
Posicionamento em relação ao PL 139/2013 

 

Consideramos inadequada a proposta de instaurar um Programa de Bolsa-Creche às mães que 

aguardam atendimento nas creches do município de São Paulo e reiteramos o posicionamento apresentado 

pelo grupo de organizações em defesa da educação infantil no município de São Paulo, em 2009 e 2011, a 

partir de projetos de lei da mesma natureza. 

É louvável que o Legislativo Municipal se preocupe com o grave problema da baixa cobertura no 

atendimento à Educação Infantil em São Paulo. No entanto, propostas como essa se revelam ineficientes, 

pois não atendem o direito dos/as trabalhadores/as de terem seus filhos frequentando creche e pré-escola, 

nem o direito da criança à educação, contrariando o que designa a nossa Constituição Federal nos artigos 7, 

XXV e 208, IV. É direito da criança o acesso a creches e pré-escolas de boa qualidade, é opção das famílias 

matricularem suas crianças e é dever do Estado o provimento do atendimento na rede de educação 

formalizada, com garantia de qualidade e oferta por parte do poder público, para todas aquelas famílias 

que assim o desejarem. 

Reiteramos aqui o posicionamento de diversos fóruns e movimentos de Educação Infantil e da 

educação em geral, assim como o posicionamento dos movimentos de mulheres: cumprimento do direito à 

educação de qualidade desde o nascimento e ao longo de toda a vida e a recusa a medidas paliativas que 

responsabilizam as mulheres pelo cuidado e educação de seus filhos pequenos Propostas como essa, em 

vez de fortalecer as famílias, fortalecerão os programas de guarda domiciliar e escolas particulares de baixa 

qualidade. O atendimento nas instituições de Educação Infantil significa a garantia de que as crianças 

estejam em um ambiente coletivo em que sejam cuidadas, tenham vivências com outras crianças e adultos, 

brinquem e produzam cultura, ao mesmo tempo em que as/os familiares se sintam apoiados e valorizados, 

sintam-se responsáveis pela educação compartilhada das crianças pequenas, em instituições que respeitem 

e fortaleçam os vínculos familiares e que sigam os pressupostos de um atendimento de qualidade. 

Todas/os sabemos que, apesar de significativos avanços na última década, no que diz respeito à 

ampliação de matrículas nas creches e pré-escolas, o direito à Educação Infantil no município de São Paulo 

não foi plenamente garantido. Especialmente com relação às crianças de 0 a 3 anos, a cobertura do 

atendimento no município ainda é muito baixa1: 26,8% para as crianças de zero a três anos e 86,9% para as 

crianças de quatro e cinco anos (MEC/INEP, 2011; SEADE, 2011), ferindo inclusive as metas previstas pelo 

Plano Nacional de Educação, para o atendimento em creche. A distribuição das matrículas em creches, por 

dependência administrativa, demonstra o crescimento do atendimento privado nos últimos cinco anos. Em 

2011, 22,6% das crianças entre zero e três anos eram atendidas em creches municipais, enquanto 57,5% 

eram atendidas em creches conveniadas e 19% em escolas particulares (MEC/INEP, 2011). 

Ao considerarmos a destinação dos recursos orçamentários do município por nível de ensino entre 

1995 e 20112, percebemos nos dois últimos governos um aumento na destinação de recursos para as 

creches, com uma ampliação significativa do total de matrículas. É preciso ponderar, no entanto, que este 

crescimento do número de vagas e dos recursos financeiros, tem sido destinado prioritariamente à 

expansão ao modelo de conveniamento entre o Poder Público e entidades privadas e que o número de 

crianças ainda não atendidas encontra-se em um patamar bastante elevado: em setembro de 20123, havia 

                                                             
1 Taxas calculadas a partir dos Microdados do Censo Escolar (MEC/INEP) de 2011 e da projeção populacional disponibilizada pela Fundação SEADE, 
2011 SEADE a partir do Censo Demográfico do IBGE. 
2 BASSI, Marcos Edgar. O financiamento da rede municipal de ensino de São Paulo. São Paulo: Ação Educativa, 2013 No prelo. 
3 Utilizou-se o dado de setembro de 2012 por ser este o mais próximo da demanda não atendida existente na cidade de São Paulo. Ao se observar a 
evolução das taxas de demanda ao longo do ano, tem-se que seu ponto mais baixo ocorre no mês de dezembro, logo após o período de matrícula. 
No entanto, esta taxa sobe ao longo do ano atingindo o mais alto valor no mês de setembro. Entende-se desta forma, que o dado de setembro 



170 mil crianças aguardando uma vaga em creche na cidade de São Paulo (SME-ATP/Centro de Informática, 

2012). 

Em discussões conjuntas, temos apontado alguns princípios centrais para a ampliação do 

atendimento público da Educação Infantil no município: 

- a universalização, com prioridade inicial ao atendimento à demanda nas áreas de maior 

vulnerabilidade social; 

- o atendimento em período integral das crianças de 0 até 5 anos; 

- a ampliação do atendimento com qualidade (grupos menores, materiais e espaços adequados, 

formação dos profissionais de Educação Infantil, supervisão adequada, projeto pedagógico consistente e 

construído coletivamente, entre outros); 

- a posição contrária à realização das parcerias público-privadas na Educação Infantil, uma proposta 

de gestão criada para os setores de infraestrutura e não para a educação. 

A proposta do PL 139/2013 tem sido defendida por alguns pressupostos que gostaríamos de discutir: 

- a ideia de que a prefeitura não tem tido condições para suprir a demanda não pode ser aceita. Se a 

Educação Infantil é uma prioridade pública, recursos devem ser utilizados para tanto e rapidamente; 

- afirmar que esse projeto gerará empregos é reafirmar a lógica de responsabilização das mulheres e 

do atendimento privado na Educação Infantil; 

- questionar as propostas de bolsa-auxílio creche não significa desconsiderar, muito pelo contrário, 

as dificuldades das mulheres que buscam alternativas para o atendimento de seus filhos, mas sim ponderar 

que essa iniciativa não leva em conta os direitos das mulheres e das crianças pequenas: o atendimento de 

qualidade em instituições coletivas. 

Dispomo-nos a formular e discutir com urgência propostas para a rápida ampliação do atendimento 

nas creches do município, orientadas pelos princípios enunciados anteriormente, de garantia do direito à 

Educação Infantil e, portanto, pública – como a construção de novas creches diretas e a destinação de 

recursos, às creches conveniadas, suficientes para a garantia do pagamento dos profissionais de educação 

de acordo com o Piso Salarial Nacional e da qualidade do atendimento prestado. 

 

 

Atenciosamente, 

Fórum de Educação Infantil das Entidades Conveniadas 
Fórum Paulista de Educação Infantil 

Fórum Municipal de Educação Infantil de São Paulo 
GT Educação do Movimento Nossa São Paulo 

                                                                                                                                                                                                          
representa o estoque mínimo necessário de vagas para garantir o atendimento da demanda oficialmente reconhecida e não contemplada na rede 
pública de educação infantil. 


