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1. O novo PNE e o Direito à Educação Infantil  

De um segmento com uma função emergencial para responder às carências das crianças 

pequenas e marcado por políticas e programas de assistência social, a educação infantil torna-

se no final do século XX a primeira etapa da educação básica, com especificidades e objetivos 

próprios dispostos na legislação nacional e nos documentos referências da área (BRASIL, 

1996).  

A Constituição Federal de 1988 é um marco legal para a educação das crianças pequenas 

no país, pois a partir de sua promulgação a educação das crianças de zero a cinco anos na 

creche e pré-escola aparece na perspectiva do direito, devendo ser efetivada pelo Estado, 

desaparecendo-se, portanto, a dimensão da assistência ou do amparo visto nas cartas 

constitucionais que a antecederam (BRASIL, 1988, art. 6º; art. 208, inciso IV; CURY, 1988). 

A Carta Magna é então pontapé para os outros dispositivos legais e documentais que a 

sucederão, reafirmando o direito social à educação, em especial, das crianças de zero a cinco 

anos: o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDB (1996); o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil-RCNEI 

(1998); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1999; 2009); o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação-FUNDEB (2007) e mais recentemente o Plano Nacional de Educação- PNE (2014).   

O Plano Nacional de Educação-PNE, Lei nº 13.005/14, igualmente constitui resposta 

no plano político às demandas reivindicatórias pela educação infantil fixando metas e 

estratégias objetivas para a efetivação do direito das crianças pequenas a essa etapa de ensino. 

No caso da creche o Plano estabelece como meta a ampliação da oferta desse segmento, 

contemplando o atendimento de pelo menos 50% das crianças de zero a três anos até o final 
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da vigência do mesmo, no que toca a pré-escola, por sua vez o novo PNE propõe a 

universalização do atendimento as crianças de quatro e cinco anos até o ano de 2016, 

reafirmando assim o disposto na Emenda Constitucional nº 59/2009 ao definir a ampliação da 

educação obrigatória, desde os quatro até os dezessete anos (BRASIL, 2014; BRASIL, 2009).  

Para o cumprimento dessa primeira meta, o novo PNE define 17 (dezessete) estratégias, 

dentre elas o levantamento da demanda por educação infantil pelos entes federados; 

fortalecimento do acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das crianças 

na educação infantil, sobretudo as beneficiárias de programas de transferência de renda; 

implementação complementar de programas de apoio e orientação às famílias das crianças 

pequenas com a articulação das áreas da educação, saúde e assistência; articulação da pós-

graduação, grupos de pesquisa e cursos de formação dos profissionais da educação com a 

finalidade de incorporar os avanços nas pesquisas relacionadas ao ensino-aprendizagem ao 

currículo, propostas pedagógicas e atendimento na educação infantil, dentre outras (BRASIL, 

2014). 

Entretanto, apesar da meta 1 do PNE- 2014/2024 ter mérito ao focalizar a expansão do 

atendimento nas creches e ao estender o título de educação obrigatória para o atendimento na 

pré-escola, a educação infantil é uma etapa que vivencia desafios, dentre eles a concretização 

do aumento da cobertura de atendimento das matrículas- da pré-escola que é obrigatória e na 

creche que é direito da criança, mas ainda opção da família (CAMPOS; ESPOSITO; 

GIMENES, 2014). Nesse contexto da existência de um “instrumento de planejamento do 

nosso Estado democrático de direito que orienta a execução e o aprimoramento de políticas 

públicas do setor” (BRASIL, 2014) propomo-nos a refletir  a luz do PNE-2014 sobre os 

desafios postos para a realidade de atendimento na educação infantil do município de Belo 

Horizonte, a partir da análise dos dados de matrícula no período de 2008 a 2014.  
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2. Desafios do Direito à Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Belo 

Horizonte  

 

A temática do Direito à Educação pode ser considerada muito cara aos brasileiros que 

esperam por muito tempo até a efetiva garantia do referido direito.  Em Belo Horizonte a 

educação infantil consistia em uma política desenvolvida no campo da assistência social, 

pouco inserida nas políticas educacionais do município (PINTO, DUARTE E VIEIRA, 2012 

p. 612). O panorama de atendimento, no âmbito político, foi alterado apenas em 2003, com a 

criação do cargo de Educador Infantil e da Unidade Municipal de Educação Infantil- UMEI, 

pela Lei nº 8.679, de 11/11/2003, para atender a demanda das crianças pequenas e de suas 

famílias que começava a ser contemplada diretamente pela rede pública municipal. 

