasileiras. Dentre as capitais, os municípios 

com maior INC são Salvador (63,3%), seguido por Maceió (59%), São Paulo 

(58,3%), Recife (57,0%) e Manaus (56,9%) (Figura 21). 
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Figura 21 - Composição do Índice de Necessidade de Creche, segundo unidades da federação (2018). 
Fonte: JUNIOR; BERNARDINI, 2020, p. 55. 

Tanto nos municípios quanto nos estados, é necessário observar quais dos três 

fatores impulsionam o resultado encontrado. 

Entre os municípios, por exemplo, Manaus e Maceió tem o fator pobreza como 

o de maior incidência no índice, ao passo que, na cidade de São Paulo, o que 

impulsiona o resultado é o alto número de mães economicamente ativas. 

Cabe observar que o analista reconhece a necessidade de compreender o 

fenômeno territorial à medida em que, devido a necessidade de identificar o fator 

de maior peso no cômputo do INC, o estudo recomenda prospectar as  

características das comunidades identificadas como os menores índices 

(JÚNIOR; BERNARDINI, 2020, p. 65). 

Apesar dos estudos se aproximarem da realidade dos estados e municípios 

incorporando ao modelo fatores determinantes para política pública de acesso a 

creche (pobreza das crianças, composição familiar monoparental e mães no 

mercado de trabalho), o índice criado ainda não traduz a realidade dos lugares, 

onde o cotidiano vivido se faz de fato.  
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Figura 22 - Índice de Necessidade de Creche no Brasil, segundo os municípios (2018). Fonte: JUNIOR; 
BERNARDINI, 2020, p. 61. 

O estudo reconhece que, através do INC, não é possível observar padrões 

geográficos em vista da expressiva variabilidade intraestadual do índice. 

O mapeamento dos resultados reforça, grosso modo, a conformação espacial da 

desigualdade no país. E sobre esse aspecto, cabe observar que, não obstante a 

importância e pertinência dos parâmetros aplicados, a cartografia do INC 

generaliza a análise à escala municipal.  

 



 
 

112 
 

Devido à natureza amostral das variáveis utilizadas no cálculo do INC64, e em 

sendo possível obtê-las no processamento dos Microdados da Amostra do 

Censo Demográfico de 2010, por área de ponderação65, mesmo assim, a 

acurácia ficaria prejudicada, impedindo a observação dos lugares, ainda que 

limitada à menor unidade de coleta de dado estatístico disponível, o setor 

censitário66. 

Para efeito ilustrativo, o território municipal de Vinhedo compreendia, em 2010, 

90 setores censitários e 3 áreas de ponderação. Ou seja, à medida em que se 

utiliza estatísticas amostrais, impõe-se a utilização de unidades amostrais que, 

se por um lado permitem observar combinações complexas entre variáveis, 

perdem em acurácia. 

Conclui-se, portanto, que a análise-diagnóstica das necessidades do 

atendimento escolar em creche, como ação setorial, pode beneficiar-se do efeito 

combinado de ações estratégias derivadas das políticas públicas de caráter 

territorial.  

B. Possibilidades da ação 

1. Abordagem modelar-geométrica 

Como demonstração da abordagem modelar-geométrica, o modelo 

desenvolvido e aplicado por DE SORDI, NELSON e GALINDO (2014) visa 

auxiliar o processo de tomada de decisões dos gestores públicos quanto à 

formulação de políticas públicas. No caso, para equalização dos problemas de 

demanda por vagas em creches. 

 

64 PNAD contínua de 2017. 
65 “Define-se área de ponderação como sendo uma unidade geográfica, formada por um agrupamento de 
setores censitários, para a aplicação dos procedimentos de calibração das estimativas com as informações 
conhecidas para a população como um todo” (Microdados da Amostra do Censo Demográfico 2010, IBGE, 
p. 16). 
66“O setor censitário é a unidade territorial criada para fins de controle cadastral da coleta.  Os setores têm 
limites físicos identificáveis em campo que respeitam os limites da divisão político-administrativa, do quadro 
urbano e rural legal e de outras estruturas territoriais de interesse, além de um quantitativo de domicílios 
adequado à operação censitária [de 250 a 350 domicílios].  Para este censo [2010], o Território Nacional foi 
dividido em 215 811 setores” (Resultados do Universo do Censo Demográfico, 2010. IBGE, p. 4). 
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Segundo os autores, o problema do atendimento escolar em creche no Brasil foi 

selecionado para evidenciar a aplicabilidade de uma ferramenta que conjugasse 

de forma integrada um mapa causal e a matriz de loops, originando a “matriz 

causal de loops”; frente ao cenário desafiador do problema, a aplicação das duas 

técnicas associadas contribui para o entendimento de processos cognitivos 

coletivos em organizações e auxilia na solução de problemas práticos.  

Para testemunhar a aplicação do modelo e sua contribuição para a equalização 

do problema de vagas em creche, foram escolhidos os municípios paulistas de 

Jundiaí, Salto e Guarulhos. 

Os pesquisadores foram a campo nos três municípios para a aplicação do 

modelo proposto, que se dividiu em sessões de trabalhos com a participação 

conjunta dos secretários da educação de cada um dos municípios. Além de 

secretários, essas sessões também envolveram outros profissionais como 

diretores e assistentes (todos eles lotados na secretaria de educação). 

As sessões tiveram, em média, três horas de duração e dividiram-se em, 

basicamente, sete atividades. 

• Primeira – Consistiu na caracterização do problema de vagas em creches 

pelo secretário do município. Nessa atividade foram destacados aspectos 

legais e eventos que aconteceram em relação ao tema, a fim de caracterizar 

e justificar o problema a ser abordado, destacando a importância de manter 

a discussão no âmbito da falta de vagas em creche no contexto das 

prefeituras.  

• Segunda – Declarações, de forma livre e espontânea, sobre possíveis causas 

dos problemas de falta de vaga em creche. Nesse momento, os 

pesquisadores utilizaram a técnicas de brainstorming (OSBORN, 1993) para 

coletar o maior número de causas possíveis. O registro dessas causas foi 

acompanho pelos atores nela envolvidos: secretários, diretores e 

supervisores da secretaria da educação.  

• Terceira – Consolidação, validação e compreensão da lista de causas 

oriundas da atividade 2. O objetivo desta atividade foi consolidar e resumir as 

possíveis causas em um conjunto de 8 a 12 fatores. Para isso, as causas 
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foram lidas com o objetivo de identificação de causas com nomes similares 

ou falsos sinônimos. Após validadas as causas, a listagem era fechada. 

• Quarta – Elaboração das relações entre as causas (o mapa causal) e, por 

meio da listagem, geração uma matriz quadrada, denominada mapa causal.  

o O mapa causal foi demonstrado aos presentes e solicitado que 

identificassem possíveis interdependências entre cada par de causas. 

o Destacaram-se dois tipos de relações possíveis: a relação causal 

positiva de incremento, representada pelo número “1” a ser assinalado 

na célula elaborada pela intersecção de duas causas, e a relação 

causal negativa ou de decremento, indicada pelo número “-1”.  

o Em caso de inexistência da relação entre as causas, indicou-se o 

número “0” (zero).  

• Quinta – Cálculo do índice de influência líquida dado pelo outdegree 

(somatório dos valores absolutos da linha da causa na matriz causal) e pelo 

indegree (somatório dos valores absolutos da coluna da causa na matriz 

causal). 

o O Índice de Influência Líquida (IIL) resulta da subtração do indegree 

no outdegree. 

o As causas de maior IIL são aquelas que oferecem os maiores 

benefícios pois demandam poucas alterações em outras causas 

(indegree baixo) e seu aprimoramento acarreta benefícios junto a 

muitas outras causas no sistema (outdegree alto). Es 

o Tais causas configuram-se como as mais importantes de serem 

consideradas na resolução dos problemas. 

• Sexta – Demonstração, aos agentes, da necessidade de aprimorar a análise 

e consolidar a interdependência entre causas. 

• Sétima – Identificação e demonstração de loops explosivos. Loops 

explosivos, denominado pelos autores de “laços fortes”, pois: 

 O loop “explosivo” é caracterizado pela interseção de dois loops, de 

amplificação de desvios com mesmo movimento: ambos de incremento 

ou ambos de decremento. Intersecções entre dois loops com sinais 

opostos proporcionam loops de limitação de desvio, não ocorrendo a 
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aceleração rápida enfatizada pelo adjetivo explosivo (DE SORDI; 

NELSON; GALINDO, 2014, p. 1411). 

A identificação dos loops explosivos implica na identificação de loops que, ao 

serem examinados simultaneamente, nas linhas e colunas, encontram-se sob 

uma casualidade recíproca (DE SORDI; NELSON; GALINDO, 2014).  

Finalmente, pesquisadores e agentes validam a sequência dos procedimentos 

realizados e debatem possíveis aprimoramentos. 

Ao todo, considerando os três municípios (Salto, Guarulhos e Jundiaí) foram 

elencadas 32 causas que afetam direta ou indiretamente o problema de falta de 

vagas em creches. O município de Salto elencou 12 causas, Jundiaí, 12 e 

Guarulhos, 8. 

Essas causas foram agrupadas em seis dimensões: social, recursos humanos, 

financeiro, administrativo gerencial, geográfica e instalações/edificações.  

É possível observar (Quadro 6) as causas elencadas em cada um dos municípios 

onde a matriz causal de loops foi aplicada, assim como, os tipos de causas a 

que elas pertencem. 

Considerando o caráter único de cada localidade, os pesquisadores revelam que 

as 32 causas listadas não podem ser extrapoladas para outros municípios, 

considerando a especificidade local.  

Com o resultado da aplicação da matriz causal de loops (Quadro 7) é possível 

observar, nos três municípios onde a técnica foi aplicada, as causas de maior 

ILL, ou seja, aquelas que tendem a oferecer maiores benefícios e menor 

investimento, uma vez que essas intervêm em um maior número de causas. 

Identifica-se, também, o número de causas que caracterizam os “laços fortes”, 

ou seja, os loops explosivos.  
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Quadro 6 - Tipos de causas e causas que têm influência sobre o problema de vagas em creche em cada    

município observado. Fonte: De Sordi, Nelson e Galindo, 2014, p. 1419-1420, quadro 2. 
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Quadro 7 - IIL e total de loops calculado para cada uma das causas. Fonte: De Sordi, Nelson, Galindo, 
2014, p. 1423, Tabela 3. 

A compreensão dessa lista de causas (Quadro 6), o cálculo do IIL e a 

identificação dos loops explosivos (Quadro 7) devem provocar a geração de 

outras ideias, ajudando no equacionamento do problema discutido (DE SORDI; 

NELSON; GALINDO, 2014). 

No âmbito das políticas públicas, técnicas gerenciais de decisões 

compartilhadas entre agentes é vital. Representa otimização dos sempre 

escassos recursos e, especialmente, a criação de uma cultura de 

compartilhamento. Afinal, o êxito do modelo está no quanto é aprimorado pelos 

atores, no quanto a identificação dos maiores IIL podem motivar e ampliar o 

envolvimento dos agentes públicos e, por que não, dos agentes sociais na busca 

de soluções criativas. 

Um aspecto importante a ser observado é que as causas identificadas se devem 

a fatores endógenos. Ou seja, ainda que por meio da aplicação de modelos, eles 

se fazem importantes à medida em que podem ser colocados a serviços dos 

agentes sociais. Ainda que em sentido largo, indicam especificidades dos 

contextos diagnosticados. 
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Por exemplo. No identificador 4, de causa “geográfica/espaço físico”, em 

Guarulhos, a “falta de terrenos apropriados (eleva custo da edificação)” é 

característico de contextos metropolitanos. Integrante da RMSP, Guarulhos, com 

1,4 milhões de habitantes em 2020 (IBGE) é o segundo maior município paulista 

e o 13º no Brasil. 

Justificada, portanto, a identificação dessa problemática, assim como a 

recomendação de observá-la em outros contextos semelhantes em São Paulo e 

em outros estados.  

Detalhe. É nisso que a análise setorial pode beneficiar-se: da integração com 

outros saberes e técnicas prospectivas. A identificação desse fator/causa 

despontou do emprego da matriz causal de loops. 

Ainda em Guarulhos, outra causa do tipo “geográfica/espaço físico” está 

essencialmente relacionada ao INC: “falta de terrenos nos locais da demanda 

(loteamentos clandestinos)”.  

Por demais evidente, em especial nos contextos sob forte pressão demográfica, 

a necessidade real por vagas em creche está localizada nas periferias e 

hiperperiferias das grandes cidades, e não apenas nas áreas, corrija-se, de 

loteadores clandestinos, como também nas áreas sujeitas à inundação e 

desmoronamentos.  

Então, como satisfazer o atendimento escolar em creche sob tais conjunturas, 

ainda mais se observado o regramento urbanístico de distanciamento de 500 

metros entre domicílio e unidade de ensino infantil? 

Para o PNE, assim como os planos municipais de ensino, a consecução de 

metas é fortemente influenciada por fatores endógenos de natureza territorial. 

Interessante destacar as particularidades dos contextos metropolitanos, estes 

que, em princípio correspondem aos cenários da “involução intra-metropolitana” 

(RIBEIRO, apud SILVA NETO, 2019, 284-286) e da crise societária (OLIVEIRA; 

SILVA, 2019) 

Causa relativamente comum entre Guarulhos e Jundiaí, o identificador 7, de 

Guarulhos – “Demanda de outros municípios (escolas limítrofes)” – e o 

identificador 10, de Jundiaí – “Residentes de outros municípios que trabalham 
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em Jundiaí e trazem suas crianças às creches de Jundiaí (utilização do endereço 

do empregador) – caracterizam as grandes regiões de cidades do estado de São 

Paulo. 

Jundiaí, integrante do Aglomerado Urbano de igual nome, localizado entre as 

regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas, é alvo dos complexos 

processos de conurbação, lançando, consequentemente, o tema do atendimento 

escolar em creche ao campo funcional do “atendimento escolar” no âmbito da 

gestão metropolitana do estado. Ou seja, das funções públicas de interesse 

comum a mais de um município. 

São tais particularidades, surgidas da observação do fenômeno territorial e no 

campo do planejamento urbano e regional, que mostram, ao mesmo tempo, as 

virtudes e os limites do emprego do modelo.  

O território não é visto como variável-chave, e nem poderia. No caso desse 

modelo, e da grande maioria deles, o espaço, o território, são superfícies 

abstratas, redutoras, e não produzem “propriamente geografias”, mas 

“geometrias [...] que nos chegam como objetos em si, sem a sociedade vivendo 

dentro deles” (SANTOS, 2017a, p. 32) 

Desse modo, o emprego do modelo, quando à serviço dos agentes sociais, pode 

integrar-se ao conhecimento territorial-geográfico e, estes, ao ponto de vista da 

análise e da ação setorial da educação como estratégia que potencializa a busca 

de alternativas para solucionar o problema central do atendimento escolar em 

creche em bases concretas: no território. 

Grosso modo, o modelo simplifica a realidade concreta do território, ignora sua 

complexidade e considera apenas fatores estruturais, financeiros, 

administrativos, legais, físicos e geométricos (Quadro 6). Marginaliza tudo aquilo 

não quantificável (LIBERATO, 2008). 

Ao considerar, como participantes das sessões que originaram a matriz causal 

de loops apenas os secretários e diretores/supervisores da secretaria de 

educação dos municípios, o modelo secundariza a heterogeneidade dos agentes 

sociais presente em seus lugares. 
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Uma vez que o atendimento escolar em creche é uma política pública de caráter 

territorial, a heterogeneidade dos agentes sociais, assim como as 

particularidades de cada um dos lugares, cotejadas com os modelos, os tornam 

permeáveis às “técnicas dóceis [...] ao serviço do homem” (SANTOS, 2017b, 

p.174).  

2. Abordagem territorial-geográfica 

Pressupondo a validade da afirmação de que o atendimento escolar em creche 

é ação setorial que também inclui ações derivadas da política pública de caráter 

territorial, sua implementação, basicamente apoiada na análise setorial da 

educação infantil, pode ser subsidiada por outras possibilidades de ação. 

Como visto, a abordagem modelar-geométrica é uma dessas possibilidades, 

mas não pode ser considerada per se. A abordagem territorial-geográfica a 

complementa e, ambas, contribuem para garantir maior efetividade da educação 

conduzida enquanto política pública de caráter territorial. 

Ou seja, a ação é setorial, mas a implementação deve estar calcada na 

totalidade territorial que, longe de subtrair a especificidade da política pública da 

educação, a potencializa com os nexos provenientes da política pública 

territorial. 

Portanto, objetivando subsidiar estratégias sob o escopo da abordagem 

territorial-geográfica, propõe-se o desenvolvimento de um índice que, apropriado 

como instrumento de planejamento urbano-regional, pode subsidiar ações 

setoriais na área da educação infantil em creche. 

Trata-se da formulação de um índice sintético: Índice de Necessidade Potencial 

de Atendimento Escolar em Creche – INPAEC. 

Mapeado nas três dimensões territoriais de análise aqui trabalhadas, e como 

efeito demonstração, o índice subsidia o desenvolvimento de ações de 

planejamento integrado entre os entes públicos atuantes no setor da educação. 

Por sua vez, à escala local de Vinhedo, a concatenação entre os recursos 

analíticos do índice e a conformação territorial das creches fornece insumos à 

universalização do ensino infantil. Do ponto de vista demográfico, como também 
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do físico-territorial. Neste caso, relacionado ao dever do Estado de garantir que 

as famílias tenham, concretamente, acesso universal às creches; que as 

distâncias a serem percorridas entre domicílios e unidades de ensino infantil 

sejam tecnicamente estabelecidas.  

a) INPAEC, instrumento de planejamento urbano-regional no 
setor da educação infantil em creche 

Embora se pretenda produzir uma dimensão territorial-geográfica de análise, o 

INPAEC é um indicador quantitativo e, consequentemente, reproduz o raciocínio 

modelar. Porém, à medida em que: 

1) com a manipulação de informações georreferenciadas por setor 

censitário, alcança o nível máximo de acurácia possível; 

2) com a aplicação de técnicas de análise geoestatística, permite 

empreender diagnósticos com boa margem de fidedignidade, e 

3) associado à análise setorial da educação infantil e à aplicação de modelos 

gerenciais, contribui para a formulação de políticas públicas de caráter 

territorial aplicadas ao setor da educação, 

a necessidade potencial de atendimento escolar em creche é um 

instrumento de planejamento urbano-regional e, por conseguinte, é uma 

abordagem territorial-geográfica possível para lidar com a problematização aqui 

explorada. 

Nesse cenário, o INPAEC é: 

1) um índice composto por subíndices constituídos por variáveis 

demográficas; 

2) aplicado aos universos “Y” relativos às três dimensões territoriais de 

análise adotadas: estado de São Paulo, Região Metropolitana de 

Campinas e município de Vinhedo; e 

3) calculado com base no setor censitário considerado como unidade 

regional “R”. 

A partir da fórmula geral de índices, corresponde a seguinte proposição:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 X 𝑅n =
𝑀á𝑥 X𝑌 − X𝑅n

𝑀á𝑥 X𝑌 − 𝑀í𝑛 X𝑌 
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Onde: 

X = variável  

Rn = região “n” no universo Y 

Máx xY = valor máximo de X em Y 

Mín xY= valor mínimo de X em Y 

Assim sendo, o universo correspondente ao estado de São Paulo é composto 

por 64.71767 regiões, isto é, setores censitários, o universo da RMC por 5.506 e 

o universo do município de Vinhedo, 90. 

É nisso que tal abordagem se diferencia do INC formulado para a análise setorial 

da educação infantil desenvolvida pela FMCSV, como também da abordagem 

modelar-geométrica. Naquela, o universo paulista seria integrado por 645 

regiões (municípios) e o da RMC, por 20.  

O INPAEC aproxima-se muito mais das localidades. 

Entretanto, o INC, que também é geométrico e quantitativo, é mais acurado para 

mensurar o setorialmente importante: o atendimento escolar em creche, 

especialmente para as famílias pobres que somente podem ser acolhidas pela 

política pública do Estado.  

A estratégia de garantir que a diferença entre os quintis de renda mínimo e 

máximo seja, no máximo de 10%, apenas pode ser implementada por meio da 

identificação das localidades em situação de enorme vulnerabilidade social. E o 

INC cumpre esse objetivo com propriedade. 

Por outro lado, o INC produz uma superfície territorial alisada. E não é bem 

assim, como se demonstrará. 

Em princípio, o INPAEC geografiza, em maior escala, as localidades onde a 

necessidade de atendimento escolar em creche é potencialmente maior. Ou 

seja, os cenários onde a vulnerabilidade socioeconômica e familiar indica 

situação prioritária (JÚNIOR; BERNARDINI, 2020). 

 

67 Segundo o Censo 2010, o estado de São Paulo tem, no total, 66.097 setores censitários. 1.380 não têm 
significância estatística por estarem em áreas especiais, tais como unidades de conservação ambiental, ou 
porque os dados foram omitidos para não identificar o informante. 
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O eixo central na formulação do INPAEC foi identificar a necessidade 

potencial de atendimento escolar em creche mensurada por meio de três 

indicadores construídos a partir de variáveis disponíveis na biblioteca dos 

Resultados do Universo do Censo Demográfico 201068, apresentados por 

setor censitário: 

1) Renda da pessoa responsável pelos domicílios particulares 

permanentes69 (Planilha ResponsavelRenda).  

2) Idade das pessoas residentes em domicílios particulares e domicílios 

coletivos (Planilha Pessoa13).  

3) Idade das mulheres em domicílios particulares e domicílios coletivos 

(Planilha Pessoa12). 

Os indicadores correspondentes são, respectivamente: 

1) Participação das pessoas responsáveis com rendimento nominal 

mensal até 1 salário mínimo, inclusive sem rendimento, no total das 

pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes. 

2) Participação das pessoas de 0 a 3 anos de idade no total das pessoas 

em idade escolar (até 19 anos de idade).70 

 

68 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html>. Acesso em: 26 jul. 
2019. 
69 Quanto à espécie, classificou-se os domicílios como: domicílio particular e domicílio coletivo.  

“Domicílio particular é o domicílio onde o relacionamento entre seus ocupantes era ditado por laços de 
parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência.  

Domicílio coletivo é uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se 
encontravam, moradoras ou não, era restrita a normas de subordinação administrativa, como em hotéis, 
motéis, camping, pensões, penitenciárias, presídios, casas de detenção, quartéis, postos militares, asilos, 
orfanatos, conventos, hospitais e clínicas (com internação), alojamento de trabalhadores ou de estudantes 
etc.” 

“Os domicílios particulares desagregam-se em: 

Permanente – quando construído para servir, exclusivamente, à habitação e, na data de referência, tinha a 
finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas; ou 

Improvisado – quando localizado em edificação (loja, fábrica etc.) que não tinha dependência destinada 
exclusivamente à moradia, como, também, local inadequado para a habitação, que, na data de referência, 
estava ocupado por morador. O prédio em construção, a tenda, a barraca, o vagão, o trailer, a gruta, a 
cocheira, o paiol etc., que estava servindo de moradia na data de referência, também foi considerado como 
domicílio particular improvisado (IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico, 2010). 
70 “População nas faixas etárias atendidas pela educação básica que, de acordo com a lei que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9.394, de 20/12/1996), é composta por: 

a) educação infantil, oferecida na forma de creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos, e de pré-escolas para aquelas entre 4 e 5 anos; 

b) ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade; 

c) ensino médio, com duração mínima de três anos” (SEADE). 
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3) Participação das mulheres em idade reprodutiva (de 15 a 49 anos de 

idade)71 

Por consequência, com a aplicação da fórmula geral de índices sobre esses 

indicadores, obtém-se, respectivamente, os seguintes subíndices: 

1) Índice de vulnerabilidade econômica – IVE. 

2) Índice de crianças em idade escolar de 0 a 3 anos de idade – ICE. 

3) Índice de mulheres em idade reprodutiva – IMR.  

E a formulação do INPAEC é obtida mediante a seguinte operação. 

𝐼𝑁𝑃𝐴𝐸𝐶 =
(𝐼𝐹𝑃 + 𝐼𝐶𝐸 + 𝐼𝑀𝑅)

3
 

Associa-se, a essa proposição, os universos constituídos pelos setores 

censitários das três unidades territoriais de análise, entendidas enquanto 

representações do acontecer solidário (item II.b.4).  

O princípio de que o território é uma instância ativa da sociedade, como a 

economia e a política (SOUZA, 2005), a sucessão acumulada das escalas 

geográficas do município, da região metropolitana e do estado permite 

correlacioná-las às dimensões homóloga, complementar e hierárquica. Tal 

sucessão de eventos explica o porquê, na explicação de um lugar, não basta 

observá-lo unicamente, mas a partir das inter-relações que mantém com a 

totalidade espacial. 

Mais do que simulação científica de uma abordagem, esse direcionamento 

deseja evidenciar que a ação setorial, e ousando dizer TODA ação setorial, não 

pode prescindir de um projeto, de um plano direcionado pela política territorial de 

uma nação-Estado.  

Sob a ótica territorial-geográfica, o conceito de espaço banal tanto abriga 

convergências teóricas produzidas pelas disciplinas espaciais, quanto o efeito 

sinérgico de ações provenientes de múltiplas direções e sentidos. 

 

71 As mulheres de 15 a 49 anos de idade como faixa etária correspondente à idade reprodutiva apoia-se 
nos estudos de Teresa, Olinto e Galvão (1999) que discorre sobre a necessidade de haver maior atenção 
a programas de saúde da mulher e melhorias ao acesso de serviços públicos, assim como, maior 
investimento em estudos sobre o tema da saúde reprodutiva nesta faixa etária. 
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Nessa segunda acepção, os lugares, como regiões, são espaços sociais e 

historicamente produzidos. Em seu planejamento, tanto carecem de proposições 

setoriais, gerenciais e de ações regulatórias descendentes, de cima para baixo, 

quanto daquelas produzidas sob o efeito das variáveis endógenas, de baixo para 

cima, correspondendo a realização dos projetos, aspirações e desejos locais 

(SILVA NETO, 1998, p. 151-157) (Figura 23). 

 

Figura 23 – Aplicação do IPAEC como instrumento de planejamento urbano regional no setor do 
atendimento infantil em creches. 

Em que pese as bases teóricas, empíricas e técnicas aplicadas na formulação 

do INPAEC sustentarem o discurso de que o potencial de atendimento escolar 

em creche é uma abordagem territorial-geográfica, sabe-se que tal perspectiva 

somente será, de fato, territorial e geográfica se incluir as vozes dos agentes 

locais.  

Ainda que se possa compreender a planificação no rol das técnicas de controle 

social (PEREIRA, 1970), ela é também, e sobretudo, política, e, nessa qualidade, 

é compreendida, e aqui apropriada como porta-voz dos mais pobres. 
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O planejamento – como processo – e como ação política – de política pública de 

caráter territorial – passa pelo reconhecimento dos lugares onde o atendimento 

da demanda se faz mais urgente.  

Assim como no INC, o INPAEC consegue precisar localidades onde a ação 

setorial da educação infantil teria sido, em 2010, inadiável. E nos dias de hoje é 

bem provável que ainda continuem carecendo da ação do Estado.  

Nessa operação, a lógica da sucessão dos eventos, no acontecer homólogo, 

complementar e hierárquico, suscita hierarquizar as áreas prioritárias de 

intervenção conforme o grau de implementação do plano. Se estadual, regional 

ou local.  

Em se tratando de planejamento integrado dos entes atuantes na ação setorial, 

o cumprimento das metas fixadas pelo PNE é a diretriz geral.  

b) Inserção espacial do INPAEC nas dimensões territoriais de 
análise 

Considerando um lugar, ou seja, uma dada região “n” correspondente a um setor 

censitário “n”, a necessidade potencial de atendimento escolar em creche em “n” 

será variável em relação aos três conjuntos universo “Y” analisados: estado de 

São Paulo, RMC e, no caso estudado, município de Vinhedo. 

Desse modo, o índice alcançado pela necessidade potencial de atendimento 

escolar em “n” ocupará três posicionamentos relativamente ao universo “Y” de 

64.717 regiões do estado de São Paulo, 5.506 da RMC e 90 do município de 

Vinhedo. 

Assim sendo, para efeito do planejamento integrado em “n”, as ações formuladas 

nas três unidades territoriais de análise destinadas a “n” são variáveis 

dependentes da posição que “n” ocupa na hierarquia das regiões em “Y”.  

Marcado pela particularidade, cada lugar igualmente ocupa uma posição 

particular, e sendo impossível, no planejamento, destinar a cada lugar uma 

posição única, a solução do problema passa por compreendê-lo na totalidade 

das dimensões solidárias, direcionando o tratamento único de cada lugar no 
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âmbito do planejamento local, e na escala mais próxima possível das 

comunidades e dos agentes sociais. 

Portanto:  

1) com essa limitação operacional;  

2)  com a premência de desenvolver um instrumento de planejamento 

urbano-regional no setor do atendimento escolar em creche; e 

3) com a pretensão de que o instrumento esteja à altura de uma verdadeira 

abordagem territorial-geográfica;  

o cenário alternativo foi desenvolver a hierarquia dos lugares/regiões/setores em 

cada universo de análise, observando a priorização daqueles onde a 

necessidade potencial de atendimento é relativamente premente. 

(1) Identificação das áreas prioritárias de intervenção  

O procedimento adotado foi classificar o INPAEC obtido por setor censitário em 

cinco categorias: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E os intervalos de 

classe do índice considerados na classificação são variáveis. Dependem do 

universo considerado. 

As necessidades potenciais são maiores onde o INPAEC é alto e muito alto.  

Por metodologia, os parâmetros utilizados foram os valores máximo, mínimo e 

dos quintis identificados no rol dos índices obtidos segundo as unidades 

territoriais de análise (Quadro 8).  

Cabe observar que a discrepância entre o quarto quintil e o valor máximo do 

índice se deve ao resultado alcançado por 36 regiões outliers, com índice 

superior a 0,6, e que não foram descartadas em razão da significância 

geográfica. Se a discrepância poderia ter sido eliminada do ponto de vista 

estatístico, o mesmo não acontece do ponto de vista espacial.  

Localizadas predominantemente em contextos metropolitanos, a inspeção visual 

dessas áreas indica a presença concreta de situações de extrema 

vulnerabilidade social, razão pela qual foram mantidas.  
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Quadro 8 – Quintis do INPAEC segundo unidades territoriais de análise. 

Não fora isso, os intervalos entre os quartis teriam sido mais acentuados, o que 

não prejudica a análise à medida em que a diferença entre os valores, mesmo 

discretas, distribuem-se na amostra e são representativas das enormes nuances 

entre as regiões do conjunto universo. 

Isto posto, os intervalos de classe relativos às cinco categorias mapeadas 

correspondem aos valores apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Intervalos de classe do INPAEC segundo unidades territoriais de análise. 

(2) Resultados alcançados 

Confirmando tendências da desigualdade socioespacial paulista que persistem 

ao longo do tempo, o mapeamento do INPAEC, no estado de São Paulo (Figura 

24) mostra extensa continuidade territorial que, a partir da região administrativa 

de Registro e do sudoeste da região administrativa de Sorocaba, na divisa com 

o estado do Paraná, penetra na RMSP a sudoeste, prosseguindo no Vale do 

Paraíba, na região administrativa de São José dos Campos, até o limite com o 

estado do Rio de Janeiro. 

