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Movimento Interfóruns de
Educação Infantil do Brasil

● É uma articulação nacional, interinstitucional e suprapartidária 
que atua há mais de 20 anos em defesa do direito à educação 
pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade para todas as 
crianças de 0 a 6 anos.

● Possui representação em todas as unidades da federação, além 
de mais de 40 outras regionais,  envolvendo diversos setores da 
sociedade brasileira, mobilizando pessoas e instituições na defesa 
da educação infantil como primeira etapa da educação básica.

● É reconhecido como movimento social representativo da 
educação infantil e se constituiu, ao longo do tempo, como 
importante interlocutor na formulação de políticas para a 
educação na primeira infância.

● Defende a educação infantil como direito fundamental de todas 
as crianças, dever do Estado, obrigação constitucional e um bem 
público.



96,6% não é corte.

É descumprimento 
de um dever 
constitucional.



A educação infantil é
um direito fundamental 

de todas as crianças
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Direito fundamental de
todas as crianças

● Decisão STF (RE1008166): a educação infantil (EI) constitui direito 
fundamental assegurado por norma constitucional, sua oferta 
pode ser exigida individualmente e é dever do Poder Público 
garantir a sua efetitivade.

● Sem o atendimento nas instituições de EI, o direito à educação em 
espaços públicos de vida coletiva lhe é negado, assim como, o 
direito constitucional à vida e à proteção social que essas 
instituições também devem garantir.

● A EI é atribuição dos municípios, mas a União tem a obrigação de 
apoiar financeiramente, sobretudo àqueles mais pobres por meio 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
fornecendo assistência técnica e financeira como é o caso do 
PDDE, o PNAE, o PNLD, o Proinfância, o Brasil Carinhoso, 
programas de formação continuada etc.



É preciso expansão real 
da rede escolar de 

educação infantil para 
garantir o acesso de 

todas as crianças
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A EI expandiu e representa parcela 
significativa da educação básica

● A EI se expandiu muito e representa em 2019 significativa parcela 
da educação básica (19% das matrículas, 64% das escolas e 27% 
dos  docentes).

● É como se o Brasil tivesse aumentado, em média, ao longo de 20 
anos, todos os dias, 400 matrículas em creche, aberto 7 escolas por 
dia e contratado 36 docentes diariamente só para esta etapa.



A demanda por EI ainda é alta.

● O número de nascidos vivo não 
caiu desde o último Censo 
Demográfico de 2010.

● 61,8% das crianças de 0 a 3 anos 
que estão fora da escola desejam 
uma vaga.



O desafio é grande para atingir
as metas do PNE 2014-2024.

● Em 2019, a creche atendia 37% da população de 0 a 3 anos e
a pré-escola 94,1% das crianças de 4 e 5 anos.

● Mais da metade dos municípios precisam crescer +50% na creche 
sendo que em 15% deveria crescer +200%. Em relação a pré-escola, 
1/3 dos municípios necessita aumentar no mínimo 25%.

● É necessária a inclusão de 1,4 milhão de crianças de 0 a 3 anos em 
creche e de 300 mil crianças de 4 a 5 anos em pré-escola.



Quem está fora é a parcela da 
população que mais necessita

● Em 2019, a creche atendia em média 37%, mas...

– Região Norte 18,7% e as regiões Sul e Sudeste 44%;

– Rural 20,4% - Urbana 40,0%;

– Negros 34% - Brancos 40,7%;

– Pobres 26,9% - Ricos 54,2%;

● Quando analisado o acesso da população de 5 anos, vimos que o 
acesso nessa faixa etária específica caiu de 97,2% para 84,9% entre 
2019 e 2021.



É preciso uma oferta que 
garanta padrões 

mínimos de qualidade
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É preciso a garantia de padrões 
mínimos de qualidade

● Em 2020 tínhamos 2.103 escolas no Brasil que atendiam a creche e 
outras 5.220 a pré-escola que declaram não possuir água potável, 
do mesmo modo que não havia esgotamento sanitário em 2.171 
creches e 5.761 pré-escolas.

● Não possuíam banheiros adaptados em 33,2% das creches e em 
47,9% das pré-escolas, bem como não havia parque infantil em 
42,0% das creches e em 54,5% das pré-escolas.



Só o atendimento 
público garantirá o 

direito ao acesso
de toda criança
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Só a rede pública garantirá o 
atendimento

● Em 2020, a rede pública atendida exclusivamente tanto a creche 
quanto a pré-escola em metade dos municípios. Sendo que em 
87% dos municípios esse atendimento era igual ou superior a 75% 
na creche e em 92% na pré-escola.

● O investimento em creche é o dobro das demais etapas e a pré-
escola em torno de 20% a mais.



Considerações



Considerações

● A educação infantil continua a ter a necessidade de investimentos 
consideráveis que garantam a expansão da rede de atendimento.

● É preciso minimizar as desigualdades da oferta na EI e assegurar a 
destinação dos investimentos públicos em educação pública, pois 
é a rede pública que garante o acesso e tem as condições 
necessárias de chegar à parcela mais pobre da população.

● Devemos reconhecer que a realidade do nosso país mudou, uma 
grande parcela das crianças vivem atualmente em situação de 
fome e pobreza e se afastaram das escolas e das oportunidades de 
desenvolvimento e proteção que essas instituições propiciam.

● São urgentes investimentos que garantam: a expansão da rede, 
melhoria da qualidade, a formação de professores, o transporte 
escolar, uma alimentação adequada, permanência na escola em 
período integral e o fortalecimento de uma rede de proteção às 
crianças de 0 a 6 anos.



Considerações (continuação)

● A “PEC da transição” precisa ter compromisso claro e específico 
para a recomposição de matrícula, a expansão da rede, a 
valorização dos professores e a garantia dos padrões mínimos de 
qualidade.

● Precisamos de ampla discussão pública que defina os 
referenciais de qualidade como os do CAQi e os critérios de 
avaliação para a educação infantil.

● A regulamentação do novo Fundeb precisa garantir os 
investimentos necessários em EI, rever os índices de ponderação 
e estabelecer regras de desempenho da rede compatíveis com as 
características e necessidades da EI.

● Devemos repactuar os compromissos assumidos com no PNE 
2014-2024 o que exige a necessária revisão dos tetos de gastos 
para educação.

Portanto,...



– Anísio Teixeira sobre os modelos
de escola proposto por ele.

“É custoso e caro porque 
são custosos e caros os 
objetivos a que visa.”
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