Nesse estudo, para dimensionar o atendimento do Direito à Educação Infantil no 

município utiliza-se a configuração do processo de movimentação das matrículas por 

dependência administrativa, no período de 2008 a 2014. A Tabela 1 apresenta os resultados da 

evolução da matrícula em creches: 

 

Tabela 01-Evolução do número de matrículas das creches por dependência 
administrativa em Belo Horizonte 2008-2014 

Dependência 
Administrativa 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Municipal 1.623 1.724 1.850 2.140 6.061 6.821 9.912 

Privada 15.837 19.291 22.062 23.581 26.234 28.138 28.341 

Estadual 0 0 0 0 0 0 0 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: elaborado a partir de dados obtidos no Censo Escolar- MEC/INEP. 

 

A análise dos dados sobre a matrícula nas creches em Belo Horizonte revela que houve 

expansão das matrículas no sistema municipal após a implementação do FUNDEB. Todavia o 

atendimento é maior na rede privada, sendo grande parte subvencionada pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, nas creches conveniadas. 

Em todo o período analisado, observa-se que a maior parte das matrículas encontram-se 

na rede privada. O atendimento realizado pela rede municipal de Belo Horizonte apresentou 

um crescimento de 611% no período de 2008 a 2014. A rede privada obteve um crescimento 

de 79% no mesmo período. 
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A tabela 02 apresenta a evolução do atendimento na pré-escola, a qual se refere às 

crianças na faixa etária de 4 a 5 anos. 

Tabela 02-Evolução do número de matrículas da pré-escola por dependência 
administrativa em Belo Horizonte 2008-2014 

Dependência 
Administrativa 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Municipal 13.190 15.009 15.818 17.098 14.587 15.746 15.713 

Privada 29.744 29.687 29.901 29.895 29.579 30.068 29.756 

Estadual 3.298 805 516 0 0 0 0 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: elaborado a partir de dados obtidos no Censo Escolar- MEC/INEP. 

Após a implementação do FUNDEB, nas pré-escolas o processo de municipalização 

radical foi consumado até o ano de 2011, quando a instância estadual passa a não responder 

mais pelo atendimento educacional das crianças de 04 a 05 anos.  

O atendimento da rede municipal apresentou um pequeno crescimento de 19,13% das 

matrículas, no período estudado. Em 2014, a rede municipal atendia apenas a 34,56% do total 

de matrículas, respondendo à rede privada/conveniada pelo atendimento de 65,44%.   

Tabela 03 - População Residente Estimada por Ano segundo Faixa Etária  
2008 – 2012 

Faixa Etária 2008 2009 2010 2011 2012 

Menor 1 ano      32.249        31.368      26.813      27.569          27.686  

1 ano      32.907        32.000      26.299      26.776          26.890  

2 anos      33.514        32.704      26.529      26.395          26.507  

3 anos      34.026        33.323      26.365      26.380          26.492  

4 anos      34.546        33.838      27.205      26.678          26.792  

5 anos      35.239        34.594      27.586      27.244          27.360  

Fonte: Elaborado a partir dos dados extraídos do Portal PBH /Estatísticas e Indicadores /População 

 

Em 2008, a população com a faixa etária relativa ao atendimento em creche correspondia 

a um total de 132.696 crianças, porém eram atendidas na rede pública um total de 1.623 e na 

rede privada 15.837. Desse modo, em 2008, 86,84% das crianças estavam fora da escola. Em 

2012, a população com a mesma faixa etária correspondia a um total de 107.575 crianças, 

porém o total das matrículas era de 32.295, estando ainda um percentual de 60,98% sem 

atendimento na creche. 

O financiamento da educação é o principal mecanismo para se efetivar o Direito à 

Educação, tanto na dimensão do acesso ao ensino quanto para a oferta de uma educação 

pública de qualidade. O financiamento da educação no Brasil teve suas diretrizes 
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estabelecidas na Constituição brasileira de 1988, a qual determina que os estados e os 

municípios deveriam vincular 25% (vinte e cinco) de seus recursos, provenientes de impostos 

e transferências constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento da educação básica. A 

cidade de Belo Horizonte, em sua Lei Orgânica de 1990 determina que sejam vinculados 30% 

dos recursos de impostos próprios e transferências na Manutenção e desenvolvimento do 

ensino municipal. 

