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Desde o Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 era previsto o atendimento de 

80% das crianças em idade pré-escolar. A Lei nº 13.005/2014 do PNE 2014-2024, por sua vez, 

estabeleceu na meta 1 “Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 2014), confirmando a Emenda 

Constitucional nº 59 de 11/11/2009 (EC/59) e a Lei nº 12.796 de 4/4/2013. 

Este trabalho tem então o objetivo de analisar população e matrícula na faixa etária pré-

escolar (quatro e cinco anos) de municípios da microrregião de Ribeirão Preto - SP que no ano 

de 2015 apresentavam matrículas inferiores à demanda populacional nessa idade. Há indícios, 

como afirmam Kramer, Toledo e Barros (2014, p. 35), de que “ainda há uma grande distância 

entre o que se espera e o que propõem a legislação e os documentos oficiais.” 

Compreendendo os limites dos dados disponíveis de população e matrícula, destacamos 

que os dados de fontes diferentes podem dificultar a observação devido aos critérios adotados 

para coleta e exposição. No entanto, selecionamos apenas os municípios da microrregião que 

demonstravam matrículas insuficientes para a universalização da pré-escola e, julgando 

pertinente a comparação, na tabela 1, utilizamos os dados de matrícula do INEP/Censo Escolar 

de 2015 e cruzamos com os dados populacionais do SEADE/IMP de 2015. 

 

Tabela 1 – Diferença entre população e matrículas pré-escolares em municípios paulistas - 2015. 

Municípios Matrículas 
públicas 

Matrículas 
privadas 

Total População Diferença 

LUÍS ANTÔNIO 291 20 311 357 46 
PONTAL 983 123 1.106 1.385 279 
PRADÓPOLIS 445 22 467 525 58 
RIBEIRÃO PRETO 8.982 5.599 14.581 14.884 303 
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 430 99 529 562 33 
SANTA ROSA DE VITERBO 447 126 573 614 41 
SERRA AZUL 283 0 283 348 65 

Fonte: A autora com base nos dados - População: SEADE/IMP. 
- Matrículas: INEP/Censo Escolar e FUNDEB. 

 

Selecionando apenas o valor estimado para a pré-escola parcial, segundo as ponderações 

aplicáveis pelo FUNDEB – 2016 (Resolução nº 1 de 29/07/2015 / ME - Ministério da Educação 

(D.O.U. 30/07/2015)), teríamos o valor de 1,0 = R$2.739,77 anual por aluno. Ou seja, ao 
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município de Santa Rita do Passa Quatro, com a menor demanda estimada fora da escola (33 

crianças), seria necessário um aumento nos recursos de R$90.412,41. A princípio, esses sete 

municípios não estariam tão distantes da meta. 

No entanto, no ano de 2015 o país entrou em crise política e econômica. Além disso, os 

municípios vêm sofrendo ao longo dos anos com as políticas de ‘responsabilização x 

distribuição de recursos’ e providenciar uma nova turma (o MEC propõe 20 crianças por adulto 

nessa faixa etária), um novo estabelecimento, ou apenas inserir essas crianças na estrutura já 

precarizada, não seria simples. Ainda, com os indícios da transferência de matrículas da rede 

privada para pública desde 2015, justificada pelas crises, observa-se na tabela 2 as matrículas 

públicas disponibilizadas pelo INEP-2015 e FUNDEB-2016. 

  

Tabela 2 – Matrículas pré-escolares públicas segundo o INEP-2015 e o FUNDEB-2016. 

Municípios 
Matrículas 
INEP-2015 

Matrículas 
FUNDEB-2016 

LUÍS ANTÔNIO 291 317 
PONTAL 983 983 
PRADÓPOLIS 445 448 
RIBEIRÃO PRETO 8.982 10.260 
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 430 431 
SANTA ROSA DE VITERBO 447 526 
SERRA AZUL 283 284 

Fonte: A autora com base nos dados do INEP/Censo Escolar-2015 e FUNDEB-2016. 

