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Apresentação e justificativa  

 

Nos últimos 20 anos, o Brasil vivenciou um conjunto de alterações no âmbito político, 

econômico e social que impulsionou, num primeiro momento, melhora nos indicadores 

econômicos, sociais e educacionais. Quanto aos indicadores educacionais, houve redução na 

taxa de analfabetismo, elevação da quantidade média de anos de estudos, a universalização do 

acesso à escola para os estudantes de 6 aos 14 anos, redução da evasão escolar, ampliação do 

acesso ao ensino superior e um avanço representativo na expansão do atendimento educacional 

para as crianças de 0 a 5 anos de idade.  

Em relação à educação infantil, as mudanças vêm ocorrendo pelo menos há duas 

décadas e refletem alterações e demandas dispostas a partir da Constituição Federal de 1988 e 

da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96. Contudo tais mudanças 

começaram a se intensificar a partir da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em 2007, que 

passou a distribuir os recursos vinculados, constitucionalmente, à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE) para todas as etapas da educação básica, induziu a 

aplicação de recursos do Salário-Educação (SE) e de outros projetos e programas do FNDE 

para todos os segmentos da educação básica.  

 

Aspectos metodológicos  

 

O presente estudo analisa a expansão do atendimento da educação infantil e a evolução 

do investimento em educação e está vinculado a uma pesquisa que investigou a Educação 

Infantil no contexto do Fundeb no município de João Pessoa-PB. Procurou-se compreender 

como vem ocorrendo a cobertura do segmento de 0 a 5 anos de idade depois que passou a 

receber recursos do Fundeb e como tem acontecido o financiamento da educação infantil nesse 
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mesmo contexto. As informações foram obtidas por meio de uma pesquisa documental. Os 

dados sobre o atendimento da educação infantil foram coletados em relatórios e documentos 

oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) do 

Ministério da Educação (MEC), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) 

do Instituto Brasileiro de Geografia Estatísticas (IBGE). Os dados sobre financiamento foram 

obtidos por meio de relatórios contábeis, do orçamento da educação, das receitas e despesas, de 

recursos transferidos, nos relatórios de execução orçamentária, demonstrativos do Fundeb e da 

Função Educação.  

  
 

Resultados e discussões  

 

De acordo com a Pnad de 2013, no Brasil, existiam 56.019 creches responsáveis pelo 

atendimento de 23,2% das crianças de 0 a 3 anos de idade naquele ano. Já o percentual de 

crianças de 4 a 5 anos de idade que frequentavam a pré-escola foi de 81,4%, atendidas num 

total de 107.320 unidades escolares em todo o território nacional. Quando observamos o 

movimento ou a evolução desses indicadores, considerando o ano de 2005/2006 até 2013, 

verificamos um acréscimo de 18,7 pontos percentuais. Quando analisamos dentro do recorte 

temporal 2004-2013, constatamos que o avanço aconteceu em todas as regiões do Brasil com 

um salto de 19,9 pontos percentuais. A região que mais cresceu, nos últimos anos, foi a Região 

Sul com crescimento absoluto de 27,2 pontos percentuais. A Região Norte teve variação de 

20,4 pontos percentuais, o Sudeste cresceu em 19,0 e o Centro-Oeste, em 22,0. O Nordeste teve 

a menor variação por ter apresentado uma taxa de crescimento absoluto de 16,2 pontos 

percentuais, contudo, apresenta a maior taxa de atendimento em educação infantil no ano de 

2013. Essa evolução do atendimento na educação infantil pode ser verificada também de forma 

detalhada nos relatórios do Censo Escolar de 2013. Verificamos que, em 2013, a matrícula na 

educação infantil seguiu crescendo, alcançando o volume de 7.590,600 matrículas dividido 

entre creche e pré-escola. Para a creche, foram 2.730,119 matrículas e, para a pré-escola, 

4.860,481 matrículas.  

 Essa ampliação no atendimento da educação infantil tem se dado em todos os seus 

indicadores, como no número de professores com formação específica, na melhoria da 

infraestrutura, na ampliação do número de unidades, dentre outros. Um exemplo é o 

investimento que vinha sento feito pelo poder público brasileiro no sentido de construir, 

reformar e equipar instituições de atendimento à educação infantil por meio do Programa 
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Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil (Proinfância). De acordo com dados do Ministério da Educação disponíveis 

na página do FNDE, os gastos com o Proinfância já chegam aos R$ 10 bilhões em 2015. Além 

disso, os dados dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do SE e 

das despesas com a Função Educação Infantil, bem como os indicadores de estimativa do valor 

do investimento público total em educação por nível e o Investimento Direto por Estudante 

confirmam o aumento na distribuição de recursos para esse segmento. Segundo dados do 

Inep/MEC, a Educação Infantil é uma das etapas que mais apresentaram evolução nos recursos 

aportados no período de 2004 a 2013 (BRASIL, 2015).  

É importante destacar que tem ocorrido um baixo crescimento populacional, uma queda 

na taxa de natalidade e, de maneira similar, um decréscimo na taxa total de matrícula. Essa 

constatação é importante para pensar o financiamento da educação, sobretudo, porque a maior 

parte da sistemática e do mecanismo de distribuição dos recursos públicos para a educação 

acontece mediante o valor/aluno per capita. Sendo assim, a probabilidade é que o valor/aluno 

aumente e, por conseguinte, seja mais favorável ao pagamento de melhores salários. No que se 

refere à educação infantil, devemos levar em consideração o fato de o ensino fundamental, 

praticamente, já ter sido universalizado, assim o país poderá concentrar esforços na ampliação 

do atendimento das crianças de 0 a 5 anos.  

