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Introdução 

 

O presente texto apresenta algumas implicações do Novo Fundeb,  

criado pela Emenda Constitucional nº 108/2020 e ainda em processo de 

regulamentação, para a Educação Infantil (EI) e seu financiamento no sentido 

de discutir avanços e desafios para a garantia do direito à EI e para o 

enfrentamento das desigualdades sociais, no contexto pós-pandemia. 

Para tanto, consideramos importante fazer dois movimentos: o primeiro 

no sentido de pensar e compreender a EI no contexto pandêmico. Um 

segundo movimento, é o de compreender o financiamento da EI no novo 

Fundeb e discutir sobre as contribuições do financiamento à EI para o 

enfrentamento dos desafios pós-pandemia. 

 
A Educação Infantil brasileira no contexto de pandemia 

 

Segundo dados do Censo Escolar, em 2018, o Brasil possuía 115.195 

escolas de EI. Dessas, 81.520 pertenciam a rede municipal, 32.810 a rede 

privada, 842 a rede estadual e 23 a rede federal. Foram contabilizadas, mais 

de 8.745.148 de matrículas de EI, sendo 3.587.292 na creche e 5.157.892 na 

pré-escola. Os municípios foram responsáveis por mais de 71% das  

matrículas e as redes privadas por cerca de 27,7%. Pouco mais de 1,3% 

estavam sob responsabilidade das redes estaduais e federais. O segmento 

contou, ainda, com um total de 589.893 docentes para o atendimento 

(BRASIL, 2019). 
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Em 2018, a cobertura em creche chegou a 36% e na pré-escola a 94%. 

Entretanto, faltou incluir quase 2 milhões de crianças com idade de 0 a 5 anos 

que estavam fora da escola. A expansão do atendimento tem ocorrido de 

forma desigual penalizando as crianças mais novas, a população negra, 

indígena, famílias de baixa renda e as que vivem no meio rural. Das crianças 

atendidas, apenas 26% pertenciam aos domicílios que estão no quartil mais 

baixo de renda. Além disso, dados do Censo Escolar apontam as condições 

inadequadas de infraestrutura das instituições de EI. Por exemplo, apenas 

54% possuem banheiros adequados, 47% têm parque infantil e a grande 

maioria não tem equipamentos essenciais, espaço de lazer, quadra esportiva  

e biblioteca (BRASIL, 2019; 2020). 

Assim, podemos inferir que, a maior parte da EI, está no setor público e 

na rede municipal. Ou seja, é de responsabilidade, constitucional, do ente 

federado que possui menor capacidade arrecadatória e financeira. A grande 

maioria não tem receita própria e, praticamente, 80% dos municípios do país 

tem no Fundeb uma de suas principais fontes de receitas. E grande parte das 

crianças matriculadas na EI pertencem aos grupos sociais mais vulneráveis e 

aquelas que estão fora da escola ao grupo dos mais pobres. 

Nesse sentido, a pandemia e o isolamento social decorrente da Covid 

19, aprofundou a desigualdade, sobretudo, entre os mais pobres. Nesse 

contexto, o fechamento das escolas de EI tem um forte impacto no 

aprofundamento das desigualdades, no Brasil, sobretudo, porque afeta 

diretamente as crianças pequenas e suas famílias. Uma criança na creche tem 

acesso a processos pedagógicos, mas também, ao cuidado, a segurança 

alimentar e múltiplas interações. Com o isolamento social, por um lado, 

ampliam-se os riscos das crianças ficarem expostas a falta de alimentação, a 

violência e ao abandono. Por outro lado, a falta da creche impacta às famílias 

trabalhadoras, principalmente, as mulheres. 

Cabe lembrar, que o acirramento das desigualdades, o ataque e redução 

das políticas sociais, no Brasil, já vinha acontecendo desde 2016, com o golpe 

jurídico-parlamentar e midiático que retirou a presidenta Dilma Rousseff do 
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governo, e a aprovação da Emenda Constitucional nº 95/2016, que congelou 

os gastos públicos com educação e saúde e se intensificou a partir de 2019. 

Vários relatórios vinham mostrando esse processo da volta do crescimento da 

pobreza e da extrema pobreza e que os indivíduos mais afetados eram as 

crianças, sobretudo, as crianças negras e indígenas do sexo feminino (OXFAN 

− BRASIL, 2018). 

Desse modo, precisamos afirmar que a escola pública, e particularmente 

a EI, pode ter um papel importante no enfrentamento e na superação das 

desigualdades, principalmente, no contexto, pós pandemia. Não nos termos 

defendidos pelos organismos multilaterais, que pensam a atenção e o cuidado 

da criança como serviço, mas como um direito. É importante defender a EI 

enquanto etapa da educação básica (EB), com suas dimensões pedagógicas, 

metodológica e epistemológica. Mas não só, é preciso defendê-la também 

como parte das políticas sociais. Como uma política social, que na medida que 

assegura o direito à educação, garante também cuidado, proteção, 

alimentação e o direito ao brincar, dentre outros. Nesse último sentido, seu 

alcance deve ser visto por um prisma intersetorial. Para tudo isso, acontecer é 

necessário defender uma política de financiamento público adequado para a 

EI. 