 

Até mesmo desconsiderando-se a probabilidade de migração de matrículas para a rede 

pública, apenas Ribeirão Preto e Santa Rosa de Viterbo demonstram ter atingido a 

universalização. Os outros ainda precisam de um alto investimento para estruturar espaços 

físicos e formar profissionais. Por isso a necessidade do apoio do “Estado e União com recursos 

financeiros, a partir da verificação da demanda no que tange à oferta de vagas, às necessidades 

das instalações, implementando estratégias que englobem políticas sociais.” (SENE; LIRA, 

2017, p. 324) 

Desde a votação da EC/59, havia a preocupação de especialistas, especialmente em se 

tratando de “recursos, extensão e qualidade da oferta; aumento do número de crianças por 

turma; redução do atendimento em tempo integral; estagnação ou redução do nível de formação 

de docentes; ‘primarização’ da pré-escola; ingresso precoce em etapas de ensino posteriores às 

previstas por lei para a idade.” (ROSEMBERG, 2014, p. 7), encaminhamento para salas 

improvisadas, ou ainda, para “instituições filantrópicas e comunitárias conveniadas com o poder 

público, contrariamente à proposta de extinção progressiva do conveniamento na educação 
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infantil.” (VIEIRA, 2011, p. 352) declarada no documento da Conae-2010. Além de outras 

alternativas que ferem constitucionalmente seus direitos. 

Há o discurso de que faltam recursos para a EI em vista das prioridades do país, 

especialmente justificado pela crise econômica e social. Mas, Correa (2006) já afirmava há mais 

de dez anos atrás, que faltaria na realidade disposição política do governo para investir – ou 

gastar – com a educação pública. Como na questão do CAQi, que há anos perambula sem 

aprovação, pois além da expansão das matrículas, há a estrutura existente, mas já precarizada, 

que também exige a emergência de recursos para o atendimento da população de renda mais 

baixa que depende essencialmente do atendimento público, devido à faixa de exclusão localizar-

se nos extratos mais pobres da população.  

O contexto é agravado pela desvinculação das receitas da União proposta pela PEC 

241/16. Certamente os municípios cortarão gastos com a Educação, sendo que a vinculação 

existe desde 1934. Antes disso, só houve queda no golpe do Estado Novo e no Regime Militar. 

Esta será a primeira vez em um período democrático. Daí a provável impossibilidade de se criar 

cerca 600 mil matrículas de pré-escola no país (ARAÚJO, 2016). 

Mesmo com uma estimativa financeira em 2016, para as redes municipais e estaduais 

do estado de São Paulo, em cumprimento ao mandamento legal do PNE 2014, segundo o qual 

o CAQi deveria ter sido implementado até junho de 2016, o que ocorreu é que o parecer não foi 

homologado pelo MEC. Este preconiza o modelo de insumos e custos que ainda não foi 

normatizado para o país. “Além disso, é sabido que o MEC trabalha em nova proposta a ser 

incluída no projeto de Lei do que vai definir o Sistema Nacional de Educação. De todo modo, 

o CNE constituiu comissão para reexaminar a matéria.” (CALLEGARI; CALLEGARI; 

SANTOS, 2016, p. 5) O próprio PNE-2014 previa 

 
Investir fortemente na educação infantil, conferindo centralidade no 
atendimento das crianças de 0 a 5 anos, é a tarefa e o grande desafio do 
município. Para isso, é essencial o levantamento detalhado da demanda por 
creche e pré-escola, de modo a materializar o planejamento da expansão, 
inclusive com os mecanismos de busca ativa de crianças em âmbito municipal, 
projetando o apoio do estado e da União para a expansão da rede física (no 
que se refere ao financiamento para reestruturação e aparelhagem da rede) e 
para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. 
 

Observamos que as mudanças sociais e institucionais não acompanharam a legislação.  

Correa (2011) destacara que a primeira etapa da Educação Básica foi sendo historicamente 

colocada em segundo plano, apesar do avanço ao ser reconhecida como direito; e também a 

falta de preparo e organização no processo e a consequente restrição de recursos à EI. Assim 

como a maior parte das metas relacionadas a EI pelo PNE 2001-2010 não foram cumpridas, 
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corre-se o risco do mesmo fracasso até 2024, devido a assimetria entre financiamento e 

qualidade. Por isso a emergente necessidade da ação supletiva da União e dos estados, 

especialmente junto daqueles municípios com maiores dificuldades técnicas e financeiras. O 

próprio MEC/SASE, em documento sobre o atual PNE, diz que 

 
As metas de educação infantil, por exemplo, envolvem primordialmente o 
esforço municipal, porém, só serão atingidas com a contribuição das esferas 
estadual e federal. Financiamento, apoio técnico, diretrizes gerais, formação 
de professores, entre outros, são fatores imprescindíveis para a educação 
infantil, mas que não dependem, em grande parte, dos municípios. Portanto, 
os governos federal e estaduais têm compromisso com os municípios. 
 