A divisão de competências na Educação básica foi reiterada na LDB/1996, estando os 

estados responsáveis pelo ensino médio e os o municípios responsáveis pela oferta da 

educação infantil e do ensino fundamental, sendo essa última etapa responsabilidade de 

ambos, em regime de colaboração (art. 10).  

Tabela 04-Receita Corrente e Tributária do Município de Belo Horizonte 

Ano Receita Corrente Receita Tributária 

2008 4.179.716.757,00 1.320.680.963,00 

2009 4.444.966.017,36 1.430.455.191,27 

2010 5.135.676.497,17 1.694.807.911,07 

2011 5.987.627.938,83 1.965.809.176,84 

2012 6.564.546.078,07 2.233.235.896,11 

2013 7.125.731.265,04 2.427.622.705,22 

2014 7.955.735.739,78 2.822.161.068,81 
Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos no FINBRA (valores nominais) 

No período analisado observa-se a evolução dos recursos arrecadados pelo município de 

Belo Horizonte. A receita tributária do município apresentou um crescimento de 113,69% no 

período de 2008 a 2014.  

Tabela 05 - Despesas empenhadas na Função Educação - 2008 a 2014 

Ano Total da Função Educação 365 - Educação Infantil 

2008  R$                    829.250.845,57   R$             138.856.244,52  

2009  R$                    842.863.468,84   R$             139.251.054,11  

2010  R$                 1.020.939.939,26   R$             162.350.965,05  

2011  R$                 1.174.523.421,01   R$             208.061.367,71  

2012  R$                 1.351.741.110,91   R$             246.140.535,66  

2013  R$                 1.305.325.863,24   R$             217.592.354,82  

2014  R$                 1.504.825.745,93   R$             314.738.971,91  

Fonte: Elaboradas a partir dos dados obtidos no SIOPE 
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As despesas com a Educação Infantil apresentaram um crescimento, acompanhando o 

panorama observado nas matrículas. No período analisado, observa um crescimento de 226, 

67% de 2008 a 2014. Porém a Educação Infantil ainda não se consolidou como prioridade no 

atendimento na rede municipal de educação de Belo Horizonte, pois as despesas atribuídas a 

essa etapa correspondem a apenas 20,92% do total de despesas na Educação Básica do 

município. 

Considerações Finais: 

Com o seu reconhecimento como primeira etapa da educação básica, a educação 

infantil passa a significar um dever para o Estado brasileiro, desde 1988 na Constituição 

Federal. De lá para cá, o direito à educação das crianças pequenas vem sendo reafirmando em 

documentos e legislações. Contudo, mesmo com os avanços observados na legislação 

brasileira referentes a este campo nos últimos quase vinte anos, as produções acadêmicas da 

área revelam um cenário de grandes desafios para de fato esse direito à educação, 

especificamente à educação infantil, ser concretizado.  

     Em um conjunto de desafios bem abrangente que envolve a educação infantil, refletimos 

sobre a ampliação e universalização do atendimento em creche e pré-escola respectivamente, 

dialogando com a meta 1 do PNE-2014 e a realidade do município de Belo Horizonte, 

explorando os dados de matrícula, receitas e despesas empenhadas na função educação e na 

subfunção educação infantil em BH. Os dados revelam a crescente evolução do número total 

de crianças matriculadas na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte no período 

estudado tanto na creche, quanto na pré-escola. Todavia esse dado merece ser problematizado, 

pois se constata a prevalência de matrículas da educação infantil na rede privada, incluindo aí 

as instituições estritamente particulares, as comunitárias, filantrópicas e confessionais, 

recebendo algumas destas instituições, recursos da Prefeitura de Belo Horizonte. A 

concentração do atendimento das matrículas da educação infantil na rede privada denotam, 

portanto a necessidade de maiores investimentos financeiros do poder público na oferta de 

creche e pré-escola pública, mesmo porque, o município ano a ano tem aumentado sua 

arrecadação de receita tributária, evidenciando, portanto a possibilidade de Belo Horizonte 

investir mais financeiramente no atendimento da educação infantil em rede própria. Este 

investimento por parte do poder público municipal de Belo Horizonte no atendimento da 

educação infantil é importante, pois, partimos do pressuposto que uma maior cobertura do 

atendimento na educação infantil por si só é insuficiente dado o objetivo da educação infantil 
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de desenvolvimento integral do sujeito em seus aspectos psicológico, intelectual, afetivo e 

social, enfim a oferta de uma educação de qualidade. 
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