Predomina a incidência de índices muito altos, cuja característica é circundar as 

áreas centrais da RMSP, notadamente na capital do estado, e em São José dos 

Campos e Taubaté.  

Nessas centralidades a tendência predominância do índice é que seja muito 

baixo, repetindo-se os altos graus da segregação que marca as metrópoles e 

grandes cidades brasileiras. 
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Rebatendo a presença intensiva do Estado nas áreas privilegiadas, nota-se, na 

Figura 25, importantes infraestruturas viárias que se posicionam entre as mais 

modernas do país. 

É essa presença que define o arcabouço da grande região de cidades no estado, 

marcada por níveis ótimos de conectividade rodoviária interligando a cidade de 

São Paulo com Sorocaba, Santos, São José dos Campos e Campinas 
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Figura 24 - Índice de necessidade potencial de atendimento em creche (IPAEC) no estado de São Paulo - 2010. 
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Figura 25 - Infraestruturas viárias e Índice de necessidade potencial de atendimento em creche (IPAEC) no estado de São Paulo – 2010. 
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Figura 26 - Índice de necessidade potencial de atendimento em creche (IPAEC no estado de São Paulo – 2010: análise hot spot
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(SILVA NETO, 2008, p.61) 72. Com isso se pretende dizer que a necessidade 

potencial de atendimento escolar em creche tende a ser menor onde os serviços, 

equipamentos e infraestruturas são mais frequentes. E essa observação também 

é válida na dimensão intraurbana das grandes cidades. 

Em suas periferias, a necessidade potencial é muito alta. 

Reforçando a hipótese de que o processo de urbanização brasileira tem sido 

marcado pela desmetropolização, o interior representa as menores ocorrências 

de altas e muito altas necessidades potenciais de atendimento em creche. 

Tanto a oeste, na divisa com Mato Grosso do Sul, quanto à leste, na divisa com 

Minas Gerais também ocorre alguma concentração de áreas com altas e muito 

altas necessidades, mas não com a intensidade com que ocorre no eixo formado 

por Sorocaba, Registro, periferias da RMSP e São José dos Campos.  

Para o Estado, em se tratando de planejamento urbano-regional, essa 

continuidade territorial é particularmente importante, conforme se pode notar na 

análise hot spot73 do INPAEC calculado com base no universo paulista (Figura 

26). 

Essa conformação surge com muita intensidade a sudoeste e sudeste da região 

administrativa de Sorocaba, cobrindo praticamente toda Registro, região 

historicamente considerada “deprimida”, unindo-se à RMSP e prosseguindo na 

região das cidades históricas do Vale do Paraíba, na sub-região de Taubaté, até 

o Rio de Janeiro. 

Evidenciando o processo de segregação na dimensão estadual, o centro da 

RMSP e o prolongamento formado a partir de São José dos Campos assinalam 

agrupamentos de baixa incidência da necessidade potencial de atendimento 

escolar em creche. 

 

72 As distâncias rodoviária e geodésica entre São Paulo e essas cidades são praticamente iguais e 
percorridas por rodovias de pista dupla com velocidade máxima de 120 km/h (SILVA NETO, 2008, p. 62). 
73 A análise hot spot permite identificar agrupamentos (clusters) de alta (hot spot) e baixa incidência (cold 
spot) de determinado fenômeno/variável numa dada região/polígono. No caso em estudo, as áreas quentes 
correspondem aos agrupamentos em que a necessidade potencial de atendimento escolar em creche 
ocorre com margem de confiança de 90% a 99%. Com igual margem de confiança, as áreas frias indicam 
que não houve agrupamentos significativos de não observância do fenômeno. As demais áreas não 
resultaram agrupamentos significativos. Utilizou-se o software ArcMap. 
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Relacionada diretamente ao objeto de estudo desse trabalho, percebe-se que, 

relativamente ao estado, a RMC é caracterizada por grande extensão de área 

de baixa incidência do INPAEC, fenômeno observado ao sul, em continuidade 

ao Aglomerado Urbano de Jundiaí, abrangendo o município de Vinhedo, e a 

elitizada Atibaia74. 

Isso indica que, do ponto de vista do planejamento integrado ao nível estadual, 

a RMC não comparece como priorização na educação infantil em vista de outras 

regiões do estado, com exceção da região sudoeste75 do município de 

Campinas, na conurbação constituída em Indaiatuba e Monte Mor. Nesta, sim, o 

estado de atenção é redobrado, mesmo porque, considerando os resultados do 

INPAEC calculados no universo da RMC, a priorização da área aparece também 

confirmada no âmbito regional-metropolitano (Figura 27). 

Como observado anteriormente em relação às áreas centrais no universo do 

estado, mesma conformação espacial reproduz-se agora. A partir do centro de 

Campinas, também do “lado de lá” da Anhanguera, e em continuidade à também 

elitizada região leste76, estendem-se as áreas menos prioritárias. 

 

74 “Atibaia é a Estância Turística e Climática mais próxima da Capital, distante 65 km, viajando-se pelas 
rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. Seu clima é famoso. Dizem muitos especialistas que é um dos 
melhores do mundo” (IBGE). Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/ 
atibaia.pdf> Acesso em. 12 jan.2021. 
75 “A região Sudoeste é a segunda mais populosa do município, com aproximadamente 253.061 habitantes, 
atrás somente da região Sul, que possui 316.671 habitantes. A região possui 99.606 km², sendo a segunda 
menor área entre as regiões. Portanto, apresenta alta densidade demográfica, porque possui um grande 
número de habitantes para uma área pequena do município. [...] Segundo o Plano Diretor da Macrozona 7 
(2006), existem na região áreas públicas de lazer e loteamentos aprovados, porém foram implantados em 
desacordo ao projeto aprovado, e atualmente se encontram ocupados por sub-habitação, resultando uma 
precária situação de urbanização” (Prefeitura Municipal de Campinas, 2015, p. 129-131). Disponível em: 
<https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-
vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_2015.pdf>. Acesso em 
15 jan. 2021. 
76 “A região Leste, com 248.939 habitantes é a região com maior área, pois possui 340,327 km² ocupando 
um pouco menos que a metade da extensão do município que é de 794,744 km². A região Leste de 
Campinas abrange uma Administração Regional (AR) 14, os bairros da região central do município e os 
distritos de Sousas (aproximadamente 15 mil habitantes) e Joaquim Egídio (aproximadamente 4 mil 
habitantes). A região contempla patrimônios históricos, culturais e naturais, abrange muitas opções de lazer, 
como o Parque Ecológico, e possui uma grande quantidade de empresas, lojas, hotéis, restaurantes e feiras 
livres. A região de Sousas e Joaquim Egídio apresenta muitas belezas naturais. De aspecto montanhoso e 
clima mais frio, a região recebe muitos turistas, que buscam lazer em meio à natureza. As atividades 
voltadas à prática de esportes e de arvorismo são grandes atrativos desta região” (Prefeitura Municipal de 
Campinas, 2015, p. 10). Disponível em: <https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-
vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_2015.pdf>. Acesso em 
15 jan. 2021. 
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A análise hot spot da RMC (Figura 28) enfatiza a incidência da desigualdade 

estabelecida entre um lado e outro, entre o sudoeste e leste, entre os 

empobrecidos distritos de Campo Grande e Ouro Verde e suas conurbações com 

os igualmente desiguais municípios de Monte Mor e Sumaré. 

Sob a ótica do planejamento integrado regional-metropolitano de Campinas na 

área da educação infantil em creche, o município de Vinhedo não surge 

priorizado; não chega a constituir, com seu entorno, agrupamento significativo 

que justifique atenção especialmente direcionada.  

Tal comportamento é, em princípio, indicativo de que a problemática do 

atendimento escolar em creche de Vinhedo pode ser equacionada localmente 

no âmbito municipal. 

A inspeção visual do mapeamento do INPAEC no universo de Vinhedo (Figura 

29) indica diversas regiões prioritárias.  

À margem esquerda da rodovia Anhanguera, nos bairros Santa Cândida, Capela 

e Distrito Storani/Industrial. A leste, margeando os trilhos da FEPASA, Santa 

Claudina, João XXIII, Cachoeira, Monte Alegre, Pinheirinho, Buracão e Paiol 

Velho.  

Detalhe. Exceto bairros urbanos, surgem particularidades em áreas 

predominantemente industriais e rurais: Distrito Storani/Industrial, no primeiro 

caso, Monte Alegre, Buracão e Paiol Velho, no segundo.  

Ou seja, embora sejam demograficamente pouco adensados, isso não significa 

que não haja demanda real a ser atendida, ainda mais se levado em conta a 

universalização do atendimento escolar para as crianças de 0 a 3 anos de idade 

preconizada no PME de Vinhedo. 

Como tendência comparecem, na constituição dos agrupamentos hot spot 

prioritários do universo de Vinhedo (Figura 30), dois quadros diferenciados em 

relação ao contexto demográfico:
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Figura 27 - Índice de necessidade potencial de atendimento em creche (INPAEC) na Região Metropolitana de Campinas - 2010. 
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Figura 28 -- Índice de necessidade potencial de atendimento em creche (INPAEC) na Região Metropolitana de Campinas - 2010: análise hot spot 
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Figura 29 - Índice de necessidade potencial de atendimento em creche (INPAEC) no município de Vinhedo – 2010. 
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Figura 30 - Figura 29 - Índice de necessidade potencial de atendimento em creche (INPAEC) no município de Vinhedo – 2010: análise hot spot.
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1) Predominantemente urbano e adensado, incidente nos bairros João XXIII 

e Capela. 

2) Predominantemente rural e menos povoado, incidente no bairro Paiol 

Velho e ao norte do bairro do Bosque, na divisa municipal com Valinhos. 

Se esse é o significado geoestatístico da análise, ele denota, sob a ótica do 

planejamento integrado no âmbito local, que há demanda real a ser atendida em 

áreas urbanas, como também rurais. 

(3) Conformação territorial das creches em Vinhedo: 
pistas para a universalização do ensino infantil em 
creche 

Uma vez confrontados com a configuração territorial da rede creches, os 

recursos analíticos do INPAEC fornecem insumos à universalização do ensino 

infantil. Sob as óticas demográfica e físico-territorial. 

Se Vinhedo não perfila entre as áreas de intervenção prioritária nas dimensões 

estadual e metropolitana, não se pode dizer o mesmo no plano local. 

No município, a tendência das demandas manifesta e real por vaga em creche 

é decrescente, mas o comportamento na escala intraurbana a contradiz. No caso 

das creches localizadas na Regional 4 – Capela, o comportamento é inverso. Ali, 

onde a tendência da demanda manifesta é crescente, reivindica-se tratamento 

particular. 

A ocorrência de agrupamento hot spot de necessidade potencial de atendimento 

escolar em creche na região reforça aquelas tendências. E traz outras 

emergências, em especial no que tange a oferecer atendimento às famílias 

domiciliadas em áreas rurais. O bairro do Paiol Velho está destacado. 

Mas essa face do comportamento demográfico, cotejada com a oferta de vagas, 

é um dos problemas a serem encarados pelo planejamento integrado do setor 

da educação infantil em creche do município. Há outro, de expressão urbanística, 

e igualmente relacionado ao atendimento universal no tocante às creches em 

Vinhedo. 

Atender a 100% das crianças de 0 a 3 anos de idade é condição necessária, 

mas não suficiente. 
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Para ser concretamente universal, têm que ser solucionadas as desigualdades 

socioespaciais responsáveis, que são, pelo afastamento do local de residência 

das populações pobres das áreas mais infraestruturadas. 

Evidentemente, a resposta passa pela redução das acintosas disparidades de 

renda no Brasil e, porque não pensar assim, de sua eliminação.  

O problema cotidiano daqueles que precisam chegar ao lugar das creches, de 

transporte público ou a pé, decorre, sim, estruturalmente, da “máquina da 

desigualdade” explicada por Tania Bacelar77. Convenhamos. Conduzir a 

criançada, e seus apetrechos, e mais outros volumes por calçadas nem sempre 

acessíveis, ou em ônibus, não é tarefa suave. 

Mas a par de políticas redistributivas socialmente necessárias, a ação setorial da 

educação infantil pode atenuar o dia-a-dia de muitas famílias localizando as 

creches nas imediações do local de moradia. 

Dificilmente colocado em prática, o fato é que o acesso universal às creches 

passa pela diretriz técnica estruturante de que que as distâncias a serem 

percorridas entre domicílios e unidades de ensino infantil não ultrapassem 500 

metros. 

No caso de Vinhedo, nos agrupamentos de muito altas necessidades potenciais 

de atendimento escolar em creche, as distâncias, não raro, superam, em muito, 

essa margem.  

É o que mostra a grade de 500m que serve de parâmetro para análise do 

distanciamento domicílio/rede de creches no município (Figura 31). E o que se 

dirá do bairro rural do Paiol Velho, ou outras áreas com presença de domicílios 

rurais? Que não precisam desse atendimento porque pouco numerosos? Neste 

sentido, percebe-se a relevância de se compreender o papel da composição 

familiar para o entendimento da necessidade de atendimento em creche, em 

termos do lugar (WAJNMAN, 2012 ; APARICIO, 2018) 

 

77 Como funciona a máquina da desigualdade no Brasil, Tania Bacelar, 02 jul. 2012. Disponível em: 
<https://www.viomundo.com.br/politica/tania-bacelar-como-funciona-a-maquina-da-desigualdade-no-
brasil.html>. Acesso em 12 jan. 2021. 
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Avançando em relação a análise do INC, cabe reconhecer a importância de se 

levar em conta as diversas formas de estruturação familiar, em especial em suas 

formas mais frequentes: famílias nuclear, famílias monoparentais e famílias 

estendidas 78 (WAJNMAN, 2012; APARICIO, 2018). 

 

 

 

 

78 Família nuclear corresponde ao arranjo família composto por pai, mãe e filhos residentes em um domicílio. 
Família estendida corresponde ao núcleo reprodutivo e outros parentes e pode ser pais, filhos ou netos do 
chefe do domicílio ou cônjuge (APARICIO, 2018) 
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Figura 31 - Parâmetro para análise do distanciamento domicílio/rede de creches - 2020.
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Quanto às metas do PME de Vinhedo, tal argumento gestionário afronta a 

universalização fixada na Lei n° 3.669, de 23 de junho de 2015. Num só golpe, 

aniquilaria a universalização. Demográfica e físico-territorial. 

Contraditoriamente, nos cold spot do INPAEC, a acessibilidade está bem mais 

facilitada. 

O INPAEC chega a resultados relevantes, contudo, como forma de 

aprimoramento, considera-se importante incorporar na sua formulação, 

características da nova composição das famílias brasileiras que ajudam a 

compreender a dinâmica familiar e fornecem subsídios para a elaboração de 

políticas públicas que permitam o desenvolvimento integral dos membros da 

família. De mesma importância, o estudo prevê a necessidade incluir o fator 

imigração como aspecto da dinâmica demográfica que deve ser levado em conta 

na formulação das políticas territoriais. 
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IV. Perspectivas: redescobrindo os lugares 

A noção do território de todos, do sentido mais amplo do direito e a necessidade 

de pensar o mundo além do “el mundo soy yo, mi vida y mis circunstancias” 

(SOUZA, 2006b), traz à tona a reflexão sobre  o “lugar como presença, lugar 

como coexistência” (SOUZA, 2006, p. 171).  

O lugar é, ao mesmo tempo, materialidade e imaterialidade; é vivido e percebido; 

é a dimensão espacial do cotidiano (SANTOS, 2017a).  

Em todo lugar se vê um mundo globalizado. Cada lugar é, a sua maneira, o 

mundo (SOUZA, 2006b). Os lugares, imerso em uma comunhão com o mundo,  

absorvem aquilo que os interessa de um “mundo dito globalizado” 

(CAVALCANTE, 2011) e expressam, de forma singular, particular e 

imponderável, seu cotidiano (RIBEIRO, 2004), uma realidade observada 

somente ali.  

“O mundo está aí e o lugar colhe no mundo atributos que o realizam 

histórica e geograficamente” (CAVALCANTE, 2011, p. 92). 

Os lugares são moradia da ação espontânea, arena do inesperado, do acaso e 

daquilo que não foi planejado. Dele surge a vida social, a memória coletiva e a 

sociabilidade. São nos lugares que se encontram os saberes, na realidade, uma 

seiva de diferentes saberes, ideias e conceitos (RIBEIRO, 2004). 
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Nos lugares residem a força dos agentes não hegemônicos; a pluralidade de 

situações ali vividas que torna os lugares singulares e provedores de 

imprevisibilidade, do imponderável (RIBEIRO, 2004). Essa complexidade de 

contextos é o que equivale à dimensão concreta do espaço humano (SANTOS, 

2017).  

Através da força lugares, discutida por Milton Santos, se abre a possiblidade 

para uma outra globalização (QUEIROZ, 2009; SANTOS, 2017b). Globalização 

para todos. 

A. Lugar e contexto, estilo de vida e modo de vida 

Para compreender os lugares, Ana Clara Torres Ribeiro faz uma distinção 

analítica entre lugar e contexto (Quadro 10). Para a autora o termo “contexto” 

equivale aos espaços administrados que podem a vir se tornar lugares, 

historicamente constituídos pela heterogeneidade dos agente sociais ali 

inseridos (RIBEIRO, 2013, p. 65-66).  

O contexto, como espaço administrado, exprime o cenário, o produto, a 

padronização, o controle.  

No lugar se observa o sentido do pertencimento, a cultura, o acaso, a essência, 

a heterogeneidade, a vida, as coisas como são. 
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Em face da vida urbana, ambos coexistem (contexto e lugar) e estão em contínua 

dialética, de forma contraditória e tensa, onde se observa ou o aprofundamento 

ou superação entre tais situações (RIBEIRO, 2013, p. 64). 

 

Lugar Contexto 

Pertencimento Cenário 

Cultura cotidiana Meio técnico científico 

Virtualidade/acaso Determinação 

Produto Conceito de produto 

Obra Produto 

Heterogeneidade Padronização 

Essência Simulacro 

Concorrência aberta Concorrência oculta 

Barreiras visíveis e invisíveis Barreiras invisíveis 

Estabilização Circulação 

Experiência sensível de múltiplas escalas Controle sobre múltiplas escalas 

Senso comum Intelectualização e ciência aplicada 

Propriedade e apropriação Propriedade 

Vida Negócio 

Controle primário Vigilância 

Abertura Enclausuramento 

 
Quadro 10 - Lugar e contexto (Ribeiro, 2013, p. 66). 

Assim como contexto e lugar, Ribeiro (2013) propõe outro par de elementos 

analíticos que se contrapõem, estilo de vida e modo de vida (Quadro 11), e nos 

ajuda a compreender a “natureza do espaço”. 

Estilo de vida como padrão, aparência, comportamento e consumo. Já o modo 

de vida é a essência, a espontaneidade, a festa, o ritual.   

Modo de vida, relacionado ao dia a dia, ao cotidiano e à produção do espaço a 

partir dos lugares. Estilo de vida, às características do espaço administrado, vida 
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social e espacial delimitadas no controle das necessidades sociais, cujo o 

mercado é portador de profunda mudanças.  

De um lado, o modo de vida, dia-a-dia das pessoas, o cotidiano vivido, as 

imponderabilidades das incertezas, da desordem e da carência, a singularidade 

das emoções, do pluriclassismo e da historicidade. De outro, o estilo de vida 

calcado pelos atores hegemônicos com o privilégio do consumo, da ordem, do 

produto e do poder aquisitivo. 

Modo de vida Estilo de vida 

Essência – estética e moral Aparência – isolamento da estética 

Festa, ritual Espetáculo 

Processo/conteúdo Forma 

Socialização Sociabilidade 

Espontaneidade Organização 

Descontrole Controle 

Subjetividade Objetivação 

Cultura Informação 

Concretude, compromisso Abstração (dinheiro) 

Temporalidade arrítmica Temporalidade provocada 

Multidão Público 

Produção Consumo 

Emoção Desejo 

Desordem Ordem 

Incerteza Segurança 

Contaminação Limpeza 

Pluriclassismo Monoclassismo (setores médios) 

Contradição Harmonia 

Necessidade (carência) Necessidade (utilidade) 

Confiança/relações humanas Confiabilidade/produto 

Historicidade Desenraizamento 

 
Quadro 11 - Quadro 1: Modo de vida e estilo de vida. Fonte: Ribeiro (2013) 
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Contexto e lugar, modo de vida e estilo de vida, são pares analíticos que 

coexistem no espaço. Tudo ao mesmo tempo, junto, inseparável. É dinâmico, 

mutante e não inerte ao tempo, nem ao espaço. 

A compreensão destas características exige um novo tipo de exame das 

virtualidades dos lugares, na qual sejam observadas não apenas 

segmentações socioculturais mas também, a retenção de eventuais 

projetos alternativos (RIBEIRO, 2013, p. 65) 

No entanto, na aplicação de modelos no planejamento urbano-regional o que se 

privilegia é o projeto advindo dos agentes hegemônicos, marginalizando o modo 

de vida das pessoas. 

A sobreposição de projetos hegemônicos em relação ao projeto dos agentes 

sociais, assim como, o aumento da densidade técnica presente no território, leva 

o poder público a delegar o debate dos lugares a especialistas vindo de outros 

lugares que se negam a ouvir a opinião do homem comum, impactando nas 

políticas públicas e empobrecendo a participação dos lugares e seus saberes. 

Para Ribeiro (2004, p. 47).  

[...] ambas as ideias (conceitos e projetos) correspondem à tenacidade 

do existir, à insistência do fazer a vida, à riqueza do agir realmente 

experimentado. São ideias que conduzem, sem separá-los para além do 

que a ética exige, conhecimento e ação política, e que, ao trazerem 

concretude à luta por cidadania, obrigam o repensar de relevantes 

fenômenos sociais. 
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Frente a indissociabilidade entre contexto e lugar, modo de vida e estilo de vida, 

observar a realidade implica esforço metodológico para dar centralidade ao 

modo de vida. A compreensão dos lugares reivindica uma dialética, uma 

conversa, uma troca de ideias com os agentes sociais ali inseridos.  

O lugar é vida social, memória coletiva, sociabilidade e ação espontânea 

(RIBEIRO, 2009, p.153). Se opõe ao pensamento único, ao politicismo e ao 

economicismo. 

É opositor ao projeto advindo exclusivamente dos atores hegemônicos (Estado, 

agências multilaterais e grandes corporações). Nos lugares é possível observar 

tendências contra-hegemônicas que somente existem ali.  

Existe uma vida de relações, de difícil percepção, que adquire força 

propositiva frente aos limites da democracia formal (formalizada) e a 

destruição das esperanças de integração social. Nesta vida, subterrâ- 

nea e tentativa, o homem lento (categoria filosófica criada por Milton 

Santos) - que é o homem dos espaços opacos da cidade - cria formas 

alternativas de sociabilidade e táticas de sobrevivência. A densidade 

dessa vida de relações, que acontece à revelia do Estado, tem assumido 

crescente importância política na cena urbana da América Latina 

(RIBEIRO, 2009 p. 152).   



 
 

151 
 

B. Local e lugares 

Não existem barreiras concretas que separam os lugares e o local. Salvo a 

construção de muros que isolam os espaços. A proposta de distinguir local e 

lugares tem como objetivo indicar a complexidade dos contextos orgânicos da 

pobreza, distintos, que são, dos espaços da modernidade (RIBEIRO, 2009, p. 

153). 

Para além (e aquém) destas barreiras, são tecidos os pactos, as 

negociações, as áreas de dúvida e os acordos estratégicos que 

constroem o cotidiano urbano (RIBEIRO, 2009, p. 153). 

Local, diria Ana Clara, é onde se constituí, se realiza os projetos definidos pelos 

atores que se diferenciam da realidade social, e não esgota o contexto, que 

também é lugar.  Lugar é a espacialidade da ação espontânea, daquilo que é 

inesperado, do incerto e não-planejado. 

Local é aquilo previsto pelo projeto hegemônico.  

Lugares correspondem à absorção parcial deste projeto, mas indissociado da 

heterogeneidade dos agentes sociais, das rugosidades (SANTOS, 2017) e das 

relações sociais ali presentes.  

Os lugares correspondem à dimensão onde se encontra a dialética entre o local 

e o global, entre as verticalidades (projetos do mercado ou do Estado) e as 

horizontalidades (anseios e necessidades das pessoas ao lado, da vizinhança, 
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das relações horizontais), entre aquilo que é novo e o antigo. Enfim, toda a 

complexidade que torna os lugares únicos.  

O local, aquilo advindo e previsto pelo projeto hegemônico dos agentes 

econômicos, beneficia-se oportunisticamente ao ignorar, e deliberadamente, as 

particularidades dos lugares, aquelas advindas do projeto dos agentes sociais. 

O local, caracterizado pelo estilo de vida, se sobrepõe aos lugares, qualificado 

pelo modo de vida.  

O mercado acachapa os lugares. 

Redescobrir o local significa, pois, encontrar os lugares e considerá-los unidades 

centrais de análise nas políticas de planejamento urbano-regional, superando, 

assim, geometrias e modelos.  

É perceber a realidade tal como é. Complexa e diversa.  

A opção é um método sensível que vislumbre as várias possibilidades existentes 

nos lugares, como diria Ana Clara Torres Ribeiro, uma “troca de olhares”. 

Uma dialética sensível que dê voz às várias vozes que estabelecem o diálogo 

no espaço urbano, não apenas no, mas principalmente, sobre o espaço urbano 

vivenciado.  

Criar formas especificas de comunicação sensível que traduza as necessidades 

e desejos do sujeito coletivo. Que seja capaz de extrair dos agentes sociais fatos, 

atos ou qualquer outro evento que interfira no acesso ao direito, seja saúde, 

educação, segurança ou saneamento básico.  
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Pensar um espaço socialmente construído, de um olhar sensível ao outro. 

Refletir sobre um planejamento que reconheça, nos homens lentos (SANTOS, 

2017a), o sujeito corporificado (RIBEIRO, 2005), qualificado como agente da 

ação transformadora. 

Tal proposta metodológica encontra inspiração em Milton Santos e Ana Clara 

Torres Ribeiro e adota uma abordagem que almeja alcançar a subjetividade. 

Afinal, como propõe Jean-Paul Sartre (1967), o princípio do conhecimento do 

mundo não é puramente objetivo, pois o ato do sujeito não se esgota na 

objetividade do gesto (OLIVEIRA, 2012). 

Finalizando, um quadro síntese de tudo o que foi escrito. 

Se não foi útil, ou importante, que ao menos expresse uma tentativa de ver, na 

natureza do espaço, a técnica e o tempo, a razão e a emoção. 

Local Lugares 

Homogeneidade Heterogeneidade 

Atores Agentes 

Planejado Espontâneo 

Individualismo Individualidade 

Mercado Mercado socialmente necessário 

Previsibilidade Imprevisibilidade 

Forma e conteúdo Forma-conteúdo 

Projeto hegemônico Projeto do sujeito coletivo 

Modelo Território 

Geometrias Geografias 

Território idealizado/abstrato Território usado/concreto 

 
Quadro 12 - Síntese de tudo o que foi escrito. 
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Figura 32 – Capa da primeira edição de “A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção” (1996).
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Conclusões 

No âmbito da política pública, observa-se que o aumento do emprego de 

modelos no planejamento urbano-regional empobrece as políticas territoriais do 

Estado e afasta a condição de cidadania como instituição para todos, 

dificultando, ou até mesmo, impedindo as pessoas de exercerem seus direitos 

fundamentais: saúde, educação, segurança, saneamento básico, moradia, entre 

outros. 

Em especial na América Latina, não se concebe políticas qualificadas, capazes 

de impulsionar o desenvolvimento econômico e a promoção da inclusão social 

da maioria da população em estado de vulnerabilidade (SOUZA, 2006a). 

Em face a realidade em países como o Brasil, a política pública funciona tão 

somente como meio técnico de controle social e, por isso, não tem a virtude de 

resolver os problemas do dia a dia das pessoas, mas sim, mantê-los sob controle 

utilizando-se de mecanismos técnicos, como a gestão e os modelos (PEREIRA, 

1970).   

Tal qual definida por Mannheim, a gestão é uma forma de controle social, “[...] 

um conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento 

humano com o objetivo da manutenção de determinada ordem” (1971, p.178). 

“Gestão urbana, gerentes de cidades, gestão regional, gestão territorial, 

gestão ambiental, etc. Há um conjunto de adjetivações indicando a 

gestão como panaceia para a ineficiência da ação política. A retórica, a 

dialética, o diálogo que potencialmente pode conduzir a ação política em 

direção a outras racionalidades possíveis deslocam-se para as gestões 

parciais, desintegrando, desse modo, a totalidade territorial e da ação 

política” (SILVA NETO, 2017, p. 19). 

E o problema, na maioria das vezes, não é resolvido. 

A substituição das políticas keynesianas por políticas restritivas de gastos, o 

comprometimento do Estado em estabelecer o equilíbrio entre despesas e 

receitas (SOUZA, 2006a, p.20), o aumento da instrumentalização no 

planejamento e a menor intervenção do Estado na economia e nas políticas 
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sociais, faz concluir que o esvaziamento das políticas públicas abre cada vez 

mais espaço para as políticas gestionárias, onde o Estado, porta-voz das forças 

do mercado, garante a manutenção dos privilégios dos setores hegemônicos.  

O crescente abandono das políticas territoriais pelo Estado, somado ao 

crescente aumento da participação dos mecanismos gestionários no 

planejamento urbano-regional também é observado no âmbito municipal pela 

dificuldade do poder público de garantir o acesso a todos a seus direitos básicos. 

No caso do atendimento escolar em creches do município de Vinhedo, o serviço 

pode ser considerado satisfatório em comparação aos demais municípios do 

estado de São Paulo e também da privilegiada Região Metropolitana de 

Campinas. 

As análises quantitativas, apoiadas no período de 2010/2016, demonstraram a 

tendência de crescimento na taxa de atendimento escolar em creche em todo 

estado de São Paulo. Não foram identificados municípios com decréscimo de 

atendimento. 

O aumento na taxa se deve, em princípio, ao crescimento do número de vagas 

ofertadas em creche, mas também em virtude de outros elementos demográficos 

relacionados ao atendimento escolar, como a redução na taxa de natalidade. 

Sobre essa hipótese, não se fez totalmente verdadeira. Se consideradas as 

particularidades dos lugares, de cada região, verifica-se que algumas, a oeste 

do estado, podem ter sido favorecidas pela redução da taxa de natalidade. 

No entanto, isso não se aplica a outras regiões como a Região Metropolitana de 

Campinas, Região Metropolitana São Paulo, Sorocaba e a própria cidade de 

Vinhedo, que registraram aumento na taxa de natalidade entre os anos de 2010 

e 2019, além de considerável aumento na taxa de atendimento escolar em 

creche. 

É possível especular que o aumento na taxa de natalidade em algumas regiões 

do estado tende a ser amparadas pelas instituições privadas que verificam, 

nessas localidades, oportunidades de investimento. 
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Mesmo por esse viés, Vinhedo continua sendo um lugar privilegiado. No ano de 

2010, a taxa de atendimento escolar do município era de 24,8% e no ano de 

2016 a taxa foi para 43,4%. A maior taxa de crescimento da RMC, 74%. 

A situação do município é ainda mais saudável quando observada a pouca 

dependência administrativa do município em relação a rede privada. O 

crescimento na taxa de atendimento escolar em creche, entre 2010 e 2016, se 

dá em função da alta participação da rede pública no total de matrículas. Em 

2019, 74% do total das matrículas no município foram realizadas por creches 

municipais. 

