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No Brasil, quando falamos em educação infantil, nos
referimos à etapa que contempla o atendimento a crianças,
com idades entre 0 e 5 anos.

A educação infantil tem ganhado cada vez mais atenção no
debate nacional. Apesar de avanços estruturantes como a
aprovação de Diretrizes (2009) e da Base Nacional Comum
Curricular (2017) para a etapa, ainda há falta de vagas em
creches e pré-escolas adequadas por todo o Brasil.

Segundo a LDB, a responsabilidade da oferta da educação
infantil é dos municípios. Trata-se da etapa mais
subfinanciada da educação básica, o que demanda
assistência técnica e financeira dos outros níveis de
governo por meio do regime de colaboração previsto como
estratégia no Plano Nacional de Educação.

RAIO-X

META x REALIDADE
Segundo o painel de monitoramento mantido pelo INEP, a taxa de
atendimento de pré-escola era de 94,1% em 2019. A meta desse
indicador era de 100% até 2016 (oferta obrigatória). A situação é
ainda mais complicada para a fase creche: a meta de acesso era 50%
até 2016, tendo atingido somente 37% em 2019. O relatório do
terceiro ciclo de acompanhamento das metas indica que o acesso à
creche não deverá ser atingido nem mesmo em 2024, último ano de
vigência do Plano.

Não é possível viabilizar o alcance das metas sem
coordenação federativa. A regulamentação do
SNE prevê a pactuação de diretrizes e estratégias
para o cumprimento do Plano Nacional de
Educação e para a promoção de uma educação de
qualidade e com equidade. 

Em um ambiente institucionalizado de
articulação, com cooperação, as políticas
educacionais terão maior representatividade,
dando voz às demandas locais. Isso reforça a
corresponsabilidade de União, Estados e
Municípios sobre toda a trajetória do estudante,
começando pela Educação Infantil.
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