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Assunto: Educação Infantil no Brasil

A Educação Infantil é uma etapa basilar do processo da educação, e faz parte do

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 04, da Organização das Nações Unidas, pois

contribui para a erradicação da pobreza e diminuição de desigualdades. Esse objetivo

estabelece que:
4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um

desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação

pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário

No Brasil o Plano Nacional da Educação, instituído através da Lei nº 13.005/2014

incluiu como meta que até 2024 o país ampliasse a oferta de educação infantil na pré-escola,

atendendo no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade. Na plataforma de

acompanhamento das metas do PNE, observa-se que o Brasil atingiu em 2019 cerca de

37,8% desta meta.

https://www.observatoriodopne.org.br/meta/educacao-infantil
https://www.observatoriodopne.org.br/meta/educacao-infantil


Apesar do crescente avanço essa oferta é marcada por desigualdades raciais,

socioeconômicas e regionais. O documento intitulado “Os Desafios do Acesso à Creche no

Brasil - Subsídios para o Debate” da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, apresenta que

quanto menor a renda, menor é o acesso à creche, além disso crianças negras e pardas

representaram apenas 45,1% , enquanto o de brancas é de 54,1%.

Sobre as regiões brasileiras, o painel de monitoramento do PNE aponta uma realidade

discrepante: enquanto Sul e Sudeste alcançaram maiores índices, Nordeste e Centro-Oeste

mantiveram-se com índice crescente o Norte do país baixou o índice nos anos de 2018 e

2019.

O Índice de Necessidade de Creches no Brasil é de 42,44%, este índice identifica qual

parcela da população mais precisa de creche: crianças de famílias pobres, crianças de famílias

monoparentais e crianças não pobres, em famílias não monoparentais, cuja mãe é

economicamente ativa ou seria economicamente ativa se houvesse vaga em creche. Esse



número contribui para pensarmos quem são as crianças sem creches e quais são os adultos

que se beneficiariam com essa oferta. A pesquisa "Primeiríssima Infância: Creche" aponta

que 89% dos responsáveis por crianças de 0 a 3 anos são mulheres, desse modo o

atendimento ao menos a população descrita no INC incidirá positivamente no

desenvolvimento prioritário de crianças pobres, mas também de mulheres, e esta é uma pauta

indispensável para equidade de gênero e diminuição da pobreza como supracitado.

Ademais, sabe-se que uma boa base pré-escolar impacta no bom desenvolvimento

infantil, e resulta no sucesso acadêmico e profissional dos adultos no futuro, portanto deve ser

uma política prioritária nas gestões municipais e no aporte de recursos federais.

É notável que os dados apresentados demonstram que é necessário um esforço

importante dos municípios e governo federal para que o Brasil alcance as metas estabelecidas

no PNE, e para além disto são diversos os dispositivos legais que asseguram o dever na oferta

de creches no Brasil.

A Constituição Federal em seu art. 205 estabelece que EDUCAÇÃO É DIREITO DE

TODOS E DEVER DO ESTADO E DA FAMÍLIA, e o art. 208 dispõe a garantia do

atendimento a creche e pré-escola como um dos deveres do Estado com a educação. Na

mesma esteira a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional instituída pela Lei nº

9.394/1996 incorporou a educação infantil como primeira etapa da educação básica.

Por conseguinte o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 4º apresenta

um princípio fundamental em relação à criança: o da prioridade absoluta, que dispõe sobre a

precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na

formulação e na execução das políticas sociais pública e a destinação privilegiada de recursos

públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu através do Recurso Extraordinário

(RE) 1008166 que o acesso à creche é um direito de aplicação direta e imediata, e fixou a tese

de repercussão geral fixada com os seguintes entendimentos:



1 - A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental

e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens,

assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e

imediata.

2 - A educação infantil compreende creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 a 5

anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso

examinado neste processo.

3 - O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas

constitucionais sobre acesso à educação básica

Ora, a legislação evidencia o direito e os dados demonstram a distância que o país

ainda precisa percorrer para concretizá-lo, as crianças brasileiras aguardam há tempos ampla

oferta de vagas em creches, desse modo faz-se necessário compreender quais esforços foram

empreendidos para transformar essa realidade para apurar responsabilidades e possibilitar

transformações rumo ao acesso às creches públicas de qualidade.

Negar o direito à educação infantil a milhares de crianças configura notável omissão

do estado, dessa forma é necessário que todos os atores envolvidos na construção, formulação

e implementação de políticas públicas atuem em conjunto através dos instrumentos

adequados busquem soluções para a efetivação desse direito, especialmente para crianças

mais pobres, negras, indígenas, imigrantes e com deficiência.

Por fim, a oferta de creche e pré-escola é imprescindível para o futuro das crianças e

mulheres do Brasil, diante do exposto, solicitamos que o Ministério Público Federal:

1. Instaure procedimento para apurar a escassez na oferta de creches por todo o Brasil;

2. Analise, se houve irregularidades na destinação de recursos federais para a

construção de creches públicas nos últimos 4 (quatro) anos;

3. Solicite ao Ministério da Educação informações sobre a) a destinação de recursos

federais para a construção de creches públicas nos últimos 4 anos, b) a execução do



Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede

Escolar Pública de Educação Infantil; b) se há, qual o status das obras de creches que

estão em andamento por todo o Brasil, e os prazos para o fim da conclusão das

construções;

4. Realize Audiência Pública convidando especialistas, movimentos sociais e gestores

públicos com o objetivo de debater soluções para a ampliação do acesso à educação

infantil para os próximos anos.

Para construirmos um futuro promissor para as cidades é preciso priorizar a educação e a infância.

Atenciosamente,

VANJA SANTOS

Presidenta Nacional da UBM

ANA ALESSANDRINE SILVA DOS SANTOS
Advogada OAB/AM 16773
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