Apesar dos bons resultados nos indicadores quantitativos, de outro ponto de 

vista, Vinhedo tem um problema: o número de inscrições em fila é uma das 

principais pautas dos moradores junto ao poder público. 

A análise do desempenho do número de inscrições por vagas em creche entre 

os anos de 2015 a 2020 demonstra que, no geral, as ações do município têm 

surtido efeito. Porém, quando se observa as particularidades dos lugares, 

identifica-se que existe muito a ser feito.  

Enquanto o número de inscrições por vaga em creche no município demonstra 

sutil tendência de decréscimo, nas creches da Regional 4, localizadas no bairro 

da Capela, percebe-se que a tendência é outra. 

À medida que muda a escala da unidade territorial analisada, mais se aproxima 

ou se afasta do objeto real.   

Repita-se. Escala é a relação entre o tamanho real de um objeto e sua 

representação. Quanto menor a escala (mapa de um país), mais distante da 

realidade. Quanto maior a escala (mapa de um bairro), mais próximo da 

realidade (PENA, 2021). 

Portanto, quando se debruça sobre as regionais, maior escala analisada na 

presente tese, é possível ver tendências diferentes daquelas observadas nas 

escalas menores do município, da região metropolitana e do estado. 

Ou seja, com a análise em escalas maiores foi possível observar que existem 

famílias que continuam sofrendo com o problema, em especial, nos bairros onde 
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a renda média das famílias é inferior em relação a renda das demais regiões do 

município.  

Está aí, parte do problema a ser resolvido. 

Como ações potenciais do poder público relativas às possibilidades de análise 

do problema do atendimento escolar em creche, foram discutidas três 

abordagens: i) abordagem setorial (especialistas em educação infantil); ii) 

abordagem modelar geométrica; iii) abordagem territorial-geográfica. 

Quanto a abordagem setorial, a tese apoiou-se nos estudos da Fundação Maria 

Cecília Souto Vidigal que formulou e aplicou o Índice de Necessidade de Creches 

a todo território nacional. 

É importante reconhecer evolução e a sofisticação deste índice. Apesar de 

geométrico e quantitativo, o INC é mais acurado para mensurar e ao tratar, 

especialmente, o atendimento escolar em creche para as famílias pobres que 

somente podem ser acolhidas pela política pública do Estado.  

Porém, a menor unidade territorial que o índice atinge é o município, e o 

problema é que a realidade concreta esconde enorme heterogeneidade de 

situações e contextos.  

Na abordagem modelar-geométrica, aquela advinda da aplicação de modelos, 

sustentada nesta tese pela aplicação da matriz causal de loops, observou-se que 

as técnicas gerenciais de tomada de decisão são de suma importância. 

Nesses tempos, quando os recursos destinados ao atendimento social são, a 

cada dia, mais e mais escassos, a identificação do Índice de Influência Líquida 

pode motivar agentes sociais e públicos a buscarem soluções criativas para 

problemas coletivos. 

Outra contribuição da aplicação do modelo é que as causas identificadas 

também podem ser observadas em contextos semelhantes. Seja em cidades do 

estado de São Paulo ou em cidades de outros estados.  

Nisso que a análise setorial poderia se apropriar. A integração com outros 

saberes e técnicas prospectivas. 
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Por outro lado, algumas causas observadas em Guarulhos e Jundiaí, “Demanda 

de outros municípios” e “Residentes de outros municípios que trabalham em 

Jundiaí e trazem suas crianças às creches de Jundiaí” caracterizam situações 

no âmbito da gestão metropolitana do estado.  

Ou seja, das funções públicas de interesse comum a mais de um município. Tais 

particularidades, surgidas do campo do planejamento urbano-regional, 

demonstram os limites do emprego do modelo. 

O território, no entanto, não participa do modelo. No caso deste, e da grande 

maioria deles,  não se produzem “propriamente geografias”, mas “geometrias [...] 

que nos chegam como objetos em si, sem a sociedade vivendo dentro deles” 

(SANTOS, 2017a, p. 32). Além disso, o modelo secundariza a heterogeneidade 

dos agentes sociais presente em seus lugares. 

Como abordagem territorial-geográfica, a tese apoiou-se na formulação do 

Índice de Necessidade Potencial de Atendimento Escolar em Creche, que se 

projeta como instrumento de planejamento urbano-regional possível para lidar 

com o problema de atendimento escolar em creche especulado na 

representação das três dimensões do acontecer solidário: Vinhedo, e também 

em sua escala intraurbana, a Região Metropolitana de Campinas e o estado de 

São Paulo. 

Para o território usado como instância ativa na sociedade, não basta observar o 

atendimento escolar em creche unicamente, de forma isolada, mas a partir das 

inter-relações que mantém com a totalidade espacial. Esse direcionamento 

evidencia que toda ação setorial não pode prescindir de um projeto, de um plano 

direcionado pela política territorial integrada de uma nação-Estado.  

Por intermédio do INPAEC, foi possível identificar áreas prioritárias de 

intervenção. Ou seja, áreas de maior necessidade potencial de atendimento 

escolar em creche, e hierarquizadas segundo as três dimensões territoriais de 

análise.  

Mesmo que, o INPAEC caracterize-se como um instrumento técnico, é também 

político, compreendido, e aqui apropriado como porta voz dos mais vulneráveis. 
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Como resultado, o índice escancara os cenários da desigualdade socioespacial 

em todas as dimensões. 

Do ponto de vista espacial, ou melhor, considerando o território usado como 

unidade central de análise, a situação de Vinhedo é um exemplo claro de que o 

atendimento escolar em creche deve ser tratado como política pública de caráter 

territorial.  

A ação é setorial, mas, para ser universal, deve levar em conta o território.  

Não há saída.  

Assim, a abordagem setorial pode vir amalgamada com as duas possibilidades 

abordadas, assim como de outras tantas possíveis, como a antropológica e, em 

especial, na sociologia, explorando-se, por exemplo, a essencialidade da 

cartografia da ação social (RIBEIRO, 2009).  

Isso é vital. 

Essa é abordagem híbrida reclamada por Latour (2013), quando o autor chama 

a necessidade de reatar o nó górdio. Lembrando Milton Santos, o espaço é um 

híbrido e, sendo assim, pode, e deve conjugar geometrias com geografias e 

modelos com territórios. 

Por isso, e longe de pretender advogar hipóteses absolutas, a tese propõe 

reflexões em torno de possibilidades. A busca é constituir políticas públicas a 

partir da realidade dos lugares, onde o cotidiano vivido das pessoas acontece. 

Cabe a política pública de caráter territorial, redescobrir os lugares, considerar 

suas particularidades, dar centralidade ao modo de vida das pessoas, a 

espontaneidade, ao acaso e aquilo que, em decorrência do cotidiano, não foi 

planejado.  

Entender que cada lugar, através de suas singularidades, vê o mundo a sua 

maneira. Essa é a dimensão concreta a ser colocada no centro do debate. Uma 

realidade só observada ali e produzida pela heterogeneidade dos agentes 

sociais que vivem ali, em seus lugares. 

Não deixar ninguém “na mão”. 



 
 

161 
 

Referências bibliográficas 

AGOSTINHO, Santo. As confissões. São Paulo: Edameris, 1964.  

ALVES, José Eustáquio Diniz. A transição demográfica e a janela de 

oportunidade. Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, [S. l.], p. 13, 

2008. Disponível em: 

http://www.braudel.org.br/pesquisas/pdf/transicao_demografica.pdf. 

AMES, José Luis. Maquiavel pensador da ação política: uma análise a partir de 

O Príncipe. Revista de Filosofia, [S. l.], v. 26, n. 49, p. 9–30, 2019.  

APARICIO, Cimar Alejandro Prieto. Notas sobre a operacionalização dos 

conceitos de família e domicílio na pnad e na pcv cimar alejandro prieto aparicio. 

[S. l.], 2018.  

ARENDT, Hannah. Da revolução. São Paulo: Ática, 1988.  

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-simetismo, imperialismo e 

totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.  

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 5. ed. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 2001.  

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2003. a.  

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2003. b.  

ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2005.  

ARENDT, Hannah. O que é política? 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2006.  

AZEVEDO ABREU, Maria Aparecida. Educação: Um novo patamar institucional. 

Novos Estudos CEBRAP, [S. l.], n. 87, p. 131–143, 2010. DOI: 10.1590/S0101-

33002010000200008. 

BARBOSA, Ana Luiza Neves de Holanda; COSTA, Joana Simões De Melo. 



 
 

162 
 

Oferta De Creche E Participação Das Mulheres No Mercado De Trabalho No 

Brasil 1. Mercado de trabalho : conjuntura e análise, [S. l.], v. 62, p. 23–35, 

2017. Disponível em: 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7805/1/bmt_62_oferta.pdf. 

BRITO, Renata Romolo. Ação política em Hannad Arendt. 2007. Universidade 

Estadual de Campinas, [S. l.], 2007. 

BRUYNE, Paul De; HERMAN, Jacques; SCHOUTHEETE, Marc De. Dinâmica 

da pesquisa em ciências sociais: os pólos da prática metodológica. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1977.  

BUNGE, Mario. Teoria e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1974.  

CÂMARA, Gilberto. Geometrias não são Geografias: o legado de Milton Santos. 

Infogeo, [S. l.], n. 20, p. 34–35, 2001. Disponível em: 

http://www.dpi.inpe.br/gilberto/infogeo/infogeo20.pdf. 

CAMPOS, Maria Malta; ; ; ESPOSITO, Yara Lucia;; GIMENES, Nelson Antonio 

Simão. A meta 1 do Plano Nacional de Educação. [S. l.], v. 2024, p. 329–352, 

2014.  

CARNEIRO, Marcelo Carbone. Considerações sobre a idéia de tempo em Sto. 

Agostinho, Hume e Kant. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, [S. l.], 

v. 8, n. 15, p. 221–232, 2004. DOI: 10.1590/s1414-32832004000200003. 

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer De. Sociologia Sistemática: uma introdução 

ao estudo de sociologia. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2001. DOI: 

10.30965/9783846759318_005. 

CAVALCANTE, Márcio Balbino. O lugar no mundo e o mundo no lugar: a 

geografia da sociedade globalizada. Caminhos de Geografia, [S. l.], v. 12, n. 

40, p. 91–95, 2011.  

CHORLEY, Richard J. Models in geografy. In: Modelos in geografy. Londres: 

Methuen e Co., 1967.  

CHORLEY, Richard J.; HAGGET, Peter. Modelos físicos e de informação em 

geografia. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975.  



 
 

163 
 

CHRISTALLER, Walter. Central places in Southern Germany. New Jersey: 

Prentice-Hall, 1966.  

CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. 2. ed. São Paulo: Blucher, 1980.  

CHRISTOFOLETTI, Antonio. A modelagem de sistemas ambientais. São 

Paulo: Edgard Blucher, 1999.  

COHN, Gabriel. Max Weber. 6. ed. São Paulo: Ática, 1997.  

DE SORDI, José Osvaldo; NELSON, Reed Elliot; GALINDO, Pedro Reis. 

Problema da falta de vagas em creches: Matriz de loops e a priorização de 

causas de problemas complexos. Revista de Administracao Publica, [S. l.], v. 

48, n. 6, p. 1407–1429, 2014. DOI: 10.1590/0034-76121655. 

DIDONET, Vital. Comentários sobre o grau de cumprimento da Meta 1 do 

PNE, artigo por Vital Didonet. 2018. Disponível em: 

http://primeirainfancia.org.br/comentarios-sobre-o-grau-de-cumprimento-da-

meta-1-do-pne-artigo-por-vital-didonet/. Acesso em: 17 jan. 2021.  

DURKHEIM, Êmile. Da divisão do trabalho social. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1995.  

FALLIS, A. .. Cadernos IPPUR. Journal of Chemical Information and 

Modeling, [S. l.], v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2013. DOI: 

10.1017/CBO9781107415324.004. 

FOCILLON, Henri. Vie des formes, suivi de Eloge de la main. 7. ed. Paris: 

PUF, 1981.  

GOUVEIA JR, Amauri. O conceito de modelo e sua utilização nas ciências do 

comportamento: breves notas introdutórias. Estudos de Psicologia 

(Campinas), [S. l.], v. 16, n. 1, p. 13–16, 1999. DOI: 10.1590/s0103-

166x1999000100002. 

GRAU, E. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação de 

crítica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.  

HAGGET, Peter; CHORLEY, Richard J. Models, paradigms and the new 

geografy. In: Models in geografy. Londres: Methuen e Co., 1967. p. 19–41.  



 
 

164 
 

ISARD, Water. Location and space-economy. Cambridge: MIT Press, 1956.  

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Hilton Japiassú. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Tupykurumin, 2001.  

JÚNIOR, Marcos Wink; BERNARDINI, Rafael. Índice de necessidade de creche 

(INC): metodologia e análise. In: Desafio do acesso à creches no Brasil: 

subsídios para o debate. São Paulo: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 

2020. p. 69.  

KRITSCH, Raquel. Maquiavel e a construção da política. Lua Nova, [S. l.], n. 53, 

p. 181–207, 2001.  

KRUMBEIN, William C.; GRAYBILL, Fanklin A. An introduction to statiscal 

models in geology. New Yourk: McGraw Hill, 1965.  

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2013.  

LEFEBVRE, Henri. Critique de la vie quotidienne. Introduction. Paris: 

L´Arche, 1958.  

LIBERATO, Rita de Cássia. Revisando os modelos e as teorias da análise 

regional. Caderno de Geografia, [S. l.], v. 18, n. 29, p. 127–136, 2008. 

Disponível em: http://www1.pucminas.br/documentos/geografia_28_nota01.pdf. 

LIMA, Rita de Cássia Pereira. Sociologia do desvio e interacionismo. Tempo 

social, [S. l.], v. 13, n. 1, 2001.  

LOSCH, August. Economic regions. In: Regional development and planning: 

a reader. Cambridge: MIT Press, 1969.  

LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses 

“Sobre os conceitos de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.  

MAGALHÃES, Célia Maria. A história da atenção à criança e da infância no Brasil 

e o surgimento da creche e da pré-escola. Revista Linhas, [S. l.], v. 18, n. 38, p. 

81–142, 2017. DOI: 10.5965/1984723818382017081. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Jardim dos livros, 2007.  

MEC/INEP. Fórmulas de Cálculos. Dicionário de Indicadores Educacionais, 

[S. l.], v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2004.  



 
 

165 
 

MOLES, Abraham. Objeto y comunicacion. In: Los objetos. Buenos Aires: 

Tiempo Contemporáneo, 1971. p. 9–35.  

MOLES, Abraham A. Sociodinâmica da Cultura. São Paulo: Editora 

Perspectiva e Editora da Universidade de São Paulo, 1974.  

MONOD, Jacques. Chance and necessity, an essay on the national 

philosophy of modern biology. Glasgow: Collins/Fontana Books, 1974.  

MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologia 

audiovisuais e telemáticas. In: Novas tecnologias e mediação pedagógica. 13. 

ed. Campinas: Papirus, 2007.  

MORETTI, Ricardo de Souza. Normas urbanísticas para habitação de 

interesse social: recomendações para elaboração. São Paulo: Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, 1997.  

MORIN, Edgard. Em busca dos fundamentos perdidos. In: Uma política de 

civilização. Lisboa: Instituto Piaget,[s.d.]. p. 11–35.  

MORIN, Edgard. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Porto Alegre: 

Sulina, 2015.  

MOURA, Eliel da Silva. A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO NO BRASIL: Antecedentes Históricos e Concepções. 36a Reunião 

Nacional da ANPEd, [S. l.], n. 2004, p. 1–12, 2013.  

OLIVEIRA, Anita Loureiro De. Por Uma Episteme Dialógica, Sensível E Criativa: 

Uma Homenagem À Ana Clara Torres Ribeiro. Revista Tamoios, [S. l.], v. 8, n. 

1, p. 13–29, 2012. DOI: 10.12957/tamoios.2012.3293. 

OLIVEIRA, Anita Loureiro De; SILVA, Cátia Antonia Da. Metrópole e crise 

societária. Rio de Janeiro: Consequência, 2019.  

ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.  

OSBORN, Alex. Applied imagination. 3. ed. Bufallo, NY: Creative Education 

Foundation, 1993.  

PENA, Rodolfo F. Alves. Escala cartográfica. 2021. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/escalas.htm. Acesso em: 29 jan. 2021.  



 
 

166 
 

PEREIRA, Luiz. Ensaior de sociologia do desenvolvimento. 3. ed. São Paulo: 

Pioneira, 1970.  

PINCHEMEL, Philippe; PINCHEMEL, Geneviève. La face de la terre, élements 

de géographie. 3. ed. Paris: Armand Colin, 1994.  

QUEIROZ, Thiago Auigusto Nogueira. Espaço geográfico, território usado e 

lugar: ensaio sobre o pensamento de Milton Santos. Para Onde!?, [S. l.], v. 9, n. 

1, p. 154–161, 2009.  

RIBEIRO, ACT. Cartografia da ação social: região latino-americana e novo 

desenvolvimento urbano. Otro desarrollo rurbano: ciudad incluyente, justicia 

social y …, [S. l.], p. 147–156, 2009. Disponível em: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/formacion-

virtual/20130717045425/14torres.pdf. 

RIBEIRO, Ana Clara Torres. A natureza do poder: técnica e ação social. 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação, [S. l.], v. 4, n. 7, p. 13–24, 2000. 

DOI: 10.1590/s1414-32832000000200002. 

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Lugares dos saberes: diálogos abertos. In: Milton 

Santos e o Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 2004. p. 39–49.  

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Território usado e humanismo concreto: o mercado 

socialmente necessário. Anais do X Encontro de Geógrafos da América 

Latina, [S. l.], p. 12458–12460, 2005.  

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Por uma sociologia do presente: ação, técnica 

e espaço. 4. ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.  

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Teorias da ação. Rio de Janeiro: Letra Capital, 

2014.  

RICHARDSON, Harry W. Economia regional. Teoria de la localizacion, 

estruturas urbanas y crecimiento regional. Barcelona: Vicens-Vives, 1973.  

RUIZ, Ricardo Machado. A nova geografia econômica: um barco com a 

lanterna na popa? Belo Horizonte: Cedeplar, 2003.  

SALVATORI, Tamara. Modelagem caixa-preta de biorreatores em modo 



 
 

167 
 

descontínuo utilizando modelos polinomiais do tipo NAR e NARMA. [S. l.], p. 117, 

2016.  

SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985.  

SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habiltado. São Paulo: Hucitec, 

1988.  

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: Território: globalização e 

fragmentação. São Paulo: Hucitec/ANPUR, 1994. a.  

SANTOS, Milton. Técnica, espaço e tempo: globalização e meio técnico-

científico-informacional. São Paulo: Hucitec, 1994. b.  

SANTOS, Milton. Espaço e método. 4. ed. São Paulo: Nobel, 1997.  

SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado: fundamentos teóricos e 

metodológicos da geografia. São Paulo: Hucitec, 1998.  

SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas. In: O preconceito. São Paulo: 

Imprensa oficial do Estado, 1999. a. p. 133–144.  

SANTOS, Milton. O território e o saber local: algumas categorias de análise. 

Caderno IPPUR, Rio de Janeiro, p. 15–26, 1999. b.  

SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. 5. ed. São Paulo: Edusp, 

2007.  

SANTOS, Milton. Por uma geografia nova: da crítica a geografia a uma 

geografia crítica. 6. ed. São Paulo: Edusp, 2012.  

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 

4. ed. São Paulo: Edusp, 2017. a.  

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciância universal. 26. ed. Rio de Janeiro: Record, 2017. b.  

SARTRE, Jean-Paul. Questão de método. São Paulo: Difusão Européia, 1967.  

SARTRE, Jean-Paul. Critique of dialectical reason. New Yourk: Verso, 1991.  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Caderno de 

Dados: Informações e indicadores educacionais. São Paulo.  



 
 

168 
 

SILVA NETO, Manoel Lemes da. Implicações da aceleração contemporânea 

na escala local: o caso do Estado de São Paulo. 1998. Universidade de São 

Paulo, [S. l.], 1998. 

SILVA NETO, Manoel Lemes da. Campinas em dois tempos: fato metropolitano 

e desigualdades da metropolização globalitária em São Paulo. In: A metrópole 

e o futuro: refletindo sobre Campinas. Campinas: Editora Instituto Territorial, 

2008. p. 55–81.  

SILVA NETO, Manoel Lemes da. Evolução e tendências da gestão metropolitana 

em São Paulo. Aspectos normativos (parte 1). Arquitextos, [S. l.], v. 11, n. 

124.02, 2010. Disponível em: 

https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.124/3584. 

SILVA NETO, Manoel Lemes da. Território usado e práticas socialmente 

necessárias: bases conceituais para a interpretação do mundo contemporâneo 

e para a formulação de políticas territoriais. In: XV Encontro da Associação 

Nacional de Programas de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento 

Urbano e Regional,. Recife: Anais do XV ENANPUR: desenvolvimento, 

planejamento e governança, 2013. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EsPe_JmgeOQJ:anai

s.anpur.org.br/index.php/anaisenanpur/article/download/68/66+&cd=2&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br. 

SILVA NETO, Manoel Lemes da. Território usado: análise e apropriações 

espaciais socialmente necessárias. Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Relatório de Pesquica. Campinas, 1 out. 2019.  

SILVA NETO, Manoel Lemes da. Crise urbano-societário-humanista e 

urbanização contemporânea. In: Metrópole e crise societária. Rio de Janeiro: 

Consequência, 2019. p. 281.  

SILVA NETO, Manoel Lemes da; OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves De; 

CARANDINA, Thiago. Políticas e práticas territoriais socialmente necessárias. 

Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, [S. l.], v. 7, n. 47, 2019. DOI: 

10.17271/2318847274720192097. 

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, [S. 



 
 

169 
 

l.], n. 16, p. 20–45, 2006. a. DOI: 10.1590/s1517-45222006000200003. 

SOUZA, Maria Adélia Aparecidade De. O retorno do territorio. OSAL: 

Observatorio Social de América Latina, [S. l.], v. 6, n. 16, p. 1515–3282, 2005. 

Disponível em: http://www.clacso.org.ar/biblioteca. 

SOUZA, Maria Adélia Aparecidade De. A geografia da solidariedade. 

GeoTextos, [S. l.], v. 2, n. 2, 2006. b.  

TERESA, Maria; OLINTO, A.; GALVÃO, Loren W. Revista de Saúde Pública 

Journal of Public Health. [S. l.], v. 33, n. 1, p. 64–72, 1999.  

THÜNEN, Johann Heinrich Von. The isolated state. Oxford: Pergamon Press, 

1966.  

TORRES, Ana Paula Repolês. O sentido da política em Hannad Arendt. 

Trans/Form/Ação, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 235–246, 2007.  

TRENTO, Peter Rodrigo. “A Capela É Tudo Isso Para Baixo, O Resto É 

Vinhedo”: Uma Proposta De Pedagogia Para O Lugar. 2014. UNICAMP, [S. 

l.], 2014. 

VILHENA, Vasco de Magalhães. Progresso, história breve de uma ideia. 

Lisboa: Editorial Caminho, 1979.  

WAJNMAN, Simone. Demografia das Famílias e dos Domicílios Brasileiros. 

2012. UFMG, [S. l.], 2012. 

WEBER, Max. Economia e sociedade. Vol. 2 ed. Brasilia: UnB, 2015.  

WERLEN, Benno. Society, action and space: an alternative human 

Geografy. London: Routledge, 1993.  

WOLFE, Marshall. Agentes del desarrollo. Revista de la CEPAL, Santiago de 

Chile, v. 31, 1987.  

 

 

 

  



 
 

170 
 

 Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 – Plano Nacional de 

Educação 

  



































 
 

187 
 

 Taxa de atendimento escolar, segundo os municípios 
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Taxa de atendimento escolar, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2010/2016 

2010 2016 (3)

Adamantina................................ 1.371                                  351                                       25,6                    37,0                   44,52                  

Adolfo......................................... 153                                     52                                         34,0                    43,8                   28,87                  

Aguaí.......................................... 1.775                                  88                                         5,0                      11,9                   140,03                

Águas da Prata........................... 319                                     29                                         9,1                      18,8                   106,80                

Águas de Lindóia........................ 799                                     173                                       21,7                    36,7                   69,50                  

Águas de Santa Bárbara............. 313                                     62                                         19,8                    35,6                   79,72                  

Águas de São Pedro.................... 107                                     53                                         49,5                    64,0                   29,21                  

Agudos....................................... 1.919                                  417                                       21,7                    41,5                   90,98                  

Alambari..................................... 259                                     29                                         11,2                    21,1                   88,44                  

Alfredo Marcondes..................... 154                                     27                                         17,5                    21,5                   22,63                  

Altair........................................... 248                                     15                                         6,0                      25,5                   321,60                

Altinópolis.................................. 719                                     151                                       21,0                    32,1                   52,85                  

Alto Alegre.................................. 193                                     38                                         19,7                    24,4                   23,93                  

Alumínio..................................... 893                                     122                                       13,7                    32,4                   137,16                

Álvares Florence......................... 126                                     25                                         19,8                    29,8                   50,19                  

Álvares Machado........................ 1.114                                  193                                       17,3                    25,0                   44,30                  

Álvaro de Carvalho..................... 225                                     34                                         15,1                    20,6                   36,32                  

Alvinlândia.................................. 186                                     49                                         26,3                    46,0                   74,61                  

Americana.................................. 9.184                                  3.082                                    33,6                    46,5                   38,56                  

Américo Brasiliense.................... 1.992                                  438                                       22,0                    38,5                   75,10                  

Américo de Campos................... 244                                     43                                         17,6                    21,9                   24,27                  

Amparo...................................... 2.773                                  592                                       21,3                    38,7                   81,28                  

Analândia................................... 236                                     41                                         17,4                    28,4                   63,47                  

Andradina................................... 2.335                                  335                                       14,3                    30,3                   111,20                

Angatuba.................................... 1.204                                  173                                       14,4                    19,0                   32,23                  

Anhembi..................................... 362                                     96                                         26,5                    40,3                   51,96                  

Anhumas.................................... 176                                     72                                         40,9                    46,3                   13,18                  

Aparecida................................... 1.689                                  475                                       28,1                    43,9                   56,10                  

Aparecida d'Oeste...................... 164                                     26                                         15,9                    26,4                   66,52                  

Apiaí........................................... 1.301                                  159                                       12,2                    17,5                   43,19                  

Araçariguama............................. 1.110                                  77                                         6,9                      16,4                   136,42                

Araçatuba................................... 8.011                                  2.970                                    37,1                    50,0                   34,87                  

Araçoiaba da Serra..................... 1.403                                  302                                       21,5                    37,4                   73,75                  

Aramina...................................... 235                                     18                                         7,7                      23,3                   204,19                

Arandu........................................ 337                                     23                                         6,8                      14,7                   115,39                

Arapeí......................................... 155                                     3                                            1,9                      12,1                   525,17                

Araraquara................................. 9.316                                  4.117                                    44,2                    53,4                   20,83                  

Araras......................................... 5.469                                  1.254                                    22,9                    42,7                   86,23                  

Arco-Íris...................................... 71                                       19                                         26,8                    38,3                   43,12                  

Arealva....................................... 385                                     30                                         7,8                      22,3                   186,18                

Areias......................................... 225                                     -                                        -                      17,5                   

Areiópolis................................... 569                                     46                                         8,1                      13,5                   66,99                  

Ariranha..................................... 448                                     89                                         19,9                    31,5                   58,56                  

Artur Nogueira........................... 2.354                                  429                                       18,2                    28,4                   55,84                  

Arujá........................................... 4.141                                  641                                       15,5                    27,7                   78,95                  

Municípios

 População de 0 a 3 anos 

de idade (1)

2010 

 Pessoas de 0 a 3 anos de 

idade que frequentavam 

creche (2)

2010 

 Percentual da população de 0 a 

3 anos de idade que frequenta 

creche  Variação 

percentual 

1/15
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2010 2016 (3)

Municípios

 População de 0 a 3 anos 

de idade (1)

2010 

 Pessoas de 0 a 3 anos de 

idade que frequentavam 

creche (2)

2010 

 Percentual da população de 0 a 

3 anos de idade que frequenta 

creche  Variação 

percentual 

Aspásia....................................... 74                                       19                                         25,7                    43,8                   70,59                  

Assis............................................ 4.652                                  1.469                                    31,6                    45,6                   44,41                  

Atibaia........................................ 6.327                                  1.192                                    18,8                    33,4                   77,28                  

Auriflama.................................... 608                                     93                                         15,3                    23,2                   51,67                  

Avaí............................................ 272                                     22                                         8,1                      15,7                   94,11                  

Avanhandava.............................. 677                                     148                                       21,9                    32,6                   49,12                  

Avaré.......................................... 4.292                                  1.087                                    25,3                    38,0                   50,04                  

Bady Bassitt................................ 706                                     227                                       32,2                    44,3                   37,78                  

Balbinos...................................... 62                                       -                      13,6                   

Bálsamo...................................... 340                                     78                                         22,9                    36,9                   60,85                  

Bananal...................................... 524                                     29                                         5,5                      17,9                   223,43                

Barão de Antonina..................... 179                                     39                                         21,8                    28,2                   29,43                  

Barbosa...................................... 409                                     95                                         23,2                    31,5                   35,62                  

Bariri........................................... 1.598                                  258                                       16,1                    36,5                   126,07                

Barra Bonita............................... 1.448                                  363                                       25,1                    40,0                   59,56                  

Barra do Chapéu......................... 312                                     18                                         5,8                      12,2                   111,47                

Barra do Turvo........................... 482                                     -                                        -                      1,9                     

Barretos...................................... 5.524                                  2.101                                    38,0                    48,3                   26,99                  

Barrinha...................................... 1.823                                  151                                       8,3                      15,9                   91,96                  

Barueri........................................ 13.953                                3.598                                    25,8                    37,0                   43,49                  

Bastos......................................... 1.159                                  214                                       18,5                    23,6                   27,81                  

Batatais...................................... 2.695                                  392                                       14,5                    23,7                   62,94                  

Bauru.......................................... 16.042                                4.046                                    25,2                    43,7                   73,27                  

Bebedouro................................. 3.414                                  1.148                                    33,6                    45,5                   35,31                  

Bento de Abreu.......................... 152                                     16                                         10,5                    30,6                   190,70                

Bernardino de Campos............... 481                                     177                                       36,8                    46,1                   25,28                  

Bertioga...................................... 3.202                                  811                                       25,3                    35,4                   39,77                  

Bilac............................................ 257                                     42                                         16,3                    25,9                   58,48                  

Birigui......................................... 5.361                                  1.598                                    29,8                    44,0                   47,61                  

Biritiba Mirim............................. 1.653                                  303                                       18,3                    25,3                   38,02                  

Boa Esperança do Sul................. 801                                     194                                       24,2                    33,2                   37,08                  

Bocaina....................................... 540                                     102                                       18,9                    36,5                   93,24                  

Bofete......................................... 524                                     76                                         14,5                    19,1                   31,69                  

Boituva....................................... 2.651                                  649                                       24,5                    36,4                   48,68                  

Bom Jesus dos Perdões.............. 1.026                                  183                                       17,8                    31,6                   77,17                  

Bom Sucesso de Itararé.............. 240                                     14                                         5,8                      18,5                   217,14                