É necessário prever recursos orçamentários adicionais para que não ocorra queda nos 

recursos, já insuficientes, disponíveis por aluno, comprometendo ainda mais a qualidade, pois 

a Política de Fundos, segundo Edson Maciel Peixoto e Vania Carvalho de Araújo (2017, p. 

242), “se estrutura pela via da distribuição de recursos arrecadados e não pela qualidade dos 

insumos necessários ao processo de ensino-aprendizagem”. Isto tem se mostrado ineficaz, uma 

vez que, “se aumenta a quantidade de crianças e a arrecadação permanece, diminui o 

valor/aluno.” (PEIXOTO; ARAÚJO, 2017, P. 242)  

Em geral, sempre foi a EI quem teve que se adaptar às estruturas e aos mecanismos já 

consagrados de organização e gestão dos sistemas, e não o inverso (CAMPOS, 2012), 

prejudicando a expansão. Como no caso da busca por vagas e a interferência do Ministério 

Público pela garantia do direito. Esse órgão “precisa cumprir o seu papel de forma muito mais 

abrangente, cobrando posturas do Poder Público, da família e da sociedade, auxiliando no 

desenvolvimento de políticas públicas educacionais e exigindo suas implementações, 

fiscalizando a qualidade do ensino oferecido.” (MARTINES JÚNIOR, 2006, p. 326)  

O desafio da universalização da matrícula na pré-escola é, portanto, um problema 

nacional, pois segundo o próprio MEC, a taxa de atendimento nacional em 2016 era de 84,3% 

na pré-escola. Assim, o que se observou nessa microrregião pode ser comparado ao que ocorre 

em outras localidades do país, ou até pior, como nas periferias, comunidades carentes, 

ribeirinhas, indígenas, quilombolas e assentadas, marcadas pela exclusão de direitos. Temos 

assistido “a inexistência de espaços institucionais de pacto entre os entes federados (...) um dos 

maiores obstáculos para o cumprimento da elevação da obrigatoriedade.” (SANCHES, 2010, p. 

41) 

O cenário educacional brasileiro é complexo e a oferta de educação, especialmente às 

crianças de até cinco anos de idade, ainda é bastante desigual. A defasagem nas matrículas 

exposta neste trabalho corresponde aos dados nacionais que indicam 15,7% das crianças de 
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quatro e cinco anos fora da escola, mesmo extrapolado o prazo legal. Soma-se a este contexto 

a queda no investimento em educação com a possível desvinculação dos recursos até então 

previstos em lei. Maria M. Campos destaca,  

 
Assim, para que a obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos de idade e o 
ingresso antecipado no primeiro ano do ensino fundamental contribuam para 
a democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, seria 
necessário no mínimo que: primeiro, as normas legais fossem claras e 
consistentes; segundo, mudanças urgentes fossem promovidas nas escolas, na 
formação dos professores e nos currículos. Se isso não for levado a sério pelas 
políticas educacionais, corre-se o risco de o tiro sair pela culatra. (CAMPOS, 
2010, p. 13) 

 

Desde 2006, como afirma Correa (2006, p. 21), “a situação do atendimento público à 

criança de 0 a 6 anos de idade no país tem sido marcada pela precariedade e pela falta de 

qualidade em todos os sentidos.” Assim, buscamos compreender as possíveis relações entre os 

dados da pré-escola, realizando cruzamentos entre população e matrícula das crianças na faixa 

etária e o atendimento em rede própria (pública).  

Diante do atual desenvolvimento econômico, desigual e perverso socialmente, que 

amplia a pobreza e concentra a renda, é impreterível um planejamento estratégico de 

atendimento desde o governo federal, perpassando por estados e municípios, captando e 

elencando prioridades nos insumos necessários, com fiscalização adequada, garantindo o direito 

à infância. Ao contrário dos preceitos econômicos de redução dos gastos públicos, que 

financiam projetos e programas alternativos e informais de baixo custo que certamente tornarão 

a matrícula compulsória um equívoco legal. 
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