 
O Financiamento da EI no novo Fundeb: contribuições para pensar 

enfrentamento dos desafios da EI pós-pandemia 

 
Ao tratar das implicações do Novo Fundeb para a EI, podemos destacar 

pelo menos quatro aspectos importantes: O primeiro, o novo Fundeb deixa de 

pertencer ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 

passa a fazer parte do corpo permanente da Constituição Federal de 1988. Tal 

fato possibilita maior segurança jurídica e fiscal da política de financiamento 

do direito à educação básica. No caso da EI, é preciso lembrar que a proposta 

do atual Fundeb, que termina em 31 de Dezembro de 2020, enviada ao 

Congresso, não incluía as creches. Mas a pressão da sociedade civil garantiu a 
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sua inclusão ainda na Câmara dos Deputados. Processo que teve um papel 

importante dos movimentos sociais, com destaque para o Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) e Movimento Fundeb pra 

Valer. 

Em termos de aumento de recursos, a inclusão da EI no Fundeb não 

significou muita coisa, mas a presença dela definida de maneira mais clara na 

política de Fundo representou um novo ciclo para as políticas e para o 

atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade. Nesse sentido, um Fundeb 

permanente, significa que matrículas em creche e pré-escola terão 

asseguradas uma política de financiamento. 

Um segundo aspecto é a ampliação gradativa da complementação da 

União ao Fundo que passa de 10% para 23%. Desses novos 13%, no mínimo 

10,5% devem ser aplicados na rede pública de ensino, que o valor anual total 

por aluno (VAAT), se não alcançar o mínimo nacional. Contudo, desses 

10,5%, 50% deverá ser destinado à EI (BRASIL, at. 212, V, b; XIII, §3º, 

2020). 

Um fato relevante, pois, historicamente, a EI tem seu percurso 

marcado, por um atendimento de baixo custo e precarizado. Pela ausência do 

poder público no provimento dos recursos e forte presença de instituições 

privadas e filantrópicas, sobretudo, na creche. Por isso, o Fundeb atual já 

representou um avanço significativo para a EI. Essa indicação de prioridade  

no Novo Fundeb, além de representar o resultado de muitas lutas e disputas, 

aponta um sinal importante para o fortalecimento do direito à EI. 

O terceiro aspecto é a elevação da aplicação mínima dos recursos 

destinados ao pagamento dos profissionais da EB, que passa de 60% para 

70%. Um fator importante para todos os profissionais da EB, principalmente 

para as da EI. Pois, além de muitas vezes atuarem em condições precárias de 

trabalho e em espaços adaptados, são a faixa dos profissionais da EB com os 

menores salários (BRASIL, at. 212, XI, 2020). 

Um quarto e último aspecto é a presença do Custo Aluno Qualidade 

(CAQ), como parâmetro para assegurar o padrão mínimo de qualidade das 
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condições de oferta educacional, bem como a defesa de que a organização e 

distribuição dos recursos, além de observar os fatores de ponderações deverá 

considerar as especificidades e os insumos necessários para a garantia de 

qualidade (BRASIL, at. 211,§7º, 2020). 

Segundo os estudos de custos educacionais, a EI é o segmento que tem 

o custo mais elevado dentro da EB, além de apresentar inúmeros desafios 

quanto a expansão e qualidade no atendimento, como apontado 

anteriormente. A presença de mais recursos para a EI, considerando os 

insumos necessários é condição imprescindível para garantia da EI como 

direto, principalmente, para as camadas mais vulneráveis. 

 
Considerações  

 

A pandemia fechou as escolas e alterou a rotina dos escolares mas não 

alterou o sentido, o papel e a importância da EI pública, nem o papel dos 

profissionais desse segmento. Todavia, para assegurar seus fins e 

especificidades é oportuno e urgente defender e reafirmar a importância e o 

papel da EI, como lócus importante no desenvolvimento e construção do 

processo de hegemonia das classes populares, nos termos Gramsciano, no 

sentido de enfrentamento das desigualdades. Como também, defender a 

ampliação do financiamento público para EI como condição sem a qual não 

será possível superar as desigualdades sociais, no Brasil, com ou sem 

pandemia. 

Por isso, defendemos a prioridade ao atendimento educacional público 

das crianças pequenas por meio do fortalecimento da EI, de seus espaços, dos 

profissionais e da ampliação dos recursos adequados para seu provimento, 

com foco nos municípios que mais precisam, como estratégias para assegurar 

às crianças das famílias mais pobres o direito a EB e os direitos que dela 

decorrem. 

Porém, vale ressaltar que, o Fundeb está em processo de 

regulamentação, e poderá sofrer alterações, isso significa que precisaremos 
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ficar atentos e seguir na luta pela a regulamentação do Fundeb com CAQ, 

para que os recursos sejam direcionados para as instituições públicas, que a 

União amplie sua complementação ao fundo e que a EI seja prioridade. 
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