Borá............................................ 33                                       1                                            3,0                      4,4                     45,20                  

Boracéia..................................... 257                                     86                                         33,5                    60,2                   79,90                  

Borborema................................. 705                                     101                                       14,3                    19,9                   38,91                  

Borebi......................................... 130                                     14                                         10,8                    16,7                   55,07                  

Botucatu..................................... 6.377                                  1.985                                    31,1                    46,6                   49,71                  

Bragança Paulista....................... 6.966                                  1.486                                    21,3                    36,2                   69,70                  

Braúna........................................ 250                                     19                                         7,6                      12,7                   67,11                  

Brejo Alegre................................ 123                                     29                                         23,6                    33,5                   42,09                  

Brodowski.................................. 995                                     267                                       26,8                    40,4                   50,55                  

2/15



Taxa de atendimento escolar, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2010/2016 

2010 2016 (3)

Municípios

 População de 0 a 3 anos 

de idade (1)

2010 

 Pessoas de 0 a 3 anos de 

idade que frequentavam 

creche (2)

2010 

 Percentual da população de 0 a 

3 anos de idade que frequenta 

creche  Variação 

percentual 

Brotas......................................... 1.116                                  146                                       13,1                    22,3                   70,46                  

Buri............................................. 1.248                                  136                                       10,9                    17,2                   57,84                  

Buritama..................................... 741                                     116                                       15,7                    22,2                   41,81                  

Buritizal...................................... 163                                     46                                         28,2                    37,3                   32,17                  

Cabrália Paulista......................... 228                                     15                                         6,6                      20,9                   217,68                

Cabreúva.................................... 2.601                                  236                                       9,1                      15,5                   70,83                  

Caçapava.................................... 4.602                                  558                                       12,1                    23,2                   91,34                  

Cachoeira Paulista...................... 1.497                                  323                                       21,6                    33,8                   56,65                  

Caconde..................................... 866                                     49                                         5,7                      13,1                   131,52                

Cafelândia.................................. 826                                     65                                         7,9                      13,4                   70,28                  

Caiabu........................................ 168                                     38                                         22,6                    29,3                   29,54                  

Caieiras....................................... 5.050                                  954                                       18,9                    34,2                   81,04                  

Caiuá.......................................... 213                                     35                                         16,4                    20,4                   24,15                  

Cajamar...................................... 4.043                                  1.372                                    33,9                    44,1                   29,95                  

Cajati.......................................... 1.911                                  119                                       6,2                      10,2                   63,80                  

Cajobi......................................... 421                                     37                                         8,8                      13,1                   49,06                  

Cajuru......................................... 1.301                                  175                                       13,5                    21,7                   61,32                  

Campina do Monte Alegre......... 290                                     16                                         5,5                      12,0                   117,50                

Campinas.................................... 52.665                                17.698                                  33,6                    46,5                   38,37                  

Campo Limpo Paulista................ 4.288                                  754                                       17,6                    28,6                   62,65                  

Campos do Jordão...................... 2.664                                  835                                       31,3                    44,3                   41,34                  

Campos Novos Paulista.............. 237                                     60                                         25,3                    40,9                   61,56                  

Cananéia..................................... 800                                     99                                         12,4                    15,8                   27,68                  

Canas.......................................... 290                                     29                                         10,0                    14,1                   41,00                  

Cândido Mota............................. 1.605                                  434                                       27,0                    36,3                   34,24                  

Cândido Rodrigues..................... 116                                     42                                         36,2                    44,4                   22,63                  

Canitar........................................ 306                                     35                                         11,4                    29,0                   153,54                

Capão Bonito.............................. 2.552                                  268                                       10,5                    22,0                   109,49                

Capela do Alto............................ 969                                     78                                         8,0                      12,8                   59,02                  

Capivari...................................... 2.676                                  486                                       18,2                    27,5                   51,42                  

Caraguatatuba............................ 5.807                                  2.092                                    36,0                    45,8                   27,13                  

Carapicuíba................................ 21.831                                4.188                                    19,2                    30,7                   60,03                  

Cardoso...................................... 587                                     125                                       21,3                    29,7                   39,47                  

Casa Branca................................ 1.356                                  488                                       36,0                    49,2                   36,71                  

Cássia dos Coqueiros.................. 117                                     44                                         37,6                    48,4                   28,70                  

Castilho...................................... 980                                     82                                         8,4                      14,8                   76,88                  

Catanduva.................................. 5.233                                  1.319                                    25,2                    42,1                   67,03                  

Catiguá....................................... 356                                     38                                         10,7                    19,6                   83,62                  

Cedral......................................... 338                                     83                                         24,6                    34,8                   41,72                  

Cerqueira César.......................... 981                                     131                                       13,4                    22,4                   67,74                  

Cerquilho.................................... 1.951                                  660                                       33,8                    44,7                   32,14                  

Cesário Lange............................. 827                                     189                                       22,9                    31,7                   38,71                  

Charqueada................................ 780                                     115                                       14,7                    22,0                   49,22                  

Chavantes................................... 665                                     54                                         8,1                      26,8                   230,04                

Clementina................................. 444                                     56                                         12,6                    29,8                   136,27                
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Colina......................................... 922                                     237                                       25,7                    32,6                   26,82                  

Colômbia.................................... 289                                     81                                         28,0                    34,3                   22,38                  

Conchal...................................... 1.370                                  372                                       27,2                    36,0                   32,58                  

Conchas...................................... 909                                     260                                       28,6                    44,3                   54,88                  

Cordeirópolis.............................. 1.251                                  424                                       33,9                    45,5                   34,25                  

Coroados.................................... 273                                     74                                         27,1                    32,2                   18,79                  

Coronel Macedo......................... 281                                     72                                         25,6                    33,1                   29,18                  

Corumbataí................................ 162                                     38                                         23,5                    37,4                   59,44                  

Cosmópolis................................. 3.377                                  651                                       19,3                    25,9                   34,35                  

Cosmorama................................ 250                                     7                                            2,8                      10,4                   271,43                

Cotia........................................... 12.047                                2.418                                    20,1                    31,8                   58,43                  

Cravinhos................................... 1.574                                  328                                       20,8                    33,4                   60,28                  

Cristais Paulista.......................... 394                                     55                                         14,0                    24,8                   77,66                  

Cruzália....................................... 93                                       30                                         32,3                    40,0                   24,00                  

Cruzeiro...................................... 3.948                                  590                                       14,9                    26,9                   80,00                  

Cubatão...................................... 6.795                                  1.147                                    16,9                    25,2                   49,29                  

Cunha......................................... 969                                     134                                       13,8                    21,6                   56,20                  

Descalvado................................. 1.457                                  221                                       15,2                    26,8                   76,69                  

Diadema..................................... 22.003                                4.121                                    18,7                    27,2                   45,23                  

Dirce Reis.................................... 77                                       13                                         16,9                    56,4                   234,06                

Divinolândia............................... 410                                     22                                         5,4                      10,3                   91,95                  

Dobrada..................................... 562                                     133                                       23,7                    31,5                   33,11                  

Dois Córregos............................. 1.447                                  115                                       7,9                      14,4                   81,19                  

Dolcinópolis................................ 79                                       13                                         16,5                    45,8                   178,32                

Dourado..................................... 409                                     29                                         7,1                      25,7                   262,46                

Dracena...................................... 1.741                                  601                                       34,5                    43,4                   25,72                  

Duartina..................................... 565                                     94                                         16,6                    30,9                   85,73                  

Dumont...................................... 384                                     84                                         21,9                    33,3                   52,23                  

Echaporã.................................... 341                                     46                                         13,5                    24,8                   83,84                  

Eldorado..................................... 849                                     70                                         8,2                      10,8                   30,99                  

Elias Fausto................................. 799                                     92                                         11,5                    18,8                   63,27                  

Elisiário....................................... 149                                     45                                         30,2                    36,6                   21,19                  

Embaúba.................................... 108                                     13                                         12,0                    21,1                   75,29                  

Embu das Artes.......................... 15.093                                3.214                                    21,3                    31,3                   46,99                  

Embu-Guaçu............................... 3.430                                  934                                       27,2                    37,1                   36,25                  

Emilianópolis.............................. 119                                     52                                         43,7                    51,0                   16,71                  

Engenheiro Coelho..................... 969                                     118                                       12,2                    21,6                   77,38                  

Espírito Santo do Pinhal............. 1.820                                  448                                       24,6                    42,3                   71,84                  

Espírito Santo do Turvo.............. 278                                     86                                         30,9                    44,5                   43,85                  

Estiva Gerbi................................ 492                                     44                                         8,9                      25,8                   188,49                

Estrela do Norte......................... 156                                     61                                         39,1                    44,0                   12,52                  

Estrela d'Oeste........................... 370                                     64                                         17,3                    40,4                   133,56                

Euclides da Cunha Paulista......... 524                                     28                                         5,3                      10,0                   87,14                  

Fartura........................................ 842                                     161                                       19,1                    34,2                   78,86                  

Fernando Prestes....................... 233                                     56                                         24,0                    45,8                   90,56                  
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Fernandópolis............................. 2.570                                  880                                       34,2                    51,1                   49,24                  

Fernão........................................ 63                                       20                                         31,7                    52,6                   65,69                  

Ferraz de Vasconcelos................ 10.190                                2.037                                    20,0                    28,7                   43,57                  

Flora Rica.................................... 58                                       3                                            5,2                      12,6                   143,60                

Floreal........................................ 80                                       22                                         27,5                    40,7                   48,00                  

Flórida Paulista........................... 607                                     54                                         8,9                      12,6                   41,63                  

Florínea...................................... 134                                     43                                         32,1                    42,1                   31,20                  

Franca......................................... 16.734                                2.872                                    17,2                    25,9                   50,91                  

Francisco Morato....................... 10.269                                1.157                                    11,3                    21,5                   90,82                  

Franco da Rocha......................... 7.591                                  1.069                                    14,1                    23,2                   64,74                  

Gabriel Monteiro........................ 112                                     35                                         31,3                    44,8                   43,36                  

Gália........................................... 339                                     23                                         6,8                      20,4                   200,68                

Garça.......................................... 2.089                                  313                                       15,0                    32,0                   113,57                

Gastão Vidigal............................ 221                                     27                                         12,2                    15,6                   27,69                  

Gavião Peixoto........................... 250                                     103                                       41,2                    50,1                   21,60                  

General Salgado......................... 492                                     116                                       23,6                    30,3                   28,51                  

Getulina...................................... 523                                     44                                         8,4                      18,2                   116,33                

Glicério....................................... 241                                     82                                         34,0                    45,9                   34,90                  

Guaiçara..................................... 609                                     27                                         4,4                      11,1                   150,37                

Guaimbê..................................... 305                                     6                                            2,0                      12,8                   550,67                

Guaíra......................................... 1.868                                  493                                       26,4                    38,1                   44,36                  

Guapiaçu.................................... 758                                     136                                       17,9                    30,8                   71,66                  

Guapiara..................................... 992                                     49                                         4,9                      15,9                   221,89                

Guará.......................................... 1.274                                  276                                       21,7                    31,2                   44,02                  

Guaraçaí..................................... 378                                     69                                         18,3                    32,3                   76,95                  

Guaraci....................................... 615                                     76                                         12,4                    22,4                   81,26                  

Guarani d'Oeste......................... 92                                       19                                         20,7                    50,3                   143,56                

Guarantã.................................... 364                                     53                                         14,6                    18,3                   25,68                  

Guararapes................................. 1.390                                  369                                       26,5                    48,1                   81,19                  

Guararema................................. 1.303                                  337                                       25,9                    38,5                   48,86                  

Guaratinguetá............................ 5.104                                  1.134                                    22,2                    33,1                   48,98                  

Guareí......................................... 587                                     66                                         11,2                    15,2                   35,19                  

Guariba....................................... 2.199                                  186                                       8,5                      22,4                   164,83                

Guarujá....................................... 17.396                                2.684                                    15,4                    25,0                   62,03                  

Guarulhos................................... 72.224                                17.027                                  23,6                    36,3                   53,97                  

Guatapará.................................. 395                                     113                                       28,6                    46,8                   63,59                  

Guzolândia................................. 282                                     33                                         11,7                    18,4                   57,24                  

Herculândia................................ 433                                     49                                         11,3                    19,1                   68,78                  

Holambra................................... 599                                     227                                       37,9                    47,0                   24,02                  

Hortolândia................................ 10.925                                3.002                                    27,5                    37,4                   36,11                  

Iacanga....................................... 480                                     85                                         17,7                    45,8                   158,64                

Iacri............................................ 307                                     46                                         15,0                    21,6                   44,16                  

Iaras............................................ 294                                     33                                         11,2                    22,1                   96,89                  

Ibaté........................................... 1.871                                  299                                       16,0                    25,5                   59,57                  

Ibirá............................................ 530                                     70                                         13,2                    26,6                   101,40                
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Ibirarema.................................... 359                                     73                                         20,3                    31,4                   54,42                  

Ibitinga....................................... 2.509                                  540                                       21,5                    36,7                   70,52                  

Ibiúna......................................... 3.940                                  432                                       11,0                    19,4                   76,94                  

Icém........................................... 402                                     92                                         22,9                    29,6                   29,34                  

Iepê............................................ 367                                     40                                         10,9                    26,1                   139,47                

Igaraçu do Tietê.......................... 1.309                                  220                                       16,8                    25,3                   50,54                  

Igarapava.................................... 1.473                                  359                                       24,4                    38,1                   56,33                  

Igaratá........................................ 484                                     78                                         16,1                    22,9                   42,10                  

Iguape........................................ 1.532                                  293                                       19,1                    27,4                   43,27                  

Ilha Comprida............................. 425                                     122                                       28,7                    40,6                   41,43                  

Ilha Solteira................................ 1.024                                  374                                       36,5                    51,7                   41,55                  

Ilhabela....................................... 1.760                                  543                                       30,9                    41,5                   34,51                  

Indaiatuba.................................. 9.963                                  3.132                                    31,4                    42,0                   33,60                  

Indiana....................................... 227                                     46                                         20,3                    27,6                   36,20                  

Indiaporã.................................... 148                                     39                                         26,4                    57,2                   117,07                

Inúbia Paulista............................ 167                                     8                                            4,8                      9,7                     102,49                

Ipaussu....................................... 766                                     106                                       13,8                    26,4                   90,78                  

Iperó........................................... 1.707                                  207                                       12,1                    18,5                   52,56                  

Ipeúna........................................ 344                                     119                                       34,6                    44,2                   27,77                  

Ipiguá.......................................... 215                                     20                                         9,3                      21,3                   128,98                

Iporanga..................................... 258                                     3                                            1,2                      1,8                     54,80                  

Ipuã............................................ 744                                     199                                       26,7                    35,7                   33,47                  

Iracemápolis............................... 1.038                                  288                                       27,7                    35,7                   28,67                  

Irapuã......................................... 415                                     65                                         15,7                    36,1                   130,48                

Irapuru....................................... 258                                     50                                         19,4                    23,9                   23,32                  

Itaberá........................................ 1.018                                  129                                       12,7                    19,9                   57,04                  

Itaí.............................................. 1.260                                  105                                       8,3                      12,2                   46,40                  

Itajobi......................................... 556                                     65                                         11,7                    34,7                   196,82                

Itaju............................................ 151                                     16                                         10,6                    32,9                   210,49                

Itanhaém.................................... 5.099                                  1.522                                    29,8                    39,4                   32,00                  

Itaoca......................................... 123                                     14                                         11,4                    30,0                   163,57                

Itapecerica da Serra................... 9.306                                  1.781                                    19,1                    28,2                   47,35                  

Itapetininga................................ 8.094                                  1.633                                    20,2                    31,3                   55,14                  

Itapeva....................................... 4.908                                  1.214                                    24,7                    37,2                   50,39                  

Itapevi........................................ 13.766                                2.068                                    15,0                    23,2                   54,43                  

Itapira......................................... 2.876                                  875                                       30,4                    44,3                   45,61                  

Itapirapuã Paulista..................... 259                                     -                      3,1                     

Itápolis........................................ 1.750                                  309                                       17,7                    31,4                   77,83                  

Itaporanga.................................. 861                                     101                                       11,7                    23,2                   97,77                  

Itapuí.......................................... 769                                     213                                       27,7                    48,8                   76,18                  

Itapura........................................ 229                                     49                                         21,4                    30,2                   41,14                  

Itaquaquecetuba........................ 21.079                                2.384                                    11,3                    19,1                   68,88                  

Itararé........................................ 2.632                                  608                                       23,1                    33,2                   43,72                  

Itariri........................................... 1.068                                  115                                       10,8                    16,1                   49,52                  

Itatiba......................................... 4.908                                  1.606                                    32,7                    47,1                   43,94                  
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Itatinga....................................... 1.196                                  185                                       15,5                    24,5                   58,39                  

Itirapina...................................... 732                                     169                                       23,1                    34,5                   49,43                  

Itirapuã....................................... 344                                     38                                         11,0                    20,6                   86,48                  

Itobi............................................ 345                                     26                                         7,5                      13,6                   80,46                  

Itu............................................... 8.064                                  1.198                                    14,9                    26,0                   75,01                  

Itupeva....................................... 2.657                                  453                                       17,0                    25,9                   51,91                  

Ituverava.................................... 1.807                                  456                                       25,2                    38,6                   52,96                  

Jaborandi.................................... 329                                     122                                       37,1                    43,0                   15,96                  

Jaboticabal................................. 3.403                                  867                                       25,5                    34,9                   36,98                  

Jacareí........................................ 11.081                                2.414                                    21,8                    36,2                   66,17                  

Jaci.............................................. 282                                     46                                         16,3                    32,7                   100,47                

Jacupiranga................................ 1.146                                  61                                         5,3                      12,2                   129,20                

Jaguariúna.................................. 2.356                                  639                                       27,1                    36,2                   33,47                  

Jales............................................ 1.845                                  541                                       29,3                    39,9                   36,07                  

Jambeiro..................................... 327                                     48                                         14,7                    30,4                   107,10                

Jandira........................................ 6.578                                  1.178                                    17,9                    28,6                   59,70                  

Jardinópolis................................ 2.260                                  454                                       20,1                    30,3                   50,83                  

Jarinu.......................................... 1.370                                  326                                       23,8                    35,0                   47,09                  

Jaú.............................................. 6.653                                  1.265                                    19,0                    31,4                   65,14                  

Jeriquara..................................... 203                                     46                                         22,7                    27,5                   21,36                  

Joanópolis.................................. 645                                     204                                       31,6                    40,4                   27,74                  

João Ramalho............................. 235                                     39                                         16,6                    26,5                   59,68                  

José Bonifácio............................. 1.563                                  250                                       16,0                    28,1                   75,68                  

Júlio Mesquita............................ 222                                     40                                         18,0                    25,7                   42,64                  

Jumirim...................................... 129                                     32                                         24,8                    29,5                   18,92                  

Jundiaí........................................ 17.714                                4.368                                    24,7                    40,1                   62,62                  

Junqueirópolis............................ 838                                     310                                       37,0                    45,2                   22,19                  

Juquiá......................................... 1.068                                  52                                         4,9                      10,7                   119,76                

Juquitiba..................................... 1.655                                  113                                       6,8                      15,9                   132,87                

Lagoinha..................................... 190                                     -                      1,8                     

Laranjal Paulista......................... 1.148                                  385                                       33,5                    46,3                   38,06                  

Lavínia........................................ 205                                     22                                         10,7                    21,7                   102,20                

Lavrinhas.................................... 448                                     35                                         7,8                      16,0                   104,80                

Leme........................................... 4.911                                  1.053                                    21,4                    36,5                   70,23                  

Lençóis Paulista.......................... 3.104                                  643                                       20,7                    33,7                   62,68                  

Limeira....................................... 13.351                                3.673                                    27,5                    41,6                   51,21                  

Lindóia........................................ 365                                     40                                         11,0                    28,4                   159,15                

Lins............................................. 3.256                                  653                                       20,1                    31,1                   55,07                  

Lorena........................................ 4.170                                  876                                       21,0                    32,6                   55,18                  

Lourdes....................................... 89                                       33                                         37,1                    45,7                   23,25                  

Louveira...................................... 2.164                                  472                                       21,8                    40,0                   83,39                  

Lucélia........................................ 936                                     174                                       18,6                    26,0                   39,86                  

Lucianópolis............................... 114                                     16                                         14,0                    19,9                   41,79                  

Luís Antônio............................... 687                                     158                                       23,0                    30,9                   34,36                  

Luiziânia..................................... 261                                     65                                         24,9                    30,0                   20,46                  
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Lupércio..................................... 229                                     58                                         25,3                    56,3                   122,29                

Lutécia........................................ 117                                     31                                         26,5                    52,0                   96,26                  

Macatuba................................... 861                                     107                                       12,4                    27,0                   117,26                

Macaubal.................................... 303                                     25                                         8,3                      13,5                   63,62                  

Macedônia................................. 129                                     21                                         16,3                    31,8                   95,34                  

Magda........................................ 134                                     29                                         21,6                    26,3                   21,52                  

Mairinque................................... 2.415                                  353                                       14,6                    30,6                   109,35                

Mairiporã................................... 3.813                                  691                                       18,1                    28,3                   56,16                  

Manduri...................................... 470                                     51                                         10,9                    16,0                   47,45                  

Marabá Paulista......................... 182                                     40                                         22,0                    26,8                   21,94                  

Maracaí...................................... 626                                     47                                         7,5                      11,8                   57,17                  

Marapoama................................ 111                                     23                                         20,7                    36,3                   75,19                  

Mariápolis.................................. 190                                     20                                         10,5                    13,7                   30,15                  

Marília........................................ 10.152                                3.257                                    32,1                    51,2                   59,59                  

Marinópolis................................ 74                                       15                                         20,3                    36,4                   79,57                  

Martinópolis............................... 1.099                                  179                                       16,3                    23,4                   43,67                  

Matão......................................... 3.432                                  662                                       19,3                    36,8                   90,78                  

Mauá.......................................... 22.685                                3.588                                    15,8                    27,9                   76,40                  

Mendonça.................................. 189                                     56                                         29,6                    55,1                   85,96                  

Meridiano................................... 164                                     58                                         35,4                    52,9                   49,58                  

Mesópolis................................... 111                                     34                                         30,6                    36,2                   18,18                  

Miguelópolis............................... 1.190                                  187                                       15,7                    24,5                   55,91                  

Mineiros do Tietê....................... 596                                     39                                         6,5                      18,7                   185,77                

Mira Estrela................................ 115                                     41                                         35,7                    43,1                   20,89                  

Miracatu..................................... 1.354                                  91                                         6,7                      10,8                   60,69                  

Mirandópolis.............................. 1.192                                  58                                         4,9                      9,9                     103,46                

Mirante do Paranapanema........ 805                                     92                                         11,4                    19,4                   69,75                  

Mirassol...................................... 2.536                                  662                                       26,1                    33,5                   28,33                  

Mirassolândia............................. 216                                     74                                         34,3                    39,4                   15,01                  

Mococa...................................... 3.023                                  840                                       27,8                    45,6                   64,11                  

Mogi das Cruzes......................... 22.525                                4.670                                    20,7                    31,4                   51,45                  

Mogi Guaçu................................ 6.698                                  1.372                                    20,5                    33,1                   61,59                  

Mogi Mirim................................ 4.095                                  959                                       23,4                    35,6                   52,01                  

Mombuca................................... 173                                     23                                         13,3                    19,6                   47,43                  

Monções.................................... 92                                       26                                         28,3                    34,3                   21,37                  

Mongaguá.................................. 2.706                                  651                                       24,1                    34,6                   43,82                  

Monte Alegre do Sul................... 336                                     52                                         15,5                    26,9                   73,82                  

Monte Alto................................. 1.953                                  270                                       13,8                    34,2                   147,38                

Monte Aprazível......................... 1.050                                  183                                       17,4                    26,2                   50,33                  

Monte Azul Paulista................... 897                                     141                                       15,7                    31,7                   101,67                

Monte Castelo............................ 160                                     39                                         24,4                    38,0                   55,90                  

Monte Mor................................. 2.888                                  838                                       29,0                    35,7                   23,03                  

Monteiro Lobato........................ 202                                     -                                        -                      1,5                     

Morro Agudo.............................. 1.851                                  472                                       25,5                    34,3                   34,51                  

Morungaba................................. 655                                     63                                         9,6                      15,5                   61,15                  
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Motuca....................................... 212                                     45                                         21,2                    32,5                   53,11                  

Murutinga do Sul........................ 154                                     1                                            0,6                      19,6                   2.918,40             

Nantes........................................ 164                                     34                                         20,7                    38,0                   83,29                  

Narandiba................................... 216                                     31                                         14,4                    27,2                   89,52                  

Natividade da Serra.................... 324                                     17                                         5,2                      7,8                     48,66                  

Nazaré Paulista........................... 745                                     70                                         9,4                      16,6                   76,67                  

Neves Paulista............................ 320                                     51                                         15,9                    20,1                   26,12                  

Nhandeara.................................. 404                                     92                                         22,8                    35,7                   56,77                  

Nipoã.......................................... 224                                     20                                         8,9                      18,5                   107,20                

Nova Aliança.............................. 278                                     83                                         29,9                    42,5                   42,35                  

Nova Campina............................ 511                                     97                                         19,0                    30,4                   60,15                  

Nova Canaã Paulista................... 67                                       20                                         29,9                    46,9                   57,12                  

Nova Castilho............................. 63                                       -                      1,5                     

Nova Europa............................... 573                                     141                                       24,6                    40,7                   65,40                  

Nova Granada............................ 970                                     135                                       13,9                    26,8                   92,56                  

Nova Guataporanga................... 86                                       27                                         31,4                    41,2                   31,23                  

Nova Independência.................. 189                                     43                                         22,8                    43,3                   90,32                  

Nova Luzitânia............................ 171                                     36                                         21,1                    25,7                   22,08                  

Nova Odessa.............................. 2.494                                  615                                       24,7                    33,4                   35,45                  

Novais......................................... 307                                     58                                         18,9                    38,2                   102,20                

Novo Horizonte.......................... 1.726                                  225                                       13,0                    26,0                   99,45                  

Nuporanga................................. 338                                     126                                       37,3                    46,5                   24,74                  

Ocauçu....................................... 208                                     50                                         24,0                    38,4                   59,74                  

Óleo............................................ 102                                     18                                         17,6                    21,4                   21,27                  

Olímpia....................................... 2.310                                  467                                       20,2                    31,2                   54,33                  

Onda Verde................................ 206                                     28                                         13,6                    22,2                   63,33                  

Oriente....................................... 244                                     23                                         9,4                      21,8                   131,27                

Orindiúva.................................... 316                                     47                                         14,9                    30,0                   101,70                

Orlândia...................................... 2.017                                  548                                       27,2                    49,1                   80,72                  

Osasco........................................ 36.381                                8.060                                    22,2                    34,0                   53,47                  

Oscar Bressane........................... 116                                     30                                         25,9                    45,3                   75,16                  

Osvaldo Cruz.............................. 1.288                                  136                                       10,6                    22,8                   115,93                

Ourinhos..................................... 5.357                                  913                                       17,0                    29,0                   70,16                  

Ouro Verde................................. 450                                     51                                         11,3                    14,6                   28,82                  

Ouroeste.................................... 407                                     88                                         21,6                    45,8                   111,83                

Pacaembu................................... 497                                     130                                       26,2                    32,0                   22,34                  

Palestina..................................... 515                                     91                                         17,7                    21,8                   23,37                  

Palmares Paulista....................... 656                                     72                                         11,0                    20,2                   84,04                  

Palmeira d'Oeste........................ 363                                     95                                         26,2                    37,7                   44,05                  

Palmital...................................... 972                                     324                                       33,3                    41,8                   25,40                  

Panorama................................... 821                                     127                                       15,5                    24,2                   56,44                  

Paraguaçu Paulista..................... 2.172                                  613                                       28,2                    41,4                   46,69                  

Paraibuna................................... 880                                     89                                         10,1                    15,9                   57,21                  

Paraíso........................................ 268                                     17                                         6,3                      26,4                   316,19                

Paranapanema........................... 948                                     102                                       10,8                    16,9                   57,07                  
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Paranapuã.................................. 148                                     12                                         8,1                      32,2                   297,13                

Parapuã...................................... 454                                     42                                         9,3                      13,4                   44,85                  

Pardinho..................................... 330                                     83                                         25,2                    32,7                   30,01                  

Pariquera-Açu............................. 1.010                                  60                                         5,9                      10,8                   81,80                  

Parisi........................................... 82                                       19                                         23,2                    37,9                   63,57                  

Patrocínio Paulista..................... 750                                     65                                         8,7                      23,6                   172,31                

Paulicéia..................................... 353                                     61                                         17,3                    30,5                   76,50                  

Paulínia....................................... 4.686                                  2.472                                    52,8                    59,2                   12,22                  

Paulistânia.................................. 68                                       12                                         17,6                    27,0                   53,00                  

Paulo de Faria............................. 459                                     81                                         17,6                    21,8                   23,53                  

Pederneiras................................ 2.206                                  339                                       15,4                    32,6                   112,14                

Pedra Bela.................................. 244                                     27                                         11,1                    24,0                   116,89                

Pedranópolis.............................. 91                                       2                                            2,2                      21,6                   882,80                

Pedregulho................................. 837                                     126                                       15,1                    22,4                   48,80                  

Pedreira...................................... 1.877                                  571                                       30,4                    38,8                   27,54                  

Pedrinhas Paulista...................... 116                                     63                                         54,3                    63,3                   16,55                  

Pedro de Toledo......................... 547                                     47                                         8,6                      12,3                   43,15                  

Penápolis.................................... 2.735                                  809                                       29,6                    39,1                   32,19                  

Pereira Barreto........................... 1.431                                  175                                       12,2                    23,7                   93,80                  

Pereiras...................................... 397                                     96                                         24,2                    32,0                   32,33                  

Peruíbe....................................... 3.548                                  502                                       14,1                    25,1                   77,40                  

Piacatu....................................... 288                                     42                                         14,6                    35,0                   140,00                

Piedade...................................... 2.573                                  355                                       13,8                    20,6                   49,31                  

Pilar do Sul................................. 1.352                                  299                                       22,1                    30,5                   37,91                  

Pindamonhangaba..................... 8.053                                  1.424                                    17,7                    28,7                   62,30                  

Pindorama.................................. 737                                     105                                       14,2                    21,3                   49,51                  

Pinhalzinho................................. 581                                     76                                         13,1                    28,5                   117,88                

Piquerobi.................................... 173                                     32                                         18,5                    24,5                   32,45                  

Piquete....................................... 661                                     41                                         6,2                      22,6                   264,36                

Piracaia....................................... 1.275                                  215                                       16,9                    28,9                   71,38                  

Piracicaba................................... 17.542                                5.766                                    32,9                    45,4                   38,12                  

Piraju.......................................... 1.433                                  520                                       36,3                    51,2                   41,10                  

Pirajuí......................................... 943                                     135                                       14,3                    25,7                   79,52                  

Pirangi........................................ 435                                     19                                         4,4                      18,5                   323,55                

Pirapora do Bom Jesus............... 1.048                                  315                                       30,1                    40,8                   35,74                  

Pirapozinho................................ 1.075                                  310                                       28,8                    36,9                   27,96                  

Pirassununga.............................. 3.440                                  879                                       25,6                    37,9                   48,32                  

Piratininga.................................. 551                                     65                                         11,8                    35,3                   199,24                