A partir de 2006, é possível identificar uma tendência de crescimento no investimento 

público em educação no Brasil. Esse aspecto pode ser constatado a partir da análise de vários 

indicadores, como os indicadores de investimento total em educação em relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB) e o investimento direto em educação em relação ao PIB. Esse processo de 

elevação dos recursos públicos para a educação deu um salto significativo a partir da criação 

do Fundeb. No início dos anos 2000, havia uma tendência de decréscimo na aplicação dos 

investimentos públicos em educação. Em 2005, por exemplo, o país investiu 4,5 pontos 

percentuais do PIB em educação. A partir de 2006, o investimento econômico em educação 

voltou a crescer, chegando a atingir 5,1%, em 2007, e 6,2% em 2013.  Segundo Brasil (2015, 

p.338), os montantes investidos em educação, em termos reais, “os recursos mais que dobraram 

ao longo do período de 2004 a 2013, saltando de 140,9 bilhões (a preço de 2013), em 2004, 

para 318,9 bilhões em 2013. Isso representa um crescimento real de 126%”.  

Quando verificamos os indicadores de investimento público em educação, considerando 

os indicadores de investimento total e de investimento direto, bem como os indicadores de 

estimativa do valor do investimento público total em educação por nível e o investimento Direto 

por Estudante, disponíveis na página do FNDE, e analisamos neles o financiamento da 



4 

 

educação infantil também constatamos que o país tem aumentado, significativamente, o 

investimento público no atendimento educacional às crianças de 0 a 5 anos de idade.  Segundo 

dados do FNDE, a educação infantil é uma das etapas da educação que mais apresentaram 

evolução no investimento educacional. Dados da Pnad/2013, tendo uma década como recorte 

temporal, apontam que a educação infantil apresentou um crescimento real de cerca de 168,1% 

no período de 2004 a 2013, só perdendo para o Ensino Médio que, no mesmo período, teve 

crescimento de 272,6% (BRASIL, 2015). 

Ao analisarmos o indicador de Estimativa do Investimento Público Direto em Educação 

por Estudante, observamos que todos os níveis de educação sofreram uma elevação 

significativa em reais, porém, a educação infantil e o ensino médio tiveram os maiores índices 

de investimento em relação ao recorte temporal desta pesquisa. A educação infantil teve uma 

elevação em 99,48% e o ensino médio em 129%. No caso da educação infantil, significou um 

ganho total de R$2.710,00, uma elevação média anual de R$387,00, haja vista que saltou de 

R$2.724,00 para R$5.434,00.  

 

Considerações Finais    

 

Nos últimos anos, constatamos tanto uma expansão do atendimento educacional às 

crianças de 0 a 5 anos de idade quanto uma elevação no investimento público financeiro dessa 

etapa da educação, por exemplo, via matrícula, principal indicador de atendimento e ampliação 

de perceptuais de recursos públicos direcionados para a educação. Lembremos, contudo, que 

os percentuais de matrículas apesar de indicarem crescimento do atendimento educacional da 

faixa etária de 0 a 5 anos de idade, os percentuais de matrículas para as crianças de 0 a 3 anos 

de idade não representam o alcance nem da metade da meta 1 do PNE aprovado para 2001 – 

2010. Por isso, no novo PNE (2014- 2024), repete-se como meta 1 o mesmo percentual da 

elevação do número de matrícula para a população de 0 e 3 anos, ou seja, para a subetapa creche, 

definido no PNE 2001 – 2010.  

Quando analisamos separadamente o percentual do PIB aplicado à Educação Infantil, 

notamos que, apesar de uma visível tendência de crescimento dos investimentos em educação 

a partir do ano de 2005, é possível perceber que do ano 2000 até 2010, o país aplicou apenas 

0,4 % do PIB em educação para as crianças de 0 a 5 anos de idade. A partir de 2011, houve um 

aumento desse índice, passando para 0,5% em 2011, 0,6 % em 2012 e 2013, chegando a 0,7% 

em 2014. Ou seja, aconteceu uma evolução de 0,4 para 0,7% do percentual do PIB aplicada na 

educação infantil, sobretudo, a partir de 2011, considerando que de 2007 a 2010 seriam os 
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primeiros anos de implantação de Fundeb e que as matrículas de educação infantil foram 

incluídas gradativamente em 2007, 2008 e 2009. Podemos supor, portanto, como visto noutras 

pesquisas e estudos, (BASSI, 2011; SANTOS 2012; 2015, dentre outros) que esse movimento 

de expansão e de ampliação do investimento na educação infantil sofreu influência do Fundeb.  

Todavia esse crescimento é baixo em relação ao que é preciso para assegurar a expansão 

do atendimento, seja para o segmento de 0 a 3, seja para o segmento de 4 e 5 anos, sobretudo, 

quanto se tem em vista o alcance da meta 1 do PNE/2014. Se considerarmos os anos de 2011 a 

2013, o crescimento foi de 0,066% ao ano, mas se avaliarmos o período de 2007 a 2013, 

momento de entrada desse segmento no Fundeb, o crescimento foi de 0,28% ao ano. É preciso 

concordar que houve crescimento, sobretudo, porque passou de 0,4%, em 2007, para 0,6%, em 

2013, mas, para atingir, por exemplo, pelo menos 50% do atendimento em creche em 2024, o 

país terá que realizar um esforço bem maior. É importante salientar que os dados analisados são 

de natureza oficial, portanto, fornecidos ou disponibilizados por órgãos ligados ao governo, 

logo, passivo de tendência ou supervalorização. 
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