Pitangueiras................................ 2.126                                  310                                       14,6                    20,9                   43,33                  

Planalto...................................... 288                                     46                                         16,0                    24,9                   55,90                  

Platina........................................ 202                                     81                                         40,1                    53,0                   32,17                  

Poá............................................. 6.027                                  1.048                                    17,4                    28,0                   61,03                  

Poloni......................................... 284                                     43                                         15,1                    21,1                   39,36                  

Pompéia..................................... 938                                     178                                       19,0                    34,0                   79,17                  

Pongaí........................................ 110                                     4                                            3,6                      25,9                   612,25                
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Pontal......................................... 2.673                                  403                                       15,1                    24,6                   63,17                  

Pontalinda.................................. 242                                     44                                         18,2                    37,0                   103,50                

Pontes Gestal............................. 105                                     27                                         25,7                    34,1                   32,61                  

Populina..................................... 211                                     54                                         25,6                    39,8                   55,51                  

Porangaba.................................. 375                                     35                                         9,3                      12,2                   30,71                  

Porto Feliz.................................. 2.516                                  726                                       28,9                    39,5                   36,89                  

Porto Ferreira............................. 2.637                                  528                                       20,0                    35,2                   75,80                  

Potim.......................................... 1.156                                  160                                       13,8                    20,2                   45,95                  

Potirendaba................................ 752                                     160                                       21,3                    35,5                   66,85                  

Pracinha..................................... 74                                       33                                         44,6                    50,3                   12,79                  

Pradópolis.................................. 1.019                                  255                                       25,0                    45,3                   81,02                  

Praia Grande.............................. 15.060                                4.047                                    26,9                    36,0                   33,97                  

Pratânia...................................... 250                                     31                                         12,4                    22,0                   77,42                  

Presidente Alves......................... 219                                     27                                         12,3                    27,6                   123,87                

Presidente Bernardes................. 510                                     65                                         12,7                    16,2                   27,11                  

Presidente Epitácio.................... 2.081                                  341                                       16,4                    24,3                   48,29                  

Presidente Prudente.................. 9.943                                  2.586                                    26,0                    40,9                   57,26                  

Presidente Venceslau................. 1.529                                  183                                       12,0                    20,7                   72,95                  

Promissão................................... 1.944                                  160                                       8,2                      18,3                   122,35                

Quadra....................................... 164                                     44                                         26,8                    33,7                   25,61                  

Quatá......................................... 768                                     114                                       14,8                    22,4                   50,91                  

Queiroz....................................... 150                                     10                                         6,7                      14,6                   119,00                

Queluz........................................ 635                                     21                                         3,3                      7,8                     135,86                

Quintana.................................... 298                                     13                                         4,4                      24,4                   459,32                

Rafard......................................... 521                                     86                                         16,5                    21,9                   32,67                  

Rancharia................................... 1.381                                  220                                       15,9                    28,7                   80,16                  

Redenção da Serra..................... 169                                     4                                            2,4                      6,9                     191,53                

Regente Feijó............................. 900                                     287                                       31,9                    43,5                   36,41                  

Reginópolis................................. 301                                     25                                         8,3                      25,1                   202,20                

Registro...................................... 2.874                                  470                                       16,4                    23,4                   43,09                  

Restinga...................................... 443                                     60                                         13,5                    20,1                   48,41                  

Ribeira........................................ 183                                     50                                         27,3                    35,2                   28,83                  

Ribeirão Bonito.......................... 707                                     69                                         9,8                      19,3                   97,76                  

Ribeirão Branco.......................... 1.172                                  129                                       11,0                    18,4                   67,17                  

Ribeirão Corrente....................... 270                                     68                                         25,2                    32,5                   29,04                  

Ribeirão do Sul........................... 183                                     36                                         19,7                    34,0                   72,83                  

Ribeirão dos Índios..................... 92                                       34                                         37,0                    45,7                   23,66                  

Ribeirão Grande......................... 401                                     10                                         2,5                      13,2                   429,32                

Ribeirão Pires............................. 5.386                                  1.377                                    25,6                    34,6                   35,33                  

Ribeirão Preto............................ 28.960                                8.997                                    31,1                    46,9                   50,96                  

Rifaina........................................ 146                                     10                                         6,8                      12,2                   78,12                  

Rincão........................................ 596                                     152                                       25,5                    39,4                   54,49                  

Rinópolis..................................... 471                                     73                                         15,5                    19,3                   24,52                  

Rio Claro..................................... 8.584                                  1.967                                    22,9                    41,2                   79,80                  

Rio das Pedras............................ 1.694                                  248                                       14,6                    22,9                   56,42                  
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Rio Grande da Serra................... 2.611                                  376                                       14,4                    22,4                   55,55                  

Riolândia.................................... 574                                     64                                         11,1                    21,2                   90,14                  

Riversul....................................... 337                                     50                                         14,8                    21,4                   44,24                  

Rosana........................................ 998                                     189                                       18,9                    27,4                   44,68                  

Roseira....................................... 630                                     105                                       16,7                    34,2                   105,20                

Rubiácea..................................... 178                                     54                                         30,3                    40,0                   31,85                  

Rubinéia..................................... 127                                     59                                         46,5                    52,2                   12,36                  

Sabino........................................ 282                                     51                                         18,1                    41,2                   127,81                

Sagres......................................... 104                                     29                                         27,9                    36,0                   29,10                  

Sales........................................... 261                                     33                                         12,6                    16,1                   27,34                  

Sales Oliveira.............................. 503                                     89                                         17,7                    31,6                   78,59                  

Salesópolis.................................. 881                                     69                                         7,8                      13,2                   68,54                  

Salmourão.................................. 217                                     45                                         20,7                    28,7                   38,40                  

Saltinho...................................... 265                                     13                                         4,9                      8,4                     71,23                  

Salto........................................... 5.368                                  915                                       17,0                    24,8                   45,49                  

Salto de Pirapora........................ 2.052                                  465                                       22,7                    32,5                   43,42                  

Salto Grande............................... 511                                     33                                         6,5                      18,5                   186,47                

Sandovalina................................ 207                                     57                                         27,5                    34,3                   24,56                  

Santa Adélia............................... 732                                     65                                         8,9                      16,5                   85,82                  

Santa Albertina........................... 210                                     35                                         16,7                    20,7                   24,20                  

Santa Bárbara d'Oeste................ 8.510                                  2.135                                    25,1                    35,0                   39,51                  

Santa Branca.............................. 703                                     80                                         11,4                    18,8                   65,21                  

Santa Clara d'Oeste.................... 93                                       46                                         49,5                    55,4                   12,00                  

Santa Cruz da Conceição............ 201                                     60                                         29,9                    48,3                   61,81                  

Santa Cruz da Esperança............ 114                                     39                                         34,2                    56,2                   64,28                  

Santa Cruz das Palmeiras........... 1.683                                  114                                       6,8                      14,7                   117,02                

Santa Cruz do Rio Pardo............. 2.215                                  439                                       19,8                    28,7                   44,81                  

Santa Ernestina.......................... 315                                     61                                         19,4                    26,7                   37,88                  

Santa Fé do Sul........................... 1.254                                  487                                       38,8                    45,9                   18,19                  

Santa Gertrudes......................... 1.352                                  166                                       12,3                    16,5                   34,39                  

Santa Isabel................................ 2.559                                  400                                       15,6                    25,6                   63,78                  

Santa Lúcia................................. 523                                     24                                         4,6                      21,4                   366,34                

Santa Maria da Serra.................. 362                                     59                                         16,3                    24,1                   47,87                  

Santa Mercedes.......................... 120                                     35                                         29,2                    45,2                   54,97                  

Santa Rita do Passa Quatro........ 1.116                                  298                                       26,7                    33,7                   26,21                  

Santa Rita d'Oeste...................... 78                                       14                                         17,9                    47,1                   162,41                

Santa Rosa de Viterbo................ 1.246                                  237                                       19,0                    38,5                   102,41                

Santa Salete................................ 60                                       17                                         28,3                    38,2                   34,82                  

Santana da Ponte Pensa............. 44                                       14                                         31,8                    47,1                   48,03                  

Santana de Parnaíba.................. 6.132                                  1.851                                    30,2                    42,0                   39,14                  

Santo Anastácio.......................... 1.005                                  139                                       13,8                    24,4                   76,42                  

Santo André................................ 31.472                                7.440                                    23,6                    35,9                   51,86                  

Santo Antônio da Alegria............ 278                                     3                                            1,1                      6,0                     456,00                

Santo Antônio de Posse............. 1.188                                  256                                       21,5                    32,8                   52,21                  

Santo Antônio do Aracanguá...... 385                                     118                                       30,6                    45,0                   46,82                  
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Santo Antônio do Jardim............ 252                                     58                                         23,0                    42,0                   82,48                  

Santo Antônio do Pinhal............. 340                                     48                                         14,1                    30,2                   113,92                

Santo Expedito........................... 108                                     15                                         13,9                    36,6                   163,52                

Santópolis do Aguapeí................ 238                                     23                                         9,7                      25,4                   162,83                

Santos......................................... 16.743                                5.900                                    35,2                    53,5                   51,82                  

São Bento do Sapucaí................. 495                                     16                                         3,2                      10,1                   212,47                

São Bernardo do Campo............ 39.299                                9.889                                    25,2                    40,6                   61,34                  

São Caetano do Sul..................... 5.630                                  2.378                                    42,2                    61,4                   45,37                  

São Carlos................................... 10.424                                3.157                                    30,3                    46,1                   52,22                  

São Francisco.............................. 136                                     26                                         19,1                    33,5                   75,23                  

São João da Boa Vista................. 3.681                                  843                                       22,9                    38,7                   68,99                  

São João das Duas Pontes.......... 112                                     10                                         8,9                      31,1                   248,32                

São João de Iracema.................. 88                                       36                                         40,9                    50,1                   22,47                  

São João do Pau d'Alho.............. 78                                       43                                         55,1                    62,3                   13,01                  

São Joaquim da Barra................. 2.436                                  527                                       21,6                    30,8                   42,37                  

São José da Bela Vista................ 556                                     84                                         15,1                    24,5                   62,17                  

São José do Barreiro................... 251                                     32                                         12,7                    20,6                   61,58                  

São José do Rio Pardo................ 2.250                                  403                                       17,9                    30,5                   70,29                  

São José do Rio Preto................. 18.661                                6.444                                    34,5                    47,5                   37,55                  

São José dos Campos................. 34.027                                6.163                                    18,1                    33,5                   84,96                  

São Lourenço da Serra............... 778                                     142                                       18,3                    25,7                   40,81                  

São Luiz do Paraitinga................ 432                                     -                                        -                      4,1                     

São Manuel................................ 2.110                                  436                                       20,7                    28,7                   38,89                  

São Miguel Arcanjo.................... 1.863                                  178                                       9,6                      13,8                   44,43                  

São Paulo.................................... 565.874                             170.215                               30,1                    43,9                   45,94                  

São Pedro................................... 1.432                                  327                                       22,8                    36,5                   59,84                  

São Pedro do Turvo.................... 371                                     141                                       38,0                    45,0                   18,40                  

São Roque.................................. 3.741                                  843                                       22,5                    38,3                   69,96                  

São Sebastião............................. 4.308                                  1.306                                    30,3                    44,1                   45,47                  

São Sebastião da Grama............. 651                                     73                                         11,2                    19,6                   74,79                  

São Simão................................... 742                                     150                                       20,2                    31,6                   56,31                  

São Vicente................................ 18.122                                3.521                                    19,4                    30,2                   55,43                  

Sarapuí....................................... 488                                     101                                       20,7                    35,2                   70,08                  

Sarutaiá...................................... 190                                     56                                         29,5                    40,7                   38,09                  

Sebastianópolis do Sul................ 157                                     45                                         28,7                    35,1                   22,46                  

Serra Azul................................... 526                                     64                                         12,2                    22,1                   81,63                  

Serra Negra................................ 984                                     315                                       32,0                    51,3                   60,25                  

Serrana....................................... 2.331                                  692                                       29,7                    42,1                   41,81                  

Sertãozinho................................ 5.950                                  1.726                                    29,0                    43,6                   50,30                  

Sete Barras................................. 840                                     95                                         11,3                    17,2                   52,08                  

Severínia..................................... 922                                     132                                       14,3                    19,9                   39,00                  

Silveiras...................................... 291                                     36                                         12,4                    16,9                   36,61                  

Socorro....................................... 1.557                                  181                                       11,6                    35,2                   202,80                

Sorocaba.................................... 27.752                                6.386                                    23,0                    36,2                   57,32                  

Sud Mennucci............................. 410                                     44                                         10,7                    17,6                   64,00                  
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Taxa de atendimento escolar, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2010/2016 

2010 2016 (3)

Municípios

 População de 0 a 3 anos 

de idade (1)

2010 

 Pessoas de 0 a 3 anos de 

idade que frequentavam 

creche (2)

2010 

 Percentual da população de 0 a 

3 anos de idade que frequenta 

creche  Variação 

percentual 

Sumaré....................................... 13.732                                2.529                                    18,4                    31,3                   69,95                  

Suzanápolis................................. 171                                     17                                         9,9                      22,0                   121,29                

Suzano........................................ 14.681                                2.439                                    16,6                    26,5                   59,51                  

Tabapuã..................................... 559                                     43                                         7,7                      30,0                   290,00                

Tabatinga................................... 738                                     187                                       25,3                    33,7                   33,00                  

Taboão da Serra......................... 14.454                                3.321                                    23,0                    36,8                   60,16                  

Taciba......................................... 291                                     37                                         12,7                    18,5                   45,50                  

Taguaí......................................... 648                                     199                                       30,7                    39,6                   28,95                  

Taiaçu......................................... 265                                     34                                         12,8                    20,9                   62,90                  

Taiúva......................................... 229                                     38                                         16,6                    20,8                   25,35                  

Tambaú...................................... 1.127                                  167                                       14,8                    21,7                   46,44                  

Tanabi......................................... 1.038                                  172                                       16,6                    31,4                   89,50                  

Tapiraí........................................ 468                                     101                                       21,6                    26,9                   24,65                  

Tapiratiba................................... 599                                     90                                         15,0                    31,3                   108,32                

Taquaral..................................... 111                                     30                                         27,0                    43,1                   59,47                  

Taquaritinga............................... 2.851                                  543                                       19,0                    30,3                   59,09                  

Taquarituba................................ 1.223                                  197                                       16,1                    26,1                   62,03                  

Taquarivaí................................... 313                                     -                                        -                      1,5                     

Tarabai....................................... 379                                     53                                         14,0                    20,9                   49,45                  

Tarumã....................................... 786                                     272                                       34,6                    47,3                   36,68                  

Tatuí........................................... 5.514                                  1.031                                    18,7                    26,3                   40,66                  

Taubaté...................................... 14.320                                2.901                                    20,3                    34,6                   70,79                  

Tejupá........................................ 295                                     84                                         28,5                    36,6                   28,54                  

Teodoro Sampaio....................... 1.189                                  127                                       10,7                    17,2                   61,03                  

Terra Roxa.................................. 505                                     70                                         13,9                    29,4                   112,10                

Tietê........................................... 1.814                                  622                                       34,3                    51,2                   49,32                  

Timburi....................................... 110                                     32                                         29,1                    48,1                   65,34                  

Torre de Pedra........................... 111                                     2                                            1,8                      6,5                     260,75                

Torrinha...................................... 431                                     9                                            2,1                      19,9                   852,99                

Trabiju........................................ 81                                       18                                         22,2                    34,6                   55,70                  

Tremembé.................................. 2.341                                  424                                       18,1                    28,8                   59,01                  

Três Fronteiras........................... 220                                     87                                         39,5                    45,4                   14,80                  

Tuiuti.......................................... 246                                     4                                            1,6                      4,3                     164,45                

Tupã........................................... 2.757                                  489                                       17,7                    29,0                   63,50                  

Tupi Paulista............................... 490                                     101                                       20,6                    33,5                   62,52                  

Turiúba....................................... 79                                       14                                         17,7                    54,1                   205,28                

Turmalina................................... 48                                       14                                         29,2                    38,7                   32,69                  

Ubarana...................................... 343                                     15                                         4,4                      22,9                   423,65                

Ubatuba..................................... 4.274                                  1.226                                    28,7                    39,9                   39,10                  

Ubirajara.................................... 267                                     23                                         8,6                      24,3                   182,09                

Uchoa......................................... 457                                     30                                         6,6                      17,9                   172,68                

União Paulista............................ 98                                       25                                         25,5                    30,5                   19,56                  

Urânia......................................... 334                                     49                                         14,7                    47,6                   224,46                

Uru............................................. 58                                       32                                         55,2                    65,0                   17,81                  

Urupês........................................ 505                                     41                                         8,1                      21,8                   168,51                
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Taxa de atendimento escolar, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2010/2016 

2010 2016 (3)

Municípios

 População de 0 a 3 anos 

de idade (1)

2010 

 Pessoas de 0 a 3 anos de 

idade que frequentavam 

creche (2)

2010 

 Percentual da população de 0 a 

3 anos de idade que frequenta 

creche  Variação 

percentual 

Valentim Gentil.......................... 518                                     10                                         1,9                      23,1                   1.096,58             

Valinhos...................................... 4.689                                  1.337                                    28,5                    44,5                   56,07                  

Valparaíso.................................. 1.218                                  162                                       13,3                    21,5                   61,65                  

Vargem....................................... 432                                     74                                         17,1                    21,2                   23,76                  

Vargem Grande do Sul............... 2.124                                  254                                       12,0                    16,7                   39,65                  

Vargem Grande Paulista............. 2.547                                  456                                       17,9                    26,7                   49,13                  

Várzea Paulista........................... 6.153                                  687                                       11,2                    20,9                   87,19                  

Vera Cruz.................................... 472                                     78                                         16,5                    41,9                   153,55                

Vinhedo...................................... 3.252                                  808                                       24,8                    43,4                   74,67                  

Viradouro................................... 871                                     281                                       32,3                    44,9                   39,17                  

Vista Alegre do Alto.................... 345                                     57                                         16,5                    25,0                   51,32                  

Vitória Brasil............................... 77                                       13                                         16,9                    20,8                   23,20                  

Votorantim................................. 5.979                                  1.503                                    25,1                    36,3                   44,40                  

Votuporanga.............................. 3.385                                  916                                       27,1                    44,2                   63,34                  

Zacarias...................................... 123                                     28                                         22,8                    39,4                   73,08                  

Fontes: (1) Tabela 200, Sidra, IBGE. (2) Tabela 2976, Sidra, IBGE. (3). Indicador 1B: Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a 

escola/creche (Taxa de atendimento escolar) - Situação no Relatório 1º Ciclo 2016 - Inep.
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Potencial de atendimento escolar em creche, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2019

 Federal  Estadual Municipal Privada  Pública  Privada 

Adamantina................................ 1.382          768         -        -          611           157         55,57              79,56       20,44       

Adolfo......................................... 133             113         -        -          -           113         84,96              -           100,00     

Aguaí.......................................... 1.897          626         -        -          510           116         33,00              81,47       18,53       

Águas da Prata........................... 302             133         -        -          133           -          44,04              100,00     -           

Águas de Lindóia........................ 975             537         -        -          450           87           55,08              83,80       16,20       

Águas de Santa Bárbara............. 304             176         -        -          176           -          57,89              100,00     -           

Águas de São Pedro.................... 134             83           -        -          83             -          61,94              100,00     -           

Agudos....................................... 1.834          1.054      -        -          940           114         57,47              89,18       10,82       

Alambari..................................... 295             110         -        -          110           -          37,29              100,00     -           

Alfredo Marcondes..................... 146             126         -        -          126           -          86,30              100,00     -           

Altair........................................... 192             84           -        -          84             -          43,75              100,00     -           

Altinópolis.................................. 703             399         -        -          354           45           56,76              88,72       11,28       

Alto Alegre.................................. 150             39           -        -          39             -          26,00              100,00     -           

Alumínio..................................... 986             336         -        -          336           -          34,08              100,00     -           

Álvares Florence......................... 106             78           -        -          78             -          73,58              100,00     -           

Álvares Machado........................ 1.044          491         -        -          283           208         47,03              57,64       42,36       

Álvaro de Carvalho..................... 233             85           -        -          -           85           36,48              -           100,00     

Alvinlândia.................................. 189             109         -        -          109           -          57,67              100,00     -           

Americana.................................. 10.111       5.398      -        -          2.124       3.274      53,39              39,35       60,65       

Américo Brasiliense.................... 2.271          1.158      -        -          1.105       53           50,99              95,42       4,58         

Américo de Campos................... 220             116         -        -          116           -          52,73              100,00     -           

Amparo...................................... 2.976          1.644      -        -          1.217       427         55,24              74,03       25,97       

Analândia................................... 232             119         -        -          119           -          51,29              100,00     -           

Andradina................................... 2.513          1.182      -        -          736           446         47,04              62,27       37,73       

Angatuba.................................... 1.286          481         -        -          465           16           37,40              96,67       3,33         

Anhembi..................................... 350             153         -        -          153           -          43,71              100,00     -           

Anhumas.................................... 178             121         -        -          121           -          67,98              100,00     -           

Aparecida................................... 1.752          715         -        -          652           63           40,81              91,19       8,81         

Aparecida d'Oeste...................... 161             95           -        -          95             -          59,01              100,00     -           

Apiaí........................................... 1.380          441         -        -          441           -          31,96              100,00     -           

Araçariguama............................. 1.350          469         -        -          453           16           34,74              96,59       3,41         

Araçatuba................................... 8.114          5.737      -        18           4.480       1.239      70,70              78,40       21,60       

Araçoiaba da Serra..................... 1.779          605         -        -          549           56           34,01              90,74       9,26         

Aramina...................................... 257             144         -        -          144           -          56,03              100,00     -           

Arandu........................................ 311             102         -        -          102           -          32,80              100,00     -           

Arapeí......................................... 120             22           -        -          22             -          18,33              100,00     -           

Araraquara................................. 9.834          6.732      -        32           5.647       1.053      68,46              84,36       15,64       

Araras......................................... 5.855          4.618      -        -          3.699       919         78,87              80,10       19,90       

Arco-Íris...................................... 77               28           -        -          28             -          36,36              100,00     -           

Arealva....................................... 361             130         -        -          130           -          36,01              100,00     -           

Areias......................................... 223             46           -        -          46             -          20,63              100,00     -           

Areiópolis................................... 604             167         -        -          167           -          27,65              100,00     -           

Ariranha..................................... 436             154         -        -          154           -          35,32              100,00     -           

Artur Nogueira........................... 2.603          1.245      -        -          1.028       217         47,83              82,57       17,43       

Arujá........................................... 5.542          1.847      -        -          1.574       273         33,33              85,22       14,78       

Municípios

 Participação da rede 

no número total de 

matrículas em creche 

(%) 
Total 

Dependência administrativa

População 

de 0 a 3 

anos de 

idade (1)

Número de matrículas em creche (2)
 Potencial de 

atendimento 

escolar em 

creche (%) 
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Potencial de atendimento escolar em creche, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2019

 Federal  Estadual Municipal Privada  Pública  Privada 

Municípios

 Participação da rede 

no número total de 

matrículas em creche 

(%) 
Total 

Dependência administrativa

População 

de 0 a 3 

anos de 

idade (1)

Número de matrículas em creche (2)
 Potencial de 

atendimento 

escolar em 

creche (%) 

Aspásia....................................... 67               47           -        -          47             -          70,15              100,00     -           

Assis............................................ 4.580          2.616      -        10           1.889       717         57,12              72,59       27,41       

Atibaia........................................ 7.507          3.849      -        -          2.112       1.737      51,27              54,87       45,13       

Auriflama.................................... 564             208         -        -          166           42           36,88              79,81       20,19       

Avaí............................................ 256             37           -        -          37             -          14,45              100,00     -           

Avanhandava.............................. 630             350         -        -          319           31           55,56              91,14       8,86         

Avaré.......................................... 4.232          2.372      -        -          1.548       824         56,05              65,26       34,74       

Bady Bassitt................................ 689             488         -        -          466           22           70,83              95,49       4,51         

Balbinos...................................... 57               49           -        -          49             -          85,96              100,00     -           

Bálsamo...................................... 346             162         -        -          162           -          46,82              100,00     -           

Bananal...................................... 549             80           -        -          80             -          14,57              100,00     -           

Barão de Antonina..................... 170             83           -        -          83             -          48,82              100,00     -           

Barbosa...................................... 404             182         -        -          182           -          45,05              100,00     -           

Bariri........................................... 1.564          735         -        -          574           161         46,99              78,10       21,90       

Barra Bonita............................... 1.404          656         -        -          130           526         46,72              19,82       80,18       

Barra do Chapéu......................... 328             76           -        -          76             -          23,17              100,00     -           

Barra do Turvo........................... 493             -          -        -          -           -          -                  

Barretos...................................... 5.249          3.615      -        -          2.558       1.057      68,87              70,76       29,24       

Barrinha...................................... 1.899          488         -        -          482           6             25,70              98,77       1,23         

Barueri........................................ 17.493       10.289   -        -          9.536       753         58,82              92,68       7,32         

Bastos......................................... 988             481         -        -          306           175         48,68              63,62       36,38       

Batatais...................................... 2.700          1.125      -        -          707           418         41,67              62,84       37,16       

Bauru.......................................... 16.360       8.079      -        48           4.393       3.638      49,38              54,97       45,03       

Bebedouro................................. 3.149          2.330      -        -          1.990       340         73,99              85,41       14,59       

Bento de Abreu.......................... 146             53           -        -          53             -          36,30              100,00     -           

Bernardino de Campos............... 535             263         -        -          243           20           49,16              92,40       7,60         

Bertioga...................................... 4.178          1.993      -        -          1.801       192         47,70              90,37       9,63         

Bilac............................................ 323             166         -        -          166           -          51,39              100,00     -           

Birigui......................................... 5.151          3.318      -        -          2.048       1.270      64,41              61,72       38,28       

Biritiba Mirim............................. 1.833          207         -        -          190           17           11,29              91,79       8,21         

Boa Esperança do Sul................. 763             304         -        -          304           -          39,84              100,00     -           

Bocaina....................................... 606             225         -        -          225           -          37,13              100,00     -           

Bofete......................................... 582             135         -        -          135           -          23,20              100,00     -           

Boituva....................................... 3.013          1.320      -        -          801           519         43,81              60,68       39,32       

Bom Jesus dos Perdões.............. 1.285          633         -        -          418           215         49,26              66,03       33,97       

Bom Sucesso de Itararé.............. 273             138         -        -          138           -          50,55              100,00     -           

Borá............................................ 32               26           -        -          26             -          81,25              100,00     -           

Boracéia..................................... 257             144         -        -          144           -          56,03              100,00     -           

Borborema................................. 653             317         -        -          292           25           48,55              92,11       7,89         

Borebi......................................... 142             62           -        -          62             -          43,66              100,00     -           

Botucatu..................................... 6.813          3.951      -        73           2.266       1.612      57,99              59,20       40,80       

Bragança Paulista....................... 8.139          3.935      -        -          3.162       773         48,35              80,36       19,64       

Braúna........................................ 247             150         -        -          150           -          60,73              100,00     -           

Brejo Alegre................................ 116             84           -        -          84             -          72,41              100,00     -           

Brodowski.................................. 1.128          504         -        -          455           49           44,68              90,28       9,72         
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Potencial de atendimento escolar em creche, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2019

 Federal  Estadual Municipal Privada  Pública  Privada 

Municípios

 Participação da rede 

no número total de 

matrículas em creche 

(%) 
Total 

Dependência administrativa

População 

de 0 a 3 

anos de 

idade (1)

Número de matrículas em creche (2)
 Potencial de 

atendimento 

escolar em 

creche (%) 

Brotas......................................... 1.229          438         -        -          401           37           35,64              91,55       8,45         

Buri............................................. 1.297          429         -        -          429           -          33,08              100,00     -           

Buritama..................................... 747             299         -        -          272           27           40,03              90,97       9,03         

Buritizal...................................... 191             100         -        -          100           -          52,36              100,00     -           

Cabrália Paulista......................... 202             52           -        -          32             20           25,74              61,54       38,46       

Cabreúva.................................... 2.852          1.318      -        -          1.267       51           46,21              96,13       3,87         

Caçapava.................................... 4.630          1.561      -        -          1.252       309         33,71              80,20       19,80       

Cachoeira Paulista...................... 1.544          624         -        -          453           171         40,41              72,60       27,40       

Caconde..................................... 927             291         -        -          274           17           31,39              94,16       5,84         

Cafelândia.................................. 840             202         -        -          181           21           24,05              89,60       10,40       

Caiabu........................................ 199             61           -        -          61             -          30,65              100,00     -           

Caieiras....................................... 5.310          2.967      -        -          2.723       244         55,88              91,78       8,22         

Caiuá.......................................... 242             57           -        -          57             -          23,55              100,00     -           

Cajamar...................................... 4.727          1.913      -        -          1.627       286         40,47              85,05       14,95       

Cajati.......................................... 1.792          411         -        -          370           41           22,94              90,02       9,98         

Cajobi......................................... 416             251         -        -          251           -          60,34              100,00     -           

Cajuru......................................... 1.415          495         -        -          247           248         34,98              49,90       50,10       

Campina do Monte Alegre......... 307             90           -        -          90             -          29,32              100,00     -           

Campinas.................................... 54.887       30.423   -        270         19.568     10.585   55,43              65,21       34,79       

Campo Limpo Paulista................ 4.378          1.299      -        -          1.041       258         29,67              80,14       19,86       

Campos do Jordão...................... 2.928          1.537      -        -          1.327       210         52,49              86,34       13,66       

Campos Novos Paulista.............. 238             109         -        -          109           -          45,80              100,00     -           

Cananéia..................................... 728             179         -        -          171           8             24,59              95,53       4,47         

Canas.......................................... 305             84           -        -          84             -          27,54              100,00     -           

Cândido Mota............................. 1.358          792         -        -          324           468         58,32              40,91       59,09       

Cândido Rodrigues..................... 108             54           -        -          54             -          50,00              100,00     -           

Canitar........................................ 300             102         -        -          102           -          34,00              100,00     -           

Capão Bonito.............................. 2.639          1.001      -        -          905           96           37,93              90,41       9,59         

Capela do Alto............................ 1.153          407         -        -          401           6             35,30              98,53       1,47         

Capivari...................................... 2.902          1.058      -        -          882           176         36,46              83,36       16,64       

Caraguatatuba............................ 6.380          4.284      -        -          3.766       518         67,15              87,91       12,09       

Carapicuíba................................ 23.338       7.256      -        -          2.024       5.232      31,09              27,89       72,11       

Cardoso...................................... 488             220         -        -          204           16           45,08              92,73       7,27         

Casa Branca................................ 1.402          713         -        -          574           139         50,86              80,50       19,50       

Cássia dos Coqueiros.................. 108             103         -        -          103           -          95,37              100,00     -           

Castilho...................................... 1.045          378         -        -          378           -          36,17              100,00     -           

Catanduva.................................. 4.893          2.687      -        -          2.139       548         54,92              79,61       20,39       

Catiguá....................................... 334             143         -        -          109           34           42,81              76,22       23,78       

Cedral......................................... 359             220         -        -          220           -          61,28              100,00     -           

Cerqueira César.......................... 1.001          594         -        -          527           67           59,34              88,72       11,28       

Cerquilho.................................... 2.174          1.335      -        -          1.267       68           61,41              94,91       5,09         

Cesário Lange............................. 871             433         -        -          418           15           49,71              96,54       3,46         

Charqueada................................ 893             396         -        -          126           270         44,34              31,82       68,18       

Chavantes................................... 672             215         -        -          205           10           31,99              95,35       4,65         

Clementina................................. 480             210         -        -          210           -          43,75              100,00     -           
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Potencial de atendimento escolar em creche, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2019

 Federal  Estadual Municipal Privada  Pública  Privada 

Municípios

 Participação da rede 

no número total de 

matrículas em creche 

(%) 
Total 

Dependência administrativa

População 

de 0 a 3 

anos de 
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Número de matrículas em creche (2)
 Potencial de 
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creche (%) 

Colina......................................... 800             508         -        -          466           42           63,50              91,73       8,27         

Colômbia.................................... 328             157         -        -          157           -          47,87              100,00     -           

Conchal...................................... 1.534          694         -        -          669           25           45,24              96,40       3,60         

Conchas...................................... 889             414         -        -          364           50           46,57              87,92       12,08       

Cordeirópolis.............................. 1.239          720         -        -          675           45           58,11              93,75       6,25         

Coroados.................................... 259             168         -        -          168           -          64,86              100,00     -           

Coronel Macedo......................... 227             95           -        -          68             27           41,85              71,58       28,42       

Corumbataí................................ 182             71           -        -          71             -          39,01              100,00     -           

Cosmópolis................................. 3.641          1.220      -        -          1.196       24           33,51              98,03       1,97         

Cosmorama................................ 257             153         -        -          153           -          59,53              100,00     -           

Cotia........................................... 15.114       4.646      -        -          3.351       1.295      30,74              72,13       27,87       

Cravinhos................................... 1.679          819         -        -          593           226         48,78              72,41       27,59       

Cristais Paulista.......................... 427             193         -        -          27             166         45,20              13,99       86,01       

Cruzália....................................... 92               75           -        -          75             -          81,52              100,00     -           

Cruzeiro...................................... 4.043          1.007      -        -          684           323         24,91              67,92       32,08       

Cubatão...................................... 6.954          2.484      -        -          1.678       806         35,72              67,55       32,45       

Cunha......................................... 1.042          212         -        -          196           16           20,35              92,45       7,55         

Descalvado................................. 1.356          716         -        -          466           250         52,80              65,08       34,92       

Diadema..................................... 23.263       8.147      -        -          3.990       4.157      35,02              48,98       51,02       

Dirce Reis.................................... 69               36           -        -          36             -          52,17              100,00     -           

Divinolândia............................... 491             181         -        -          166           15           36,86              91,71       8,29         

Dobrada..................................... 497             209         -        -          209           -          42,05              100,00     -           

Dois Córregos............................. 1.564          394         -        -          298           96           25,19              75,63       24,37       

Dolcinópolis................................ 79               50           -        -          50             -          63,29              100,00     -           

Dourado..................................... 352             161         -        -          161           -          45,74              100,00     -           

Dracena...................................... 1.866          1.187      -        -          1.059       128         63,61              89,22       10,78       

Duartina..................................... 515             227         -        -          115           112         44,08              50,66       49,34       

Dumont...................................... 433             241         -        -          236           5             55,66              97,93       2,07         

Echaporã.................................... 316             155         -        -          155           -          49,05              100,00     -           

Eldorado..................................... 1.009          236         -        -          236           -          23,39              100,00     -           

Elias Fausto................................. 860             360         -        -          360           -          41,86              100,00     -           

Elisiário....................................... 148             61           -        -          61             -          41,22              100,00     -           

Embaúba.................................... 106             43           -        -          43             -          40,57              100,00     -           

Embu das Artes.......................... 16.958       6.251      -        -          3.159       3.092      36,86              50,54       49,46       

Embu-Guaçu............................... 3.746          1.468      -        -          1.298       170         39,19              88,42       11,58       

Emilianópolis.............................. 124             93           -        -          93             -          75,00              100,00     -           

Engenheiro Coelho..................... 1.165          538         -        -          534           4             46,18              99,26       0,74         

Espírito Santo do Pinhal............. 1.851          856         -        -          651           205         46,25              76,05       23,95       

Espírito Santo do Turvo.............. 272             119         -        -          119           -          43,75              100,00     -           

Estiva Gerbi................................ 532             245         -        -          226           19           46,05              92,24       7,76         

Estrela do Norte......................... 127             88           -        -          88             -          69,29              100,00     -           

Estrela d'Oeste........................... 332             210         -        -          200           10           63,25              95,24       4,76         

Euclides da Cunha Paulista......... 502             84           -        -          84             -          16,73              100,00     -           

Fartura........................................ 766             480         -        -          300           180         62,66              62,50       37,50       

Fernando Prestes....................... 212             146         -        -          146           -          68,87              100,00     -           
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Fernandópolis............................. 2.614          1.836      -        -          1.670       166         70,24              90,96       9,04         

Fernão........................................ 77               62           -        -          62             -          80,52              100,00     -           

Ferraz de Vasconcelos................ 11.419       3.968      -        -          1.902       2.066      34,75              47,93       52,07       

Flora Rica.................................... 62               44           -        -          44             -          70,97              100,00     -           

Floreal........................................ 93               55           -        -          55             -          59,14              100,00     -           

Flórida Paulista........................... 527             158         -        -          158           -          29,98              100,00     -           

Florínea...................................... 128             78           -        -          78             -          60,94              100,00     -           

Franca......................................... 17.109       7.789      -        20           20             7.749      45,53              0,51         99,49       

Francisco Morato....................... 10.811       3.703      -        -          3.683       20           34,25              99,46       0,54         

Franco da Rocha......................... 8.787          3.825      -        -          3.713       112         43,53              97,07       2,93         

Gabriel Monteiro........................ 96               96           -        -          96             -          100,00            100,00     -           

Gália........................................... 262             123         -        -          123           -          46,95              100,00     -           

Garça.......................................... 1.883          778         -        -          680           98           41,32              87,40       12,60       

Gastão Vidigal............................ 247             78           -        -          78             -          31,58              100,00     -           

Gavião Peixoto........................... 227             196         -        -          196           -          86,34              100,00     -           

General Salgado......................... 429             176         -        -          171           5             41,03              97,16       2,84         

Getulina...................................... 475             145         -        -          29             116         30,53              20,00       80,00       

Glicério....................................... 232             132         -        -          132           -          56,90              100,00     -           

Guaiçara..................................... 634             216         -        -          216           -          34,07              100,00     -           

Guaimbê..................................... 289             83           -        -          83             -          28,72              100,00     -           

Guaíra......................................... 1.692          878         -        -          763           115         51,89              86,90       13,10       

Guapiaçu.................................... 909             425         -        -          425           -          46,75              100,00     -           

Guapiara..................................... 1.058          137         -        -          130           7             12,95              94,89       5,11         

Guará.......................................... 1.125          428         -        -          308           120         38,04              71,96       28,04       

Guaraçaí..................................... 382             119         -        -          51             68           31,15              42,86       57,14       

Guaraci....................................... 583             223         -        -          223           -          38,25              100,00     -           

Guarani d'Oeste......................... 76               49           -        -          49             -          64,47              100,00     -           

Guarantã.................................... 327             89           -        -          66             23           27,22              74,16       25,84       

Guararapes................................. 1.523          1.038      -        -          938           100         68,15              90,37       9,63         

Guararema................................. 1.693          897         -        -          894           3             52,98              99,67       0,33         

Guaratinguetá............................ 5.843          1.972      -        22           795           1.155      33,75              41,43       58,57       

Guareí......................................... 642             213         -        -          213           -          33,18              100,00     -           

Guariba....................................... 2.075          635         -        -          585           50           30,60              92,13       7,87         

Guarujá....................................... 17.572       5.968      -        -          1.912       4.056      33,96              32,04       67,96       

Guarulhos................................... 77.995       30.845   -        -          12.709     18.136   39,55              41,20       58,80       

Guatapará.................................. 377             278         -        -          278           -          73,74              100,00     -           

Guzolândia................................. 244             70           -        -          70             -          28,69              100,00     -           

Herculândia................................ 469             130         -        -          78             52           27,72              60,00       40,00       

Holambra................................... 831             540         -        -          467           73           64,98              86,48       13,52       

Hortolândia................................ 11.800       6.260      -        -          5.948       312         53,05              95,02       4,98         

Iacanga....................................... 550             237         -        -          230           7             43,09              97,05       2,95         

Iacri............................................ 284             88           -        -          88             -          30,99              100,00     -           

Iaras............................................ 302             135         -        -          135           -          44,70              100,00     -           

Ibaté........................................... 1.888          916         -        -          911           5             48,52              99,45       0,55         

Ibirá............................................ 571             240         -        -          236           4             42,03              98,33       1,67         
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Ibirarema.................................... 378             163         -        -          163           -          43,12              100,00     -           

Ibitinga....................................... 2.742          1.232      -        -          1.044       188         44,93              84,74       15,26       

Ibiúna......................................... 4.074          1.215      -        -          1.050       165         29,82              86,42       13,58       

Icém........................................... 446             162         -        -          71             91           36,32              43,83       56,17       

Iepê............................................ 395             170         -        -          170           -          43,04              100,00     -           

Igaraçu do Tietê.......................... 1.197          547         -        -          513           34           45,70              93,78       6,22         

Igarapava.................................... 1.373          469         -        -          299           170         34,16              63,75       36,25       

Igaratá........................................ 504             181         -        -          178           3             35,91              98,34       1,66         

Iguape........................................ 1.506          415         -        -          373           42           27,56              89,88       10,12       

Ilha Comprida............................. 559             388         -        -          388           -          69,41              100,00     -           

Ilha Solteira................................ 1.038          576         -        18           542           16           55,49              97,22       2,78         

Ilhabela....................................... 1.942          1.066      -        -          1.051       15           54,89              98,59       1,41         

Indaiatuba.................................. 11.651       8.035      -        -          6.534       1.501      68,96              81,32       18,68       

Indiana....................................... 214             107         -        -          107           -          50,00              100,00     -           

Indiaporã.................................... 182             80           -        -          80             -          43,96              100,00     -           

Inúbia Paulista............................ 181             53           -        -          53             -          29,28              100,00     -           

Ipaussu....................................... 739             264         -        -          245           19           35,72              92,80       7,20         

Iperó........................................... 1.728          604         -        -          595           9             34,95              98,51       1,49         

Ipeúna........................................ 388             171         -        -          171           -          44,07              100,00     -           

Ipiguá.......................................... 233             135         -        -          135           -          57,94              100,00     -           

Iporanga..................................... 279             47           -        -          47             -          16,85              100,00     -           

Ipuã............................................ 848             411         -        -          253           158         48,47              61,56       38,44       

Iracemápolis............................... 1.140          661         -        -          208           453         57,98              31,47       68,53       

Irapuã......................................... 337             138         -        -          138           -          40,95              100,00     -           

Irapuru....................................... 237             100         -        -          100           -          42,19              100,00     -           

Itaberá........................................ 917             379         -        -          363           16           41,33              95,78       4,22         

Itaí.............................................. 1.417          403         -        -          344           59           28,44              85,36       14,64       

Itajobi......................................... 538             320         -        -          298           22           59,48              93,13       6,88         

Itaju............................................ 158             92           -        -          92             -          58,23              100,00     -           

Itanhaém.................................... 5.916          2.828      -        -          2.354       474         47,80              83,24       16,76       

Itaoca......................................... 170             57           -        -          57             -          33,53              100,00     -           

Itapecerica da Serra................... 10.370       3.257      -        -          2.060       1.197      31,41              63,25       36,75       

Itapetininga................................ 8.487          3.836      -        -          3.488       348         45,20              90,93       9,07         

Itapeva....................................... 5.249          2.681      -        -          2.335       346         51,08              87,09       12,91       

Itapevi........................................ 15.304       3.152      -        -          3.133       19           20,60              99,40       0,60         

Itapira......................................... 2.954          1.628      -        -          1.134       494         55,11              69,66       30,34       

Itapirapuã Paulista..................... 270             75           -        -          75             -          27,78              100,00     -           

Itápolis........................................ 1.752          849         -        -          738           111         48,46              86,93       13,07       

Itaporanga.................................. 802             296         -        -          277           19           36,91              93,58       6,42         

Itapuí.......................................... 686             383         -        -          255           128         55,83              66,58       33,42       

Itapura........................................ 225             98           -        -          98             -          43,56              100,00     -           

Itaquaquecetuba........................ 22.691       5.740      -        -          2.390       3.350      25,30              41,64       58,36       

Itararé........................................ 2.659          876         -        -          872           4             32,94              99,54       0,46         

Itariri........................................... 937             234         -        -          234           -          24,97              100,00     -           

Itatiba......................................... 5.532          3.185      -        -          2.788       397         57,57              87,54       12,46       
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Itatinga....................................... 1.298          361         -        -          333           28           27,81              92,24       7,76         

Itirapina...................................... 767             279         -        -          279           -          36,38              100,00     -           

Itirapuã....................................... 314             127         -        -          127           -          40,45              100,00     -           

Itobi............................................ 329             95           -        -          78             17           28,88              82,11       17,89       

Itu............................................... 8.920          3.679      -        -          2.576       1.103      41,24              70,02       29,98       

Itupeva....................................... 3.341          1.305      -        -          1.211       94           39,06              92,80       7,20         

Ituverava.................................... 1.838          961         -        -          710           251         52,29              73,88       26,12       

Jaborandi.................................... 328             178         -        -          178           -          54,27              100,00     -           

Jaboticabal................................. 3.179          1.627      -        30           1.269       328         51,18              79,84       20,16       

Jacareí........................................ 11.983       5.407      -        -          2.624       2.783      45,12              48,53       51,47       

Jaci.............................................. 309             198         -        -          -           198         64,08              -           100,00     

Jacupiranga................................ 933             249         -        -          175           74           26,69              70,28       29,72       

Jaguariúna.................................. 2.877          1.557      -        -          1.442       115         54,12              92,61       7,39         

Jales............................................ 1.836          1.229      -        -          1.010       219         66,94              82,18       17,82       

Jambeiro..................................... 318             162         -        -          162           -          50,94              100,00     -           

Jandira........................................ 6.761          3.024      -        -          2.095       929         44,73              69,28       30,72       

Jardinópolis................................ 2.176          1.124      -        -          1.000       124         51,65              88,97       11,03       

Jarinu.......................................... 1.661          748         -        -          713           35           45,03              95,32       4,68         

Jaú.............................................. 6.836          2.497      -        -          1.253       1.244      36,53              50,18       49,82       

Jeriquara..................................... 156             93           -        -          93             -          59,62              100,00     -           

Joanópolis.................................. 568             273         -        -          260           13           48,06              95,24       4,76         

João Ramalho............................. 224             135         -        -          135           -          60,27              100,00     -           

José Bonifácio............................. 1.658          718         -        -          589           129         43,31              82,03       17,97       

Júlio Mesquita............................ 254             112         -        -          112           -          44,09              100,00     -           

Jumirim...................................... 153             86           -        -          86             -          56,21              100,00     -           

Jundiaí........................................ 19.019       9.821      -        -          3.940       5.881      51,64              40,12       59,88       

Junqueirópolis............................ 870             560         -        -          552           8             64,37              98,57       1,43         

Juquiá......................................... 1.074          251         -        -          237           14           23,37              94,42       5,58         

Juquitiba..................................... 1.828          513         -        -          247           266         28,06              48,15       51,85       

Lagoinha..................................... 212             59           -        -          59             -          27,83              100,00     -           

Laranjal Paulista......................... 1.406          757         -        -          523           234         53,84              69,09       30,91       

Lavínia........................................ 198             60           -        -          60             -          30,30              100,00     -           

Lavrinhas.................................... 423             -          -        -          -           -          -                  #DIV/0! #DIV/0!

Leme........................................... 5.200          2.704      -        -          2.512       192         52,00              92,90       7,10         

Lençóis Paulista.......................... 3.134          1.767      -        -          1.544       223         56,38              87,38       12,62       

Limeira....................................... 13.372       7.104      -        -          4.471       2.633      53,13              62,94       37,06       

Lindóia........................................ 342             146         -        -          146           -          42,69              100,00     -           

Lins............................................. 3.316          1.947      -        -          886           1.061      58,72              45,51       54,49       

Lorena........................................ 4.578          1.467      -        -          969           498         32,04              66,05       33,95       

Lourdes....................................... 77               72           -        -          72             -          93,51              100,00     -           

Louveira...................................... 2.700          1.386      -        -          1.246       140         51,33              89,90       10,10       

Lucélia........................................ 904             365         -        -          299           66           40,38              81,92       18,08       

Lucianópolis............................... 109             56           -        -          21             35           51,38              37,50       62,50       

Luís Antônio............................... 764             346         -        -          298           48           45,29              86,13       13,87       

Luiziânia..................................... 302             152         -        -          152           -          50,33              100,00     -           
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Lupércio..................................... 238             140         -        -          140           -          58,82              100,00     -           

Lutécia........................................ 125             56           -        -          56             -          44,80              100,00     -           

Macatuba................................... 889             498         -        -          186           312         56,02              37,35       62,65       

Macaubal.................................... 280             113         -        -          113           -          40,36              100,00     -           

Macedônia................................. 124             61           -        -          61             -          49,19              100,00     -           

Magda........................................ 123             52           -        -          52             -          42,28              100,00     -           

Mairinque................................... 2.550          982         -        -          934           48           38,51              95,11       4,89         

Mairiporã................................... 5.141          1.444      -        -          1.209       235         28,09              83,73       16,27       

Manduri...................................... 437             133         -        -          117           16           30,43              87,97       12,03       

Marabá Paulista......................... 176             44           -        -          44             -          25,00              100,00     -           

Maracaí...................................... 655             229         -        -          214           15           34,96              93,45       6,55         

Marapoama................................ 123             81           -        -          72             9             65,85              88,89       11,11       

Mariápolis.................................. 187             56           -        -          56             -          29,95              100,00     -           

Marília........................................ 10.451       6.182      -        16           4.960       1.206      59,15              80,49       19,51       

Marinópolis................................ 93               39           -        -          39             -          41,94              100,00     -           

Martinópolis............................... 1.174          632         -        -          382           250         53,83              60,44       39,56       

Matão......................................... 3.578          1.895      -        -          1.496       399         52,96              78,94       21,06       

Mauá.......................................... 23.516       8.377      -        -          6.423       1.954      35,62              76,67       23,33       

Mendonça.................................. 187             144         -        -          144           -          77,01              100,00     -           

Meridiano................................... 142             121         -        -          121           -          85,21              100,00     -           

Mesópolis................................... 92               51           -        -          51             -          55,43              100,00     -           

Miguelópolis............................... 1.103          265         -        -          225           40           24,03              84,91       15,09       

Mineiros do Tietê....................... 642             206         -        -          206           -          32,09              100,00     -           

Mira Estrela................................ 112             77           -        -          77             -          68,75              100,00     -           

Miracatu..................................... 1.287          222         -        -          218           4             17,25              98,20       1,80         

Mirandópolis.............................. 1.231          309         -        -          213           96           25,10              68,93       31,07       

Mirante do Paranapanema........ 803             330         -        -          319           11           41,10              96,67       3,33         

Mirassol...................................... 2.444          1.206      -        -          934           272         49,35              77,45       22,55       

Mirassolândia............................. 219             151         -        -          151           -          68,95              100,00     -           

Mococa...................................... 2.927          1.462      -        -          1.159       303         49,95              79,27       20,73       

Mogi das Cruzes......................... 23.244       11.374   -        -          1.568       9.806      48,93              13,79       86,21       

Mogi Guaçu................................ 7.080          2.493      -        -          987           1.506      35,21              39,59       60,41       

Mogi Mirim................................ 4.001          2.139      -        -          1.525       614         53,46              71,29       28,71       

Mombuca................................... 180             93           -        -          93             -          51,67              100,00     -           

Monções.................................... 87               68           -        -          68             -          78,16              100,00     -           

Mongaguá.................................. 3.115          910         -        -          842           68           29,21              92,53       7,47         

Monte Alegre do Sul................... 325             148         -        -          148           -          45,54              100,00     -           

Monte Alto................................. 2.004          1.055      -        -          934           121         52,64              88,53       11,47       

Monte Aprazível......................... 957             439         -        -          361           78           45,87              82,23       17,77       

Monte Azul Paulista................... 798             395         -        -          348           47           49,50              88,10       11,90       

Monte Castelo............................ 145             77           -        -          77             -          53,10              100,00     -           

Monte Mor................................. 3.416          1.603      -        -          1.540       63           46,93              96,07       3,93         

Monteiro Lobato........................ 198             58           -        -          58             -          29,29              100,00     -           

Morro Agudo.............................. 1.833          614         -        -          551           63           33,50              89,74       10,26       

Morungaba................................. 704             179         -        -          160           19           25,43              89,39       10,61       
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Motuca....................................... 216             91           -        -          91             -          42,13              100,00     -           

Murutinga do Sul........................ 149             80           -        -          80             -          53,69              100,00     -           

Nantes........................................ 173             74           -        -          74             -          42,77              100,00     -           

Narandiba................................... 291             191         -        -          191           -          65,64              100,00     -           

Natividade da Serra.................... 341             -          -        -          -           -          -                  #DIV/0! #DIV/0!

Nazaré Paulista........................... 1.004          386         -        -          386           -          38,45              100,00     -           

Neves Paulista............................ 285             164         -        -          164           -          57,54              100,00     -           

Nhandeara.................................. 373             191         -        -          154           37           51,21              80,63       19,37       

Nipoã.......................................... 248             68           -        -          68             -          27,42              100,00     -           

Nova Aliança.............................. 282             211         -        -          211           -          74,82              100,00     -           

Nova Campina............................ 634             184         -        -          184           -          29,02              100,00     -           

Nova Canaã Paulista................... 63               48           -        -          48             -          76,19              100,00     -           

Nova Castilho............................. 56               29           -        -          29             -          51,79              100,00     -           

Nova Europa............................... 548             217         -        -          203           14           39,60              93,55       6,45         

Nova Granada............................ 971             436         -        -          375           61           44,90              86,01       13,99       

Nova Guataporanga................... 86               53           -        -          53             -          61,63              100,00     -           

Nova Independência.................. 197             135         -        -          135           -          68,53              100,00     -           

Nova Luzitânia............................ 189             70           -        -          70             -          37,04              100,00     -           

Nova Odessa.............................. 2.641          1.364      -        -          1.189       175         51,65              87,17       12,83       

Novais......................................... 304             137         -        -          137           -          45,07              100,00     -           

Novo Horizonte.......................... 1.781          707         -        -          483           224         39,70              68,32       31,68       

Nuporanga................................. 322             217         -        -          173           44           67,39              79,72       20,28       

Ocauçu....................................... 197             158         -        -          158           -          80,20              100,00     -           

Óleo............................................ 116             57           -        -          57             -          49,14              100,00     -           

Olímpia....................................... 2.348          1.475      -        -          1.126       349         62,82              76,34       23,66       

Onda Verde................................ 200             102         -        -          102           -          51,00              100,00     -           

Oriente....................................... 281             96           -        -          -           96           34,16              -           100,00     

Orindiúva.................................... 353             143         -        -          143           -          40,51              100,00     -           

Orlândia...................................... 2.057          993         -        -          649           344         48,27              65,36       34,64       

Osasco........................................ 37.048       19.086   -        -          14.866     4.220      51,52              77,89       22,11       

Oscar Bressane........................... 106             76           -        -          76             -          71,70              100,00     -           

Osvaldo Cruz.............................. 1.188          640         -        -          443           197         53,87              69,22       30,78       

Ourinhos..................................... 5.576          1.823      -        -          1.458       365         32,69              79,98       20,02       

Ouro Verde................................. 441             123         -        -          123           -          27,89              100,00     -           

Ouroeste.................................... 485             261         -        -          261           -          53,81              100,00     -           

Pacaembu................................... 431             199         -        -          132           67           46,17              66,33       33,67       

Palestina..................................... 508             298         -        -          298           -          58,66              100,00     -           

Palmares Paulista....................... 668             189         -        -          189           -          28,29              100,00     -           

Palmeira d'Oeste........................ 331             135         -        -          97             38           40,79              71,85       28,15       

Palmital...................................... 1.026          539         -        -          501           38           52,53              92,95       7,05         

Panorama................................... 777             351         -        -          328           23           45,17              93,45       6,55         

Paraguaçu Paulista..................... 2.176          1.285      -        -          1.177       108         59,05              91,60       8,40         

Paraibuna................................... 1.038          220         -        -          206           14           21,19              93,64       6,36         

Paraíso........................................ 279             104         -        -          104           -          37,28              100,00     -           

Paranapanema........................... 1.086          431         -        -          252           179         39,69              58,47       41,53       
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Paranapuã.................................. 151             118         -        -          118           -          78,15              100,00     -           

Parapuã...................................... 400             105         -        -          89             16           26,25              84,76       15,24       

Pardinho..................................... 395             106         -        -          106           -          26,84              100,00     -           

Pariquera-Açu............................. 1.103          143         -        -          86             57           12,96              60,14       39,86       

Parisi........................................... 80               80           -        -          80             -          100,00            100,00     -           

Patrocínio Paulista..................... 814             256         -        -          256           -          31,45              100,00     -           

Paulicéia..................................... 385             204         -        -          204           -          52,99              100,00     -           

Paulínia....................................... 5.738          4.027      -        -          2.199       1.828      70,18              54,61       45,39       

Paulistânia.................................. 74               61           -        -          61             -          82,43              100,00     -           

Paulo de Faria............................. 410             156         -        -          104           52           38,05              66,67       33,33       

Pederneiras................................ 2.269          808         -        -          738           70           35,61              91,34       8,66         

Pedra Bela.................................. 280             65           -        -          65             -          23,21              100,00     -           

Pedranópolis.............................. 82               15           -        -          15             -          18,29              100,00     -           

Pedregulho................................. 860             336         -        -          255           81           39,07              75,89       24,11       

Pedreira...................................... 2.177          1.230      -        -          848           382         56,50              68,94       31,06       

Pedrinhas Paulista...................... 122             102         -        -          70             32           83,61              68,63       31,37       

Pedro de Toledo......................... 618             121         -        -          121           -          19,58              100,00     -           

Penápolis.................................... 2.725          1.976      -        -          1.430       546         72,51              72,37       27,63       

Pereira Barreto........................... 1.213          510         -        -          493           17           42,04              96,67       3,33         

Pereiras...................................... 423             173         -        -          173           -          40,90              100,00     -           

Peruíbe....................................... 4.411          1.417      -        -          1.060       357         32,12              74,81       25,19       

Piacatu....................................... 279             166         -        -          166           -          59,50              100,00     -           

Piedade...................................... 2.692          979         -        -          875           104         36,37              89,38       10,62       

Pilar do Sul................................. 1.636          607         -        -          588           19           37,10              96,87       3,13         

Pindamonhangaba..................... 8.454          2.458      -        -          1.591       867         29,07              64,73       35,27       

Pindorama.................................. 696             263         -        -          263           -          37,79              100,00     -           

Pinhalzinho................................. 654             258         -        -          232           26           39,45              89,92       10,08       

Piquerobi.................................... 152             66           -        -          66             -          43,42              100,00     -           

Piquete....................................... 620             162         -        -          127           35           26,13              78,40       21,60       

Piracaia....................................... 1.274          610         -        -          610           -          47,88              100,00     -           

Piracicaba................................... 17.858       12.849   -        -          10.777     2.072      71,95              83,87       16,13       

Piraju.......................................... 1.359          910         -        -          728           182         66,96              80,00       20,00       

Pirajuí......................................... 938             310         -        -          252           58           33,05              81,29       18,71       

Pirangi........................................ 436             136         -        -          113           23           31,19              83,09       16,91       

Pirapora do Bom Jesus............... 1.086          612         -        -          612           -          56,35              100,00     -           

Pirapozinho................................ 1.385          693         -        -          636           57           50,04              91,77       8,23         

Pirassununga.............................. 3.200          1.350      -        -          1.005       345         42,19              74,44       25,56       

Piratininga.................................. 606             218         -        -          46             172         35,97              21,10       78,90       

Pitangueiras................................ 2.137          805         -        -          750           55           37,67              93,17       6,83         

Planalto...................................... 305             65           -        -          65             -          21,31              100,00     -           

Platina........................................ 198             103         -        -          55             48           52,02              53,40       46,60       

Poá............................................. 6.749          1.448      -        -          1.079       369         21,46              74,52       25,48       

Poloni......................................... 248             103         -        -          103           -          41,53              100,00     -           

Pompéia..................................... 898             510         -        -          387           123         56,79              75,88       24,12       

Pongaí........................................ 124             72           -        -          72             -          58,06              100,00     -           

10/15



Potencial de atendimento escolar em creche, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2019

 Federal  Estadual Municipal Privada  Pública  Privada 

Municípios

 Participação da rede 

no número total de 

matrículas em creche 

(%) 
Total 

Dependência administrativa

População 

de 0 a 3 

anos de 

idade (1)

Número de matrículas em creche (2)
 Potencial de 

atendimento 

escolar em 

creche (%) 

Pontal......................................... 2.764          878         -        -          775           103         31,77              88,27       11,73       

Pontalinda.................................. 225             84           -        -          84             -          37,33              100,00     -           

Pontes Gestal............................. 117             52           -        -          52             -          44,44              100,00     -           

Populina..................................... 155             99           -        -          99             -          63,87              100,00     -           

Porangaba.................................. 425             125         -        -          125           -          29,41              100,00     -           

Porto Feliz.................................. 2.485          1.338      -        -          1.217       121         53,84              90,96       9,04         

Porto Ferreira............................. 2.519          946         -        -          716           230         37,55              75,69       24,31       

Potim.......................................... 929             264         -        -          217           47           28,42              82,20       17,80       

Potirendaba................................ 707             302         -        -          289           13           42,72              95,70       4,30         

Pracinha..................................... 81               34           -        -          34             -          41,98              100,00     -           

Pradópolis.................................. 1.098          435         -        -          396           39           39,62              91,03       8,97         

Praia Grande.............................. 17.365       10.455   -        -          9.572       883         60,21              91,55       8,45         

Pratânia...................................... 283             123         -        -          123           -          43,46              100,00     -           

Presidente Alves......................... 175             78           -        -          59             19           44,57              75,64       24,36       

Presidente Bernardes................. 518             208         -        -          -           208         40,15              -           100,00     

Presidente Epitácio.................... 2.076          840         -        -          769           71           40,46              91,55       8,45         

Presidente Prudente.................. 9.930          6.195      -        28           4.401       1.766      62,39              71,49       28,51       

Presidente Venceslau................. 1.517          643         -        -          555           88           42,39              86,31       13,69       

Promissão................................... 2.072          490         -        -          412           78           23,65              84,08       15,92       

Quadra....................................... 166             59           -        -          59             -          35,54              100,00     -           

Quatá......................................... 746             339         -        -          308           31           45,44              90,86       9,14         

Queiroz....................................... 171             100         -        -          100           -          58,48              100,00     -           

Queluz........................................ 645             155         -        -          155           -          24,03              100,00     -           

Quintana.................................... 300             221         -        -          76             145         73,67              34,39       65,61       

Rafard......................................... 487             136         -        -          136           -          27,93              100,00     -           

Rancharia................................... 1.336          731         -        -          617           114         54,72              84,40       15,60       

Redenção da Serra..................... 180             -          -        -          -           -          -                  #DIV/0! #DIV/0!

Regente Feijó............................. 854             571         -        -          533           38           66,86              93,35       6,65         

Reginópolis................................. 214             133         -        -          111           22           62,15              83,46       16,54       

Registro...................................... 2.919          1.453      -        -          1.252       201         49,78              86,17       13,83       

Restinga...................................... 486             188         -        -          188           -          38,68              100,00     -           

Ribeira........................................ 177             66           -        -          66             -          37,29              100,00     -           

Ribeirão Bonito.......................... 731             225         -        -          218           7             30,78              96,89       3,11         

Ribeirão Branco.......................... 1.029          333         -        -          333           -          32,36              100,00     -           

Ribeirão Corrente....................... 257             142         -        -          142           -          55,25              100,00     -           

Ribeirão do Sul........................... 188             94           -        -          94             -          50,00              100,00     -           

Ribeirão dos Índios..................... 81               59           -        -          59             -          72,84              100,00     -           

Ribeirão Grande......................... 406             73           -        -          73             -          17,98              100,00     -           

Ribeirão Pires............................. 5.505          2.308      -        -          1.923       385         41,93              83,32       16,68       

Ribeirão Preto............................ 31.447       16.070   -        47           9.168       6.855      51,10              57,34       42,66       

Rifaina........................................ 145             46           -        -          46             -          31,72              100,00     -           

Rincão........................................ 525             207         -        -          200           7             39,43              96,62       3,38         

Rinópolis..................................... 401             114         -        -          114           -          28,43              100,00     -           

Rio Claro..................................... 8.966          4.598      -        19           4.113       466         51,28              89,87       10,13       

Rio das Pedras............................ 1.766          589         -        -          543           46           33,35              92,19       7,81         
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Rio Grande da Serra................... 2.613          1.010      -        -          966           44           38,65              95,64       4,36         

Riolândia.................................... 562             222         -        -          206           16           39,50              92,79       7,21         

Riversul....................................... 302             110         -        -          110           -          36,42              100,00     -           

Rosana........................................ 866             374         -        -          208           166         43,19              55,61       44,39       

Roseira....................................... 579             333         -        -          333           -          57,51              100,00     -           

Rubiácea..................................... 140             142         -        -          142           -          101,43            100,00     -           

Rubinéia..................................... 120             94           -        -          94             -          78,33              100,00     -           

Sabino........................................ 275             111         -        -          -           111         40,36              -           100,00     

Sagres......................................... 106             57           -        -          57             -          53,77              100,00     -           

Sales........................................... 281             87           -        -          87             -          30,96              100,00     -           

Sales Oliveira.............................. 509             197         -        -          78             119         38,70              39,59       60,41       

Salesópolis.................................. 1.042          89           -        -          89             -          8,54                100,00     -           

Salmourão.................................. 233             66           -        -          66             -          28,33              100,00     -           

Saltinho...................................... 295             167         -        -          167           -          56,61              100,00     -           

Salto........................................... 5.492          2.668      -        -          2.257       411         48,58              84,60       15,40       

Salto de Pirapora........................ 2.429          701         -        -          608           93           28,86              86,73       13,27       

Salto Grande............................... 486             172         -        -          172           -          35,39              100,00     -           

Sandovalina................................ 238             96           -        -          96             -          40,34              100,00     -           

Santa Adélia............................... 672             226         -        -          210           16           33,63              92,92       7,08         

Santa Albertina........................... 192             107         -        -          107           -          55,73              100,00     -           

Santa Bárbara d'Oeste................ 8.231          3.968      -        -          2.570       1.398      48,21              64,77       35,23       

Santa Branca.............................. 649             243         -        -          217           26           37,44              89,30       10,70       

Santa Clara d'Oeste.................... 80               78           -        -          78             -          97,50              100,00     -           

Santa Cruz da Conceição............ 170             93           -        -          93             -          54,71              100,00     -           

Santa Cruz da Esperança............ 102             63           -        -          63             -          61,76              100,00     -           

Santa Cruz das Palmeiras........... 1.767          418         -        -          204           214         23,66              48,80       51,20       

Santa Cruz do Rio Pardo............. 2.273          1.168      -        -          907           261         51,39              77,65       22,35       

Santa Ernestina.......................... 261             113         -        -          113           -          43,30              100,00     -           

Santa Fé do Sul........................... 1.242          1.094      -        -          1.029       65           88,08              94,06       5,94         

Santa Gertrudes......................... 1.418          573         -        -          562           11           40,41              98,08       1,92         

Santa Isabel................................ 3.019          951         -        -          900           51           31,50              94,64       5,36         

Santa Lúcia................................. 483             130         -        -          130           -          26,92              100,00     -           

Santa Maria da Serra.................. 365             96           -        -          96             -          26,30              100,00     -           

Santa Mercedes.......................... 126             86           -        -          86             -          68,25              100,00     -           

Santa Rita do Passa Quatro........ 1.088          511         -        -          425           86           46,97              83,17       16,83       

Santa Rita d'Oeste...................... 83               54           -        -          54             -          65,06              100,00     -           

Santa Rosa de Viterbo................ 1.180          502         -        -          346           156         42,54              68,92       31,08       

Santa Salete................................ 49               71           -        -          71             -          144,90            100,00     -           

Santana da Ponte Pensa............. 42               37           -        -          37             -          88,10              100,00     -           

Santana de Parnaíba.................. 7.769          4.703      -        -          3.749       954         60,54              79,72       20,28       

Santo Anastácio.......................... 923             395         -        -          283           112         42,80              71,65       28,35       

Santo André................................ 32.262       15.230   -        -          7.853       7.377      47,21              51,56       48,44       

Santo Antônio da Alegria............ 293             105         -        -          105           -          35,84              100,00     -           

Santo Antônio de Posse............. 1.130          507         -        -          501           6             44,87              98,82       1,18         

Santo Antônio do Aracanguá...... 361             201         -        -          201           -          55,68              100,00     -           
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Santo Antônio do Jardim............ 238             87           -        -          87             -          36,55              100,00     -           

Santo Antônio do Pinhal............. 351             86           -        -          80             6             24,50              93,02       6,98         

Santo Expedito........................... 132             74           -        -          74             -          56,06              100,00     -           

Santópolis do Aguapeí................ 241             138         -        -          138           -          57,26              100,00     -           

Santos......................................... 19.058       10.852   -        -          3.761       7.091      56,94              34,66       65,34       

São Bento do Sapucaí................. 462             82           -        -          82             -          17,75              100,00     -           

São Bernardo do Campo............ 40.086       21.027   -        -          13.978     7.049      52,45              66,48       33,52       

São Caetano do Sul..................... 5.852          3.764      -        -          3.045       719         64,32              80,90       19,10       

São Carlos................................... 10.655       6.818      81         40           5.012       1.685      63,99              75,29       24,71       

São Francisco.............................. 105             40           -        -          40             -          38,10              100,00     -           

São João da Boa Vista................. 3.578          2.421      -        -          1.714       707         67,66              70,80       29,20       

São João das Duas Pontes.......... 99               50           -        -          50             -          50,51              100,00     -           

São João de Iracema.................. 81               64           -        -          64             -          79,01              100,00     -           

São João do Pau d'Alho.............. 68               58           -        -          58             -          85,29              100,00     -           

São Joaquim da Barra................. 2.399          1.127      -        -          683           444         46,98              60,60       39,40       

São José da Bela Vista................ 480             165         -        -          165           -          34,38              100,00     -           

São José do Barreiro................... 203             61           -        -          61             -          30,05              100,00     -           

São José do Rio Pardo................ 2.425          1.113      -        -          721           392         45,90              64,78       35,22       

São José do Rio Preto................. 19.266       13.145   -        30           7.304       5.811      68,23              55,79       44,21       

São José dos Campos................. 37.511       19.442   114       11           11.867     7.450      51,83              61,68       38,32       

São Lourenço da Serra............... 839             276         -        -          256           20           32,90              92,75       7,25         

São Luiz do Paraitinga................ 534             72           -        -          72             -          13,48              100,00     -           

São Manuel................................ 1.937          784         -        -          611           173         40,47              77,93       22,07       

São Miguel Arcanjo.................... 1.785          342         -        -          249           93           19,16              72,81       27,19       

São Paulo.................................... 616.124     385.756 105       72           55.228     330.351 62,61              14,36       85,64       

São Pedro................................... 1.565          895         -        -          817           78           57,19              91,28       8,72         

São Pedro do Turvo.................... 393             179         -        -          179           -          45,55              100,00     -           

São Roque.................................. 4.211          2.065      -        -          1.705       360         49,04              82,57       17,43       

São Sebastião............................. 5.012          2.147      -        -          790           1.357      42,84              36,80       63,20       

São Sebastião da Grama............. 530             117         -        -          111           6             22,08              94,87       5,13         

São Simão................................... 694             285         -        -          201           84           41,07              70,53       29,47       

São Vicente................................ 18.896       5.729      -        -          3.865       1.864      30,32              67,46       32,54       

Sarapuí....................................... 540             224         -        -          224           -          41,48              100,00     -           

Sarutaiá...................................... 197             102         -        -          102           -          51,78              100,00     -           

Sebastianópolis do Sul................ 124             92           -        -          92             -          74,19              100,00     -           

Serra Azul................................... 555             174         -        -          174           -          31,35              100,00     -           

Serra Negra................................ 1.146          811         -        -          725           86           70,77              89,40       10,60       

Serrana....................................... 2.504          1.407      -        -          1.279       128         56,19              90,90       9,10         

Sertãozinho................................ 6.106          2.971      -        -          2.506       465         48,66              84,35       15,65       

Sete Barras................................. 768             192         -        -          192           -          25,00              100,00     -           

Severínia..................................... 862             305         -        -          305           -          35,38              100,00     -           

Silveiras...................................... 325             53           -        -          53             -          16,31              100,00     -           

Socorro....................................... 1.681          785         -        -          664           121         46,70              84,59       15,41       

Sorocaba.................................... 32.715       16.756   -        -          11.809     4.947      51,22              70,48       29,52       

Sud Mennucci............................. 391             139         -        -          139           -          35,55              100,00     -           
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Potencial de atendimento escolar em creche, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2019

 Federal  Estadual Municipal Privada  Pública  Privada 

Municípios

 Participação da rede 

no número total de 

matrículas em creche 

(%) 
Total 

Dependência administrativa

População 

de 0 a 3 

anos de 

idade (1)

Número de matrículas em creche (2)
 Potencial de 

atendimento 

escolar em 

creche (%) 

Sumaré....................................... 14.844       6.561      -        -          661           5.900      44,20              10,07       89,93       

Suzanápolis................................. 217             88           -        -          88             -          40,55              100,00     -           

Suzano........................................ 16.590       6.512      -        -          3.358       3.154      39,25              51,57       48,43       

Tabapuã..................................... 502             236         -        -          236           -          47,01              100,00     -           

Tabatinga................................... 790             306         -        -          285           21           38,73              93,14       6,86         

Taboão da Serra......................... 17.486       6.123      -        -          3.245       2.878      35,02              53,00       47,00       

Taciba......................................... 282             192         -        -          192           -          68,09              100,00     -           

Taguaí......................................... 813             500         -        -          404           96           61,50              80,80       19,20       

Taiaçu......................................... 264             133         -        -          133           -          50,38              100,00     -           

Taiúva......................................... 202             126         -        -          126           -          62,38              100,00     -           

Tambaú...................................... 1.144          512         -        -          473           39           44,76              92,38       7,62         

Tanabi......................................... 1.043          477         -        -          413           64           45,73              86,58       13,42       

Tapiraí........................................ 435             172         -        -          172           -          39,54              100,00     -           

Tapiratiba................................... 555             357         -        -          349           8             64,32              97,76       2,24         

Taquaral..................................... 127             83           -        -          83             -          65,35              100,00     -           

Taquaritinga............................... 2.526          1.011      -        -          791           220         40,02              78,24       21,76       

Taquarituba................................ 1.249          788         -        -          382           406         63,09              48,48       51,52       

Taquarivaí................................... 356             80           -        -          80             -          22,47              100,00     -           

Tarabai....................................... 384             127         -        -          127           -          33,07              100,00     -           

Tarumã....................................... 820             545         -        -          545           -          66,46              100,00     -           

Tatuí........................................... 6.609          2.142      -        -          1.897       245         32,41              88,56       11,44       

Taubaté...................................... 15.212       6.900      -        -          5.095       1.805      45,36              73,84       26,16       

Tejupá........................................ 275             116         -        -          116           -          42,18              100,00     -           

Teodoro Sampaio....................... 1.160          586         -        -          380           206         50,52              64,85       35,15       

Terra Roxa.................................. 452             156         -        -          156           -          34,51              100,00     -           

Tietê........................................... 2.032          1.221      -        -          1.078       143         60,09              88,29       11,71       

Timburi....................................... 109             55           -        -          55             -          50,46              100,00     -           

Torre de Pedra........................... 104             26           -        -          26             -          25,00              100,00     -           

Torrinha...................................... 408             155         -        -          91             64           37,99              58,71       41,29       

Trabiju........................................ 84               44           -        -          44             -          52,38              100,00     -           

Tremembé.................................. 2.024          824         -        -          624           200         40,71              75,73       24,27       

Três Fronteiras........................... 225             108         -        -          108           -          48,00              100,00     -           

Tuiuti.......................................... 279             56           -        -          56             -          20,07              100,00     -           

Tupã........................................... 2.535          1.342      -        -          1.117       225         52,94              83,23       16,77       

Tupi Paulista............................... 495             255         -        -          -           255         51,52              -           100,00     

Turiúba....................................... 63               53           -        -          53             -          84,13              100,00     -           

Turmalina................................... 64               31           -        -          31             -          48,44              100,00     -           

Ubarana...................................... 327             123         -        -          123           -          37,61              100,00     -           

Ubatuba..................................... 4.740          2.870      -        -          2.542       328         60,55              88,57       11,43       

Ubirajara.................................... 240             80           -        -          80             -          33,33              100,00     -           

Uchoa......................................... 385             205         -        -          185           20           53,25              90,24       9,76         

União Paulista............................ 92               32           -        -          32             -          34,78              100,00     -           

Urânia......................................... 310             132         -        -          113           19           42,58              85,61       14,39       

Uru............................................. 51               49           -        -          49             -          96,08              100,00     -           

Urupês........................................ 548             271         -        -          271           -          49,45              100,00     -           

14/15



Potencial de atendimento escolar em creche, segundo os municípios do estado de São Paulo - 2019

 Federal  Estadual Municipal Privada  Pública  Privada 

Municípios

 Participação da rede 

no número total de 

matrículas em creche 

(%) 
Total 

Dependência administrativa

População 

de 0 a 3 

anos de 

idade (1)

Número de matrículas em creche (2)
 Potencial de 

atendimento 

escolar em 

creche (%) 

Valentim Gentil.......................... 600             196         -        -          196           -          32,67              100,00     -           

Valinhos...................................... 5.371          2.721      -        -          718           2.003      50,66              26,39       73,61       

Valparaíso.................................. 1.134          490         -        -          459           31           43,21              93,67       6,33         

Vargem....................................... 420             123         -        -          123           -          29,29              100,00     -           

Vargem Grande do Sul............... 2.112          836         -        -          703           133         39,58              84,09       15,91       

Vargem Grande Paulista............. 3.300          1.058      -        -          822           236         32,06              77,69       22,31       

Várzea Paulista........................... 6.618          1.708      -        -          1.548       160         25,81              90,63       9,37         

Vera Cruz.................................... 468             185         -        -          185           -          39,53              100,00     -           

Vinhedo...................................... 3.696          2.284      -        -          1.701       583         61,80              74,47       25,53       

Viradouro................................... 890             483         -        -          392           91           54,27              81,16       18,84       

Vista Alegre do Alto.................... 377             183         -        -          -           183         48,54              -           100,00     

Vitória Brasil............................... 72               45           -        -          45             -          62,50              100,00     -           

Votorantim................................. 6.416          3.064      -        -          2.664       400         47,76              86,95       13,05       

Votuporanga.............................. 3.787          2.250      -        -          1.792       458         59,41              79,64       20,36       

Zacarias...................................... 106             55           -        -          55             -          51,89              100,00     -           

Fontes: (1) Fundação Seade; (2) Censo Escolar, Mec, 2019.
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APRESENTAÇÃO  
 

A construção do Primeiro Plano Municipal de Educação de Vinhedo, Lei Municipal nº 03669, de 23 de                  
junho de 2015, contemplou um antigo sonho e significa um grande avanço para o nosso município. 

Trata-se de um Plano de Estado e não somente de um Plano de Governo, isto é, ultrapassa diferentes                   
gestões norteando as políticas educacionais da Educação do município para os próximos dez anos nas               
diferentes modalidades de ensino. 

O Plano Municipal de Educação de Vinhedo foi elaborado com a participação e empenho do governo e                  
sociedade civil. Ele é resultado de muito estudo, planejamento e colaboração de todos os envolvidos. 

Com o Plano Municipal de Educação nosso município assume a responsabilidade de efetivar as metas e                 
ações planejadas; direciona a aplicação dos recursos; garante o princípio da educação para todos os níveis,                
etapas e modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e Educação de Jovens e Adultos (EJA); a                 
inclusão social e consequentemente o desenvolvimento social, econômico e cultural. 

O Plano Municipal de Educação de Vinhedo contempla a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional                  
(LDB) – Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº                     
13.005, de 25 de junho de 2014 e a Legislação Específica da Educação Especial. 

Com o Plano Municipal de Educação investimos na qualidade da educação e contribuímos assim para o                 
futuro da população da nossa cidade. 

No dia 24 de maio de 2017, técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Vinhedo: Professoras Ana                  
Estela Pafaro da Costa e Silva, Aparecida Gloreti Soares Pedro, Paula Franco Guize e Rosana Aparecida Pó                 
Magdalena, estiveram presentes numa reunião da UNDIME/MEC em Mogi Mirim para orientações sobre o              
monitoramento e cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação. 

Na reunião foram apresentados os documentos oficiais de monitoramento e cumprimento do Plano,              
assim como, o detalhamento e justificativas. 

Após a reunião, foi criada e publicada a Equipe Técnica da Secretaria e a Comissão Coordenadora para o                   
monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação. 

As Equipes se reuniram para o preenchimento da documentação nos prazos estabelecidos. Nas              
reuniões foi feita a releitura do Plano e discussão das metas e prazos estabelecidos, assim como as                 
justificativas. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

5 
 



1. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO: 
 
Criação da Equipe Técnica da SME; 
Publicação da Portaria de nomeação dos membros da Equipe Técnica; 
Enviar ofício para o Conselho Municipal de Educação e demais órgãos solicitando os 

representantes para composição da Comissão Coordenadora; 
Publicação da Portaria de criação da Comissão Coordenadora; 
Preenchimento da Ficha A; 
Reunião com a Comissão Coordenadora; 
Releitura do Plano relacionando Metas e Estratégias; 
Preenchimento da Ficha de Monitoramento B; 
Adequações das Metas para monitoramento e preenchimento das Notas Técnicas; 
Preenchimento da Ficha de Monitoramento C; 
Pesquisa de dados dos dois primeiros anos de vigência do Plano; 
Preenchimento da parte C da Ficha de Monitoramento; 
Elaboração de relatório anual. 
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2. METAS DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO        
PERÍODO: 

 
I- Meta 1 – Oferecer educação em tempo integral nas unidades escolares em, no mínimo, 75%               

(setenta e cinco por cento) das escolas públicos, de forma a atender, pelo menos, 50 %                
(cinquenta por cento) dos alunos da educação básica. 

 
Indicador Percentual de alunos da educação básica pública

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
25% Dado 

Oficial 
76% http://s

Dado 
Municipal 

93,48% http://s

Indicador Percentual de escolas públicas com ao menos u       
horas diárias em atividades escolares. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
50% Dado 

Oficial 
91,90% http://s

Dado 
Municipal 

92% http://s
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TRATÉGIAS 

 
AZO DA 

ESTRATÉ
GIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

1.1 2025 1.1 – Promover, com o apoio da União, a oferta         

de educação básica pública em tempo      

integral, por meio de atividades de      

acompanhamento pedagógico e   

multidisciplinares, inclusive culturais e    

esportivas, de forma que o tempo de       

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 
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permanência dos alunos na escola, ou sob sua        

responsabilidade, passe a ser igual ou      

superior a 7 (sete) horas diárias durante todo        

o ano letivo, com a ampliação progressiva da        

jornada de professores em uma única escola,       

de acordo com o previsto em lei; 

1.2 2025 1.2 – Instruir, em regime de colaboração,      

programa de construção de escolas com      

padrão arquitetônico e de mobiliário     

adequado para atendimento em tempo     

integral, prioritariamente em comunidades de     

baixa renda ou com crianças em situação de        

vulnerabilidade social, até o período de      

vigência deste PME; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 
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1.3 2025 1.3 – Instituir e manter, em regime de       

colaboração, a ampliação e a reestruturação      
das escolas públicas, por meio da instalação de        
quadras poliesportivas, laboratórios de    
informática e ciências, salas de arte, salas de        
atendimento educacional especializado,   
espaços para atividades culturais, bibliotecas,     
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e     
outros equipamentos, bem como da produção      
de material didático e da formação de recursos        
humanos para a educação em tempo integral; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

1.4 2017 1.4 – Fomentar a articulação da escola com os        
diferentes espaços educativos, culturais e     
esportivos e com equipamentos públicos,     
como centro comunitários, bibliotecas, praças,     
parques, museus, teatros, cinemas e     
planetários; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

1.5 2025 1.5 – Garantir a educação em tempo integral para        
pessoas com deficiência, transtornos globais     
do desenvolvimento e altas habilidades ou      
superdotação na faixa etária de 0 (zero) a 17         
(dezessete) anos, assegurando atendimento    
educacional especializado complementar e    
suplementar ofertado em salas de recursos      
multifuncionais da própria escola e/ou em      
instituições especializadas; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 
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1.6 2025 1.6 – Adotar medidas para otimizar o tempo de        

permanência dos alunos na escola,     
direcionando a expansão da jornada para o       
efetivo trabalho escolar, combinado com     
atividades recreativas, esportivas e culturais; 

 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

1.7 2025 1.7 Garantir profissionais específicos para    
biblioteca, preferencialmente em caráter de     
provimento de cargo efetivo (concurso     
público) para o ensino fundamental da rede       
municipal de ensino, assim como realizar      
parcerias com a Secretaria de Cultura do       
município para implantar bibliotecas    
regionais; 

 

SEM PREVISÃO 

1.8 2025 1.8 – Aumentar, progressivamente, o número de      
contratação de funcionários e professores,     
inclusive especialistas com formação    
específica em artes visuais, artes cênicas,      
dança e música, e auxiliares de educação       
infantil, em caráter de provimento de cargo       
efetivo, para realização da escola integral; 

 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

1.9 2025 1.9 - Criar um centro/programa de atendimento      
multidisciplinar em parceria com a secretaria      
de saúde para atendimento, avaliação,     
diagnóstico e acompanhamento de alunos,     
com dificuldades específicas de aprendizagem,     
deficiência, transtornos globais do    
desenvolvimento, altas  
habilidades/superdotação. 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
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I- Meta 2 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4                
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de                 
forma a atender 100% (cem por cento) da demanda das crianças de até 3 (três) anos até o                  
final da vigência deste PME. 

 
Indicador Percentual de alunos na Educação Infantil de 4 a

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
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100% Dado 
Oficial 

95% http://s

Dado 
Municipal 

95% http://s

Indicador Percentual da população de 0 a 3 anos que freq
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

65% Dado 
Oficial 

43% http://s

Dado 
Municipal 

43% http://s

Indicador Percentual da população de 4 a 5 anos que         
escolas públicas. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
55% Dado 

Oficial 
55% http://s

Dado 
Municipal 

55% http://s
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ESTRATÉGIAS 

 
PRAZO DA 

ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS
2.1 2018 2.1 – Garantir a oferta de vagas na educação         

infantil em 75% (setenta e cinco por cento) da         

demanda até o quinto ano de vigência deste        

plano e 100% (cem por cento) da demanda ao         

fim do período; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

2.2 2025 2.2 – Garantir que, ao final da vigência deste         

plano, seja inferior a 10% (dez por cento) a         

diferença entre as taxas de frequência à       

educação infantil das crianças de até 3 (três)        

anos oriundas do quinto de renda familiar per        

capita mais elevado e as do quinto de renda         

familiar per capita mais baixo; 

SEM PREVISÃO 

2.3 2025 2.3 – Realizar e publicar, a cada ano,        

levantamento da demanda manifesta por     

educação infantil em creches e pré-escolas,      

como forma de planejar e verificar o       

atendimento; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

10 
 



 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
2.4 2025 2.4 – Manter e ampliar a construção e        

reestruturação de escolas, bem como de      

aquisição de equipamentos, visando à     

expansão e à melhoria da rede física de        

escolas públicas de educação infantil; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

2.5 2025 2.5 – Implantar, até o segundo ano de vigência         

deste plano, avaliação da educação infantil, a       

ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base         

em parâmetros nacionais e indicadores da      

qualidade na educação infantil, 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; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

2.6 2025 2.6 – Priorizar o acesso à educação infantil e         

fomentar a oferta do atendimento     

educacional especializado complementar e    

suplementar aos alunos com deficiência,     

transtornos globais do desenvolvimento e     

altas habilidades ou superdotação,    

assegurando a educação bilíngue para     

crianças surdas e a transversalidade da      

educação especial nessa etapa da educação      

básica; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

2.7 2025 2.7 – Implementar, em caráter complementar,      

programas de orientação e apoio às famílias,       

por meio de articulação das áreas de       

educação, saúde e assistência social, com foco       

no desenvolvimento integral das crianças de      

até 3 (três) anos de idade; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
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2.8 2025 2.8 – Fortalecer o acompanhamento e o       

monitoramento do acesso e da permanência      

das crianças na educação infantil, em especial       

dos beneficiários de programas de     

transferência de renda, em colaboração com      

as famílias e com os órgãos públicos de        

assistência social, saúde e proteção à infância; 

NÃO SE APLICA 

2.9 2025 2.9 – Promover a busca ativa e levantamento        

de crianças em idade correspondente à      

educação infantil, em parceria com órgãos      

públicos de assistência social, saúde e      

proteção à infância, preservando o direito de       

opção da família em relação às crianças de até         

3 (três) anos; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1,2 E 5) 

 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

2.10 2025 2.10 – Garantir o acesso à educação infantil        

em tempo integral, para todas as crianças de 0         

(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido       

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a      

Educação Infantil; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

2.11 2025 2.11 – Disponibilizar materiais pedagógicos     

nas unidades, por parte da Secretaria de       

Educação, por meio de consulta às mesmas. 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

I- Meta 3 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) dos 
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 
Indicador Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que f         

fundamental (taxa de escolarização líquida ajust
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

100% Dado 
Oficial 

97,50% http://s

Dado 
Municipal 

97,50% http://s

Indicador Percentual de alunos com idade inferior a 1       
concluído. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
95% Dado 

Oficial 
73,60% http://s

Dado 
Municipal 

73,60% http://s

Indicador Percentual da população de 15 a 17 anos que        
educação básica. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
100% Dado 

Oficial 
87,50 http://s

Dado 
Municipal 

87,50 http://s

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

ESTRATÉGIAS 

 
PRAZO DA 

ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS
3.1 2025 3.1 – Acompanhar e monitorar o acesso, a        

permanência e o aproveitamento escolar,     

bem como as situações de discriminação,      

preconceitos e violências na escola, visando      

ao estabelecimento de condições adequadas     

para a formação efetiva dos alunos, em       

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
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colaboração com as famílias e com órgãos       

públicos de assistência social, saúde e      

proteção à infância, adolescência e juventude; 

3.2 2025 3.2 – Promover a busca ativa de crianças e         

adolescentes fora da escola, em parceria com       

órgãos públicos de assistência social, saúde e       

proteção à infância, adolescência e juventude; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
3.3 2025 3.3 – Manter e ampliar a construção e        

reestruturação de escolas, bem como de      

aquisição de equipamentos, visando à     

expansão e à melhoria da rede física de        

escolas públicas de ensino fundamental; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
3.4 2025 3.4 – Promover a relação das escolas com        

instituições e movimentos culturais, a fim de       

garantir a oferta regular de atividades      

culturais para a livre fruição dos alunos dentro        

e fora dos espaços escolares, assegurando      

ainda que as escolas se tornem pólos de        

criação e difusão cultural; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

3.5 2025 3.5 – Incentivar a participação dos pais ou        

responsáveis no acompanhamento das    

atividades escolares dos filhos por meio do       

estreitamento das relações entre as escolas e       

famílias; 

NÃO SE APLICA 

3.6 2025 3.6 – Disponibilizar materiais pedagógicos nas      
escolas, por parte da Secretaria de Educação       
por meio de consulta às unidades escolares; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
I- Meta 4 – Incentivar e garantir, em regime de colaboração, a universalização do             

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até                
o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para                 
85% (oitenta e cinco por cento). 

 
Indicador ntual da população de 15 a 17 anos que frequent         

básica. 
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

95% Oficial 59,60% //simec.m
Municipal 59,60% //simec.m

Indicador de escolarização líquida no Ensino Médio da popu
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

100% Oficial 93,50% //simec.m
Municipal 93,50% //simec.m

 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

 
 

ESTRATÉGIAS 

 
PRAZO DA 

ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS
4.1 2025 4.1 – Fomentar a articulação entre a rede        

estadual e municipal por meio de práticas       

pedagógicas com abordagens   

interdisciplinares, estruturadas pela relação    

entre teoria e prática, conforme diretrizes      

nacionais e estaduais; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 2) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 2) 

4.2 2025 4.2 – Garantir o acesso e a fruição de bens e           

espaços culturais, bem como a ampliação da       

prática desportiva; 

LOA/2015 
(FONTES 1) 
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LOA/2016 
(FONTES 1) 

4.3 2025 4.3 – Fomentar, em regime de colaboração, a        

expansão das matrículas gratuitas de ensino      

médio integrado à educação profissional e      

ensino superior; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 2) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 2) 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

4.4 2025 4.4 – Buscar, em regime de colaboração, a        

oferta de cursos para qualificação dos alunos,       

com parcerias/convênios com Instituições que     

oferecem o ensino profissional, voltado aos      

interesses da juventude vinhedense para o      

prosseguimento e avanço nos estudos, e que       

atendam às necessidades da mesma; 

/2015 (FONTES 1 E 
2) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

2) 

4.5 2025 4.5 – Fortalecer o acompanhamento e o       

monitoramento do acesso e da permanência      

dos jovens beneficiários de programas de      

transferência de renda, no ensino médio,      

quanto à frequência, ao aproveitamento     

escolar e à interação com o coletivo, bem        

como das situações de discriminação,     

preconceitos e violências, práticas irregulares     

de exploração do trabalho, consumo de      

substâncias ilícitas e gravidez precoce, em      

colaboração as famílias, com os conselhos      

municipais e com órgãos públicos de      

assistência social, saúde e proteção à      

adolescência e juventude; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

4.6 2025 4.6 – Garantir e aprimorar a busca ativa da         
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora         
da escola, em articulação com os serviços de        
assistência social, saúde e proteção à adolescência       
e à juventude e conselhos municipais. 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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I- Meta 5 – Universalizar, para a população com deficiência, transtornos globais do            
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e à             
educação de jovens e adultos e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente           
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de               
recursos multifuncionais, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 
Indicador ntual da população de 4 a 17 anos com deficiênc

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
100% Oficial 93,50% //simec.m

Municipal 93,50% //simec.m
Indicador ntual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos d          

habilidades ou superdotação que estudam em c
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

100% Oficial 100% //simec.m
Municipal 100% //simec.m

 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

ESTRATÉGIAS 

 
PRAZO DA 

ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIA
S 

5.1 2025 5.1 – Contabilizar as matrículas dos estudantes       

da educação regular da rede pública que       

recebem atendimento educacional   

especializado complementar e suplementar; 

LOA/2015 
(FONTES 1) 

 
LOA/2016 
(FONTES 1) 

5.2 2025 5.2 – Implantar salas de recursos      

multifuncionais em todas as unidades escolares      

da rede municipal em parceria com o Governo        

Estadual/Federal e fomentar a formação     

continuada de professores regulares e     

especialistas e auxiliares de educação infantil      

para o atendimento dos alunos com deficiência; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

5.3 2025 5.3 – Garantir atendimento especializado em salas       
de recursos multifuncionais, escolas ou serviços      
especializados, públicos ou conveniados, nas formas      
complementar e suplementar, a todos os alunos       
com deficiência, transtornos globais do     
desenvolvimento e altas habilidades ou     

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
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superdotação, matriculados na rede pública de      
educação básica, conforme necessidade identificada     
por meio de avaliação e considerações da família e         
do aluno; 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
5.4 2025 5.4 – Garantir o acesso e a permanência dos         

alunos com deficiência nas unidades escolares      

por meio da adequação arquitetônica, da      

oferta de transporte acessível e da      

disponibilização de material didático próprio e      

de recursos de tecnologia assistiva,     

assegurando, ainda, no contexto escolar, em      

todas as etapas, níveis e modalidades de       

ensino, a identificação dos alunos com altas       

habilidades ou superdotação; 

LOA/2015 
(FONTES 1) 

 
LOA/2016 
(FONTES 1) 

5.5 2025 5.5 – Garantir a oferta de educação bilíngue,        

em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como        

primeira língua e na modalidade escrita da       

Língua Portuguesa como segunda língua, aos      

alunos surdos e com deficiência auditiva de 0        

(zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e        

classes bilíngues e em escolas inclusivas, bem       

como a adoção do Sistema Braille de leitura        

para cegos e surdos-cegos; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

5.6 2025 5.6 – Garantir a oferta de educação inclusiva,        

vedada a exclusão do ensino regular sob       

alegação de deficiência e promovida a      

articulação pedagógica entre o ensino regular      

e o atendimento educacional especializado; 

NÃO SE APLICA 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

5.7 2025 5.7 – Acompanhar e monitorar o acesso à        

escola e ao atendimento educacional     

especializado, bem como a permanência e o       

desenvolvimento escolar dos alunos com     

deficiência, transtornos globais do    

desenvolvimento e altas habilidade ou     

superdotação beneficiários de programas de     

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
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transferência de renda, juntamente com o      

combate às situações de discriminação,     

preconceito e violência, com vistas ao      

estabelecimento de condições adequadas    

para o sucesso educacional, em colaboração      

com as famílias e com os órgãos públicos de         

assistência social, saúde e proteção à infância,       

à adolescência e à juventude; 

5.8 2025 5.8 – Promover a articulação intersetorial entre       
órgãos e políticas públicas de saúde, assistência       
social e direitos humanos, em parceria com as        
famílias, a fim de desenvolver modelos voltados à        
continuidade do atendimento escolar, na     
educação de jovens e adultos, das pessoas com        
deficiência e transtornos globais do     
desenvolvimento com idade superior à faixa de       
escolarização obrigatória, de forma a assegurar a       
atenção integral ao longo da vida; 

LOA/2015 
(FONTES 1 E 5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
5.9 2025 5.9 – Ampliar as equipes de profissionais da        

educação para atender à demanda do      

processo de escolarização dos estudantes com      

deficiência, transtornos globais do    

desenvolvimento e altas habilidades ou     

superdotação, garantindo a oferta de     

professores para o atendimento educacional     

especializado, profissionais de apoio ou     

auxiliares, guias-intérpretes para   

surdos-cegos, professores de Libras,    

preferencialmente surdos, e professores    

bilíngues; 

/2015 (FONTES 1,2 
E 5) 

 
/2016 (FONTES 1,2 

E 5) 

5.10 2025 5.10 – Promover parcerias com instituições      

comunitárias, confessionais ou filantrópicas    

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder       

público, visando ampliar as condições de      

apoio ao atendimento escolar integral das      

pessoas com deficiência, transtornos globais     

do desenvolvimento e altas habilidades ou      

superdotação matriculadas nas redes públicas     

de ensino; 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

5.11 2025 5.11 – Promover articulação pedagógica entre      

creche, ensino regular e atendimento     

educacional especializado, as instituições    

especializadas, os serviços de saúde e      

assistência social com a finalidade de apoiar o        

trabalho dos profissionais da educação que      

atuam junto aos alunos com deficiência,      

transtornos globais do desenvolvimento e     

altas habilidades ou superdotação    

matriculadas nas redes públicas de ensino; 

NÃO SE APLICA 

5.12 2025 5.12 – Desenvolver programa com     

apoio/convênios/parcerias de centros de    

referência e universidades para avaliar e      

identificar alunos com altas    

habilidades/superdotação bem como para    

desenvolver projetos voltados a esse público; 

SEM PREVISÃO 

5.13 2025 5.13 – Disponibilizar profissionais de apoio aos       

alunos com deficiência, transtornos globais do      

desenvolvimento matriculadas nas redes    

públicas de ensino que necessitem de auxílio       

às atividades de alimentação, higiene,     

locomoção, comunicação e interação social; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

5.14 2025 5.14 – Desenvolver programa de atendimento      

aos jovens e adultos com deficiência e       

transtornos globais do desenvolvimento, com     

idade superior à faixa etária de escolarização       

obrigatória, voltado à continuidade do     

atendimento escolar e a inclusão no mercado       

de trabalho, através de articulações     

NÃO SE APLICA 
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intersetoriais entre órgãos, políticas públicas e      

família; 

5.15 2025 5.15 – Definir, no segundo ano de vigência        

deste PME, indicadores de qualidade e política       

de avaliação e supervisão para o      

funcionamento de instituições públicas e     

privadas que prestam atendimento aos alunos      

com deficiência, transtornos globais do     

desenvolvimento e de altas    

habilidades/superdotação; 

SEM PREVISÃO 

5.16 2025 5.16 – Fomentar o atendimento com instituições       
especializadas para o atendimento multidisciplinar     
de pessoas com deficiência e transtornos globais       
do desenvolvimento para atender os casos que,       
comprovadamente e esgotadas todas as     
possibilidades, não apresentem condições de     
permanecer inclusos na rede regular de ensino. 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
VI- Meta 6 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 
 

Indicador antes com proficiência suficiente em Leitura (nív
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

100% Oficial 79,85% //simec.m
Municipal 79,85% //simec.m

Indicador antes com proficiência suficiente em Escrita (níve
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

100% Oficial 95,51% //simec.m
Municipal 95,51% //simec.m

Indicador antes com proficiência suficiente em Matem     
proficiência). 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
100% Oficial 84,50% //simec.m

Municipal 84,50% //simec.m
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

6.1 2025 6.1 – Estruturar os processos pedagógicos de       

alfabetização, nos nove anos iniciais do ensino       

fundamental, com qualificação dos    

professores alfabetizadores com apoio    

pedagógico, a fim de assegurar a alfabetização       

das crianças; 

/2015 (FONTES 1,2 
E 5) 

 
/2016 (FONTES 1,2 

E 5) 

6.2 2025 6.2 – Utilizar tecnologias educacionais para a       

alfabetização de crianças, assegurada a     

diversidade de métodos e propostas     

pedagógicas, bem como o acompanhamento     

dos resultados nos sistemas de ensino em que        

forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas,     

preferencialmente, como recursos   

educacionais abertos; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
6.3 2025 6.3 – Fomentar o desenvolvimento de      

tecnologias educacionais e de práticas     

pedagógicas inovadoras que assegurem a     

alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo       

escolar e a aprendizagem dos alunos,      

consideradas as diversas abordagens    

metodológicas e sua efetividade; 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 

6.4 2025 6.4 – Estimular a formação inicial e continuada        

de professores para a alfabetização de      

crianças, com o conhecimento de novas      

tecnologias educacionais e práticas    

pedagógicas inovadoras, estimulando a    

articulação entre programas de pós-graduação     

stricto sensu e ações de formação inicial e        

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 
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continuada de professores para a     

alfabetização; 

6.5 2025 6.5 – Oferecer a alfabetização para as pessoas        

com deficiência, considerando as suas     

especificidades, inclusive a alfabetização    

bilíngue de pessoas surdas, sem     

estabelecimento de terminalidade temporal. 

NÃO SE APLICA 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
VI- Meta 7 – Estabelecer a Avaliação Institucional Participativa para fomentar a qualidade da 

educação da rede municipal de ensino. 
 

Indicador e de Avaliação Unificada Municipal – anos iniciais
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

80% Oficial 70% taria M
Municipal 70% taria M

Indicador e de Avaliação Unificada Municipal – anos finais. 
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

80% Oficial 60% taria M
Municipal 60% taria M

Indicador e de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

6,2 Oficial 6,6 //ideb.i
Municipal 6,6 //ideb.i

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

Indicador e de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

5,6 Oficial 5,2 //ideb.i
Municipal 5,2 //ideb.i
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

7.1 2020 7.1 – Buscar até o quinto ano de vigência do          

plano um sistema de avaliação participativo,      

preferencialmente, em parceria com    

Universidades Públicas, que permita obter     

dados confiáveis através de diagnósticos     

construídos pela Secretaria de Educação,     

profissionais da educação, pais e alunos; 

SEM PREVISÃO 

7.2 2020 7.2- Revisar anualmente a qualidade das      

escolas e subsidiar o Poder Público na       

definição de políticas que impactam as      

condições estruturais de funcionamento das     

mesmas (como condições de trabalho, salário,      

formação e jornada) e a própria gestão do        

sistema educativo (questões relacionadas à     

democratização pela participação nos    

processos decisórios); 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
7.3 2020 7.3 – Instituir um processo contínuo de       

avaliação como instrumento de compreensão     

dos sujeitos em seu processo de construção       

de conceitos e leitura do mundo, de modo        

que os resultados desse tipo de avaliação, não        

sejam utilizados como ranqueamento,    

premiação ou bonificação, mas configurem     

como uma ferramenta para reflexão e      

aprimoramento do currículo e das práticas      

pedagógicas da unidade escolar; 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 

7.4 2020 7.4 – Implementar um processo contínuo de       

autoavaliação dos discentes como mecanismo     

de conhecimento das aprendizagens e do      

desenvolvimento da autonomia nos estudos. 

NÃO SE APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

VIII- Meta 8 – Implantar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas da educação                
de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação              
profissional e ensino superior. 

 
Indicador de alfabetização da população com 15 anos ou m

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
96,60% Oficial 96,60% //simec.m

Municipal 96,60% //simec.m
Indicador de analfabetismo funcional da população com 15

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
20,50% Oficial 17% //simec.m

Municipal 17% //simec.m
Indicador ntual de matrículas de Educação de Jovens e Ad        

profissional. 
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
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5% Oficial 0% //simec.m
Municipal 0% //simec.m

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

8.1 2025 8.1 – Instituir, até o segundo ano de vigência         

deste plano, educação de jovens e adultos       

integrada à educação profissional, objetivando     

a elevação do nível de escolaridade do       

estudante, de acordo com a demanda      

manifesta; 

/2015 (FONTES 1,2 
E 5) 

 
/2016 (FONTES 1,2 

E 5) 

8.2 2017 8.2 – Manter programa de educação de jovens        

e adultos voltado à conclusão do ensino       

fundamental e à formação profissional inicial,      

de forma a estimular a conclusão da educação        

básica, de acordo com a demanda manifesta; 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 

8.3 2017 8.3 – Ampliar as oportunidades profissionais      

dos jovens e adultos com deficiência e baixo        

nível de escolaridade, por meio do acesso à        

educação de jovens e adultos articulada à       

educação profissional; 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 

8.4 2025 8.4 – Fomentar a oferta pública de formação        

inicial e continuada articulada à educação de       

jovens e adultos, em regime de colaboração       

com escolas públicas de ensino técnico; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
8.5 2025 8.5 – Oferecer em período diurno e noturno o         

ensino de jovens e adultos de acordo com a         

demanda; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
VIII- Meta 9 – Buscar uma adequada relação matrícula/professor, auxiliar de Educação Infantil            

e demais profissionais da educação, que vise garantir boas condições de trabalho            
considerando as necessidades pedagógicas das diversas faixas etárias. 

 
Indicador os matriculados em creches por Auxiliar de Educa

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
5 a 7 alunos por AEI Oficial 6 a 8 alunos por AEI Secr

Municipal 6 a 8 alunos por AEI Secr
Indicador os matriculados na Pré-Escola por professor. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
15 a 20 alunos por professor Oficial a 20 alunos por professor Secr

Municipal a 20 alunos por professor Secr
Indicador os matriculados no Ensino Fundamental – anos in

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
20 a 25 alunos por professor Oficial a 25 alunos por professor Secr

Municipal a 25 alunos por professor Secr

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Indicador os matriculados no Ensino Fundamental – anos fi
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META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
25 alunos por professor Oficial 25 alunos por professor Secr

Municipal a 30 alunos por professor Secr
Indicador os matriculados na EJA – anos iniciais. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
20 alunos por professor Oficial 20 alunos por professor Secr

Municipal 15 alunos por professor Secr
Indicador os matriculados na EJA II – anos finais. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
25 alunos por professor Oficial 30 alunos por professor Secr

Municipal 30 alunos por professor Secr
Indicador os matriculados na EJA – Ensino Médio. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
30 alunos por professor Oficial 35 alunos por professor Secr

Municipal 35 alunos por professor Secr
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
REVISÕES 

ORÇAMENT
ÁRIAS 

9.1 2017 9.1 – Promover política pública, até o 2º (segundo)         
ano de vigência do plano, que vise estabelecer o         
número máximo de alunos por classe, respeitando a        
capacidade física de cada Unidade Escolar e as        
necessidades de cada nível e modalidade de ensino,        
conforme quadro de referência: 
4 meses a 1 ano (educação infantil): 5 crianças por          
profissional 
2 a 2 anos (educação infantil): 7 crianças por        

profissional 
3 a 3 anos (educação infantil): 7 crianças por 
profissional 
4 a 4 anos (educação Infantil): 15 crianças por 
profissional 
5 a 5 anos (educação infantil): 20 crianças por        

profissional 
1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental: 20 alunos 
4º e 5º anos do Ensino Fundamental: 25 alunos 
6º ao 9º ano: 25 alunos 
EJA I (1º termo): 20 alunos 
EJA I (2º, 3º e 4º termos): 25 alunos 
EJA II: 25 alunos 
EJA Ensino Médio: 30 alunos 
Ensino Médio: 30 alunos 

2015 (FONTES
1 E 5) 
 

2016 (FONTES
1 E 5) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
9.2 2025 9.2 – Garantir a redução do número de alunos         

por classe em até 11% quando houver       
matrícula de alunos com deficiências e      
transtornos específicos, avaliados pelos    
profissionais de educação especial (AEE),     
juntamente com a equipe escolar; 
 

/2015 (FONTES 1,2 
E 5) 

 
/2016 (FONTES 1,2 

E 5) 

9.3 2025 9.3 – Garantir professor de educação básica       
nas turmas de berçário I e berçário II; 
 

/2015 (FONTES 1,2 
E 5) 

 
/2016 (FONTES 1,2 

E 5) 
9.4 2025 9.4 – Garantir auxiliar de educação infantil       

para o professor das turmas de maternal II. 
 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
LOA/2016 

(FONTES 1 E 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
X- Meta 10 – Revisar e atualizar, a cada dois anos, os Planos de Carreira do Magistério, a fim                  

de garantir a formação continuada e a valorização dos profissionais da educação. 
 

Indicador ntual de Professores com Licenciatura Plena. 
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

100% Oficial Secr
Municipal Secr

Indicador ntual de Professores com Especialização Lato Se
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

50% Oficial 64,90% Secr
Municipal 100% Secr
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Indicador ntual de Professores com Mestrado na Área de E
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

5% Oficial 40,60% Secr
Municipal 40,60% Secr

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
Indicador ntual de Professores com Doutorado na área da

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
2% Oficial 5% Secr

Municipal 5% Secr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIA

10.1 2018 10.1 – Estruturar a rede pública de educação        

básica de modo que, até o terceiro ano de         

vigência deste plano, 90% (noventa por cento),       

no mínimo, dos respectivos profissionais do      

magistério sejam ocupantes de cargos de      

/2015 (FONTES 1 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 

5) 
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provimento efetivo e estejam em exercício nas       

redes escolares a que se encontram vinculados; 

10.2 2018 10.2 – Criar comissões de revisão dos planos de         

carreira por meio de eleição de representantes       

de forma paritária entre os diferentes      

segmentos dos profissionais da educação; 

NÃO SE APLICA 

10.3 2018 10.3 – Decidir em conjunto com as comissões,        

as diferentes jornadas para os diferentes      

segmentos da educação, considerando    

atribuição de aulas/sala e/ou projetos nas      

unidades escolares; 

NÃO SE APLICA 

10.4 2018 10.4 – Prever, nos Planos de Carreira dos        

profissionais da educação, licenças e incentivos      

para a qualificação profissional, em nível de       

pós-graduação stricto sensu. 

/2015 (FONTES 1 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 

5) 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
X- Meta 11 – Implentar, até o segundo ano deste PME, o Plano de Carreira direcionado aos                

(às) auxiliares de educação infantil da rede municipal de ensino. 
 

Indicador onstrução. 
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
--------------------- 

Oficial -------------------- 
Municipal -------------------- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

11.1 2017 11.1 – Criar comissões de estudo e       

implementação do plano de carreira, assim      

como sua revisão a cada dois anos, por meio         

de eleição de representantes dos auxiliares de       

educação infantil, até o final de 2015; 

NÃO SE APLICA 

11.2 2017 11.2 – Prever, no plano de carreira dos        

auxiliares de educação infantil incentivos para      

qualificação profissional, em nível de     

graduação e pós-graduação; 

SEM PREVISÃO 

11.3 2017 11.3 – Promover formação inicial e continuada       

para os auxiliares da educação infantil. 
NÃO SE APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
X- Meta 12 – Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão               

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à             
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas. 

 
Indicador ntual de implantação do Conselho de Escola n       

Educação Infantil. 
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

100% Oficial 100% Secr
Municipal 100% Secr

Indicador ntual de Escolas Municipais e Centros de Ed       
(Associação de Pais e Mestres). 
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META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
100% Oficial 100% Secr

Municipal 100% Secr
Indicador ntual de Escolas Municipais (Ensino Fundamental II

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
100% Oficial 100% Secr

Municipal 100% Secr
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

12.1 2017 12.1 – Garantir, no prazo de 2 (dois) anos,         

para o provimento dos cargos de gestão,       

critérios técnicos de mérito e desempenho,      

bem como a participação da comunidade      

escolar no processo; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

12.2 2017 12.2 – Garantir a participação em programa       

de apoio e formação dos conselheiros do       

Conselho de Acompanhamento e Controle     

Social do Fundeb (CACS), do Conselho de       

Alimentação Escolar (CAE), do Conselho     

Municipal de Educação (CME), dos conselhos      

regionais e de outros, garantindo a esses       

colegiados apoio financeiro, espaço físico     

adequado, equipamentos e meios de     

transporte para visitas à rede escolar, com       

vistas ao bom desempenho de suas funções; 

/2015 (FONTES 1 E 
5) 

 
/2016 (FONTES 1 E 

5) 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

12.3 2018 12.3 – Constituir Fóruns Permanentes de      

Educação, com o intuito de garantir um       

espaço permanente e de ampla     

representatividade social com o objetivo de      

/2015 (FONTES 1 E 
5) 
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acompanhar a implementação do PME de      

Vinhedo, bem como sua avaliação periódica e       

ainda contribuir na formulação de políticas      

públicas para a educação do Município; 

/2016 (FONTES 1 E 
5) 

12.4 2017 12.4 – Garantir, em toda a rede de educação         

básica, a constituição e o fortalecimento de       

grêmios estudantis e associações de pais,      

assegurando-se lhes, inclusive, espaços    

adequados e condições de funcionamento nas      

escolas e fomentando a sua articulação      

orgânica com os conselhos escolares, por      

meio das respectivas representações; 

NÃO SE APLICA 

12.5 2017 12.5 – Garantir a constituição e o       

fortalecimento de conselhos escolares e     

Conselho Municipal de Educação (CME), como      

instrumentos de participação e fiscalização     

nas gestão escolar e educacional, inclusive por       

meio de programas de formação de      

conselheiros ofertados pela União,    

assegurando-se condições de funcionamento    

autônomo; 

NÃO SE APLICA 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
12.6 2017 12.6 – Garantir a participação e a consulta de         

profissionais da educação, alunos e seus      

familiares na formulação dos projetos     

político-pedagógicos, currículos escolares,   

planos de gestão escolar e regimentos      

escolares, assegurando a participação dos pais      

na avaliação de docentes e gestores escolares; 

NÃO SE APLICA 

12.7 2017 12.7 – Garantir processos de autonomia      

pedagógica, administrativa e de gestão     

financeira nos estabelecimentos de ensino. 

/2015 (FONTES 1) 
 

/2016 (FONTES 1) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
X- Meta 13 – Criar diretrizes curriculares para a Rede de Ensino Municipal até o terceiro ano 

de vigência deste PME. 
 
 

Indicador ntual de construção do currículo para a Rede Mu
META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 

50% Oficial 50% Secr
Municipal 50% Secr

 
 
 

TRATÉGIAS 

 
RAZO DA 
ESTRATÉGIA 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS

13.1 2018 13.1 – Criar comissões com participação dos       

profissionais da educação e da comunidade      

escolar, para construção do currículo, a ser       

revisto a cada três anos; 

NÃO SE APLICA 

13.2 2017 – Incentivar práticas pedagógicas com     
abordagens interdisciplinares de maneira    
flexível e diversificada. 

NÃO SE APLICA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A construção do Plano Municipal de Educação significou um grande avanço para o             
município. No Plano foram estabelecidas Metas a curto, médio e longo prazo. O             
monitoramento das Metas do Plano é muito importante para o acompanhamento e            
avaliação das estratégias estabelecidas, assim como prazos, custos e outros. 

As Comissões se reunirão regularmente para auxiliar todo esse processo de           
acompanhamento e efetivação das Metas. 
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 Cumprimento da estratégia 1.3 do PNE no âmbito do 

município de Vinhedo 

  











 
 

275 
 

 Levantamento da demanda por creche – demanda 

manifesta no município de Vinhedo 

  







 
 

278 
 

 Número de crianças em lista de espera por vaga em 

creche segundo regionais da secretaria municipal da 

educação de Vinhedo - 2015/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número de crianças em fila de espera por vaga em creche segundo regionais da secretaria municipal da 

educação de Vinhedo - 2015/2020

Data
 Regional 1 - 

Vila 

 Regional 2 - 

Centro 

 Regional 3 - 

Bairro 

 Regional 4 - 

Capela 

 Regional 5 - 

Pedrinho 
 Total 

27/04/2015 52                   26                        12                      63                       14                      167              

26/05/2015 53                   53                        19                      84                       20                      229              

22/06/2015 56                   60                        22                      88                       24                      250              

01/07/2015 60                   60                        23                      96                       25                      264              

20/07/2015 55                   62                        20                      92                       26                      255              

03/08/2015 58                   59                        20                      101                    24                      262              

10/08/2015 60                   68                        22                      104                    25                      279              

17/08/2015 66                   68                        23                      110                    26                      293              

31/08/2015 72                   62                        25                      113                    28                      300              

14/09/2015 79                   71                        25                      119                    32                      326              

21/09/2015 79                   77                        26                      111                    28                      321              

28/09/2015 90                   83                        27                      119                    28                      347              

06/10/2015 83                   71                        26                      93                       28                      301              

16/11/2015 128                 98                        36                      118                    36                      416              

26/11/2015 81                   53                        27                      63                       10                      234              

12/02/2016 42                   34                        22                      54                       11                      163              

17/02/2016 40                   25                        17                      31                       11                      124              

11/03/2016 43                   33                        13                      23                       10                      122              

22/03/2016 42                   36                        12                      21                       10                      121              

26/04/2016 43                   46                        14                      31                       12                      146              

16/05/2016 52                   52                        16                      37                       10                      167              

02/06/2016 62                   55                        17                      15                       1                        150              

22/06/2016 71                   57                        21                      28                       5                        182              

04/07/2016 88                   44                        38                      15                       8                        193              

20/07/2016 86                   60                        27                      45                       11                      229              

03/08/2016 90                   60                        33                      57                       13                      253              

18/08/2016 99                   64                        30                      70                       17                      280              

02/09/2016 108                 68                        31                      82                       20                      309              

19/09/2016 111                 74                        35                      100                    24                      344              

10/10/2016 124                 85                        39                      127                    26                      401              

19/01/2017 104                 64                        48                      92                       10                      318              

31/01/2017 107                 69                        51                      120                    10                      357              

10/02/2017 92                   75                        47                      125                    14                      353              

06/03/2017 84                   59                        36                      105                    10                      294              

27/03/2017 91                   67                        38                      115                    13                      324              

17/04/2017 109                 55                        39                      127                    15                      345              

02/05/2017 82                   68                        36                      123                    13                      322              

31/05/2017 96                   78                        45                      183                    18                      420              

10/06/2017 129                 98                        44                      186                    25                      482              

11/06/2017 149                 107                      45                      201                    27                      529              

03/07/2017 95                   70                        39                      138                    16                      358              

14/07/2017 96                   70                        40                      133                    15                      354              

17/08/2017 107                 75                        42                      148                    16                      388              

04/09/2017 108                 79                        40                      163                    19                      409              

15/09/2017 114                 82                        42                      175                    20                      433              

12/01/2017 157                 116                      45                      228                    32                      578              

18/01/2018 -                  -                      -                     -                     -                     -               

06/02/2018 15                   16                        7                         19                       6                        63                

02/03/2018 28                   30                        -                     41                       7                        106              

04/04/2018 35                   32                        -                     45                       7                        119              

19/04/2018 28                   27                        7                         59                       8                        129              

03/05/2018 35                   33                        7                         32                       8                        115              

18/05/2018 26                   22                        1                         43                       8                        100              

15/06/2018 42                   28                        4                         64                       10                      148              

02/07/2018 50                   31                        2                         63                       10                      156              

19/07/2018 45                   34                        -                     76                       9                        164              
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Número de crianças em fila de espera por vaga em creche segundo regionais da secretaria municipal da 

educação de Vinhedo - 2015/2020

Data
 Regional 1 - 

Vila 

 Regional 2 - 

Centro 

 Regional 3 - 

Bairro 

 Regional 4 - 

Capela 

 Regional 5 - 

Pedrinho 
 Total 

01/08/2018 54                   33                        4                         94                       13                      198              

03/10/2018 95                   67                        19                      163                    19                      363              

01/11/2018 108                 78                        26                      184                    24                      420              

01/02/2019 38                   30                        11                      70                       17                      166              

14/02/2019 41                   34                        12                      80                       9                        176              

07/03/2019 40                   34                        15                      92                       11                      192              

18/03/2019 26                   29                        13                      81                       17                      166              

08/04/2019 34                   27                        33                      85                       20                      199              

16/04/2019 27                   28                        15                      94                       19                      183              

03/05/2019 39                   36                        19                      90                       22                      206              

03/06/2019 29                   17                        22                      130                    27                      225              

19/06/2019 39                   18                        20                      141                    27                      245              

02/07/2019 44                   19                        19                      146                    28                      256              

01/08/2019 55                   24                        23                      125                    32                      259              

02/09/2019 60                   41                        28                      156                    23                      308              

01/10/2019 81                   50                        33                      176                    27                      367              

05/11/2019 98                   84                        48                      201                    29                      460              

02/03/2020 13                   11                        6                         52                       9                        91                

03/11/2020 128                 43                        20                      45                       6                        242              

Fonte dos dados primários: Secretaria Municipal da Educação de Vinhedo. Disponível em: 

<<http://www.vinhedo.sp.gov.br/arquivos/?wpdmc=lista-de-espera-dos-ceis/>. Acesso em: 08 jun. 2020.
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 Imagens da rede pública de creche no município 

  



  
 

Regional 1:  
Bairros: Vila João XXIII, Jardim São Thomé e Canudos 

 

 
Foto: Creche Marques de Rabicó.  Fonte: GoogleEarth (2020)  

Endereço: R. Rosário, 46 - Jardim Nova Canudos 
 
 

 
Foto: Creche Pequeno Polegar.  Fonte: GoogleEarth (2020)  

Endereço: R. José Ormeneze, 131 - Vila Joao XXIII 
 



 
Foto: Creche Turma da Mônica.  Fonte: GoogleEarth (2020)  

Endereço: R. José Alves de Oliveira, 66 - Jardim São Thome 
 

Regional 2:  
Bairros: Centro, Casa Verde, Nova Vinhedo, Jardim Alba 

 
Foto: Creche Emília.  Fonte: GoogleEarth (2020)  

Endereço: R. Morubixaba - Casa Verde 
 
 



 
Foto: Creche Narizinho.  Fonte: GoogleEarth (2020)  

Endereço: R. Dom Pedro II, 51 - Nova Vinhedo 
 

 
Foto: Sítio do Pica Pau Amarelo.  Fonte: GoogleEarth (2020) 

Endereço: Av. Independência, 5110 - Jardim Alba  
 
 
 
 



 
Foto: Creche Vila Sésamo.  Fonte: GoogleEarth (2020)  

Endereço: R. José Matheus Sobrinho, 150 
 

Regional 3:  
Bairros Três Irmãos e São Matheus 

 

 
Foto: Creches Chapeuzinho Vermelho e Grilo Falante.  Fonte: GoogleEarth (2020) 

Endereço: R. São Felipe, 459 - Jardim São Matheus 
 
 
 



 
Foto: Creches Cuca.  Fonte: GoogleEarth (2020)  

Endereço: R. Agenor B Galo, 90 - Jardim Três Irmãos 
 

 
Foto: Monteiro Lobato.  Fonte: Prefeitura de Vinhedo (2020)  

Endereço: R. Agenor B Galo, 54 - Jardim Três Irmãos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regional 4: Capela 
 

 
Foto: Creche Magico de Oz.  Fonte: Prefeitura de Vinhedo (2020)  

Endereço: R. do Café, 36 – Capela 
 

 
Foto: Creche Saci Perere.  Fonte: GoogleEarth (2020) 

Endereço: R. Custódio Lopes Puga, 122 – Capela  



 
 

 
Foto: Creche Tia Anastácia.  Fonte: GoogleEarth (2020) 

R. Nicolau Von Zuben, 125 – Capela  

 
 

 
Foto: Creche Visconde de Sabugosa.  Fonte: GoogleEarth (2020) 

Endereço: R. 08 De Marco, 65 – Capela  
 
 
 
 
 
 
 

 



Regional 5:  
Capela - Pedrinho 

 

 
Foto: Creche Pedrinho.  Fonte: GoogleEarth (2020) 

R. Alberto Zanon, 188 - Capela 
 


