
Esclarecimentos sobre o programa “Creche para Todos”: contra a 
privatização da Educação Infantil no município de Campinas 

O município paulista de Campinas aprovou na manhã de 04 de dezembro de 

2019, em sessão extraordinária da Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 320/20191 que 

institui o Programa “Creche para Todos” por meio do qual o executivo municipal 

autoriza o pagamento de bolsas de estudos às crianças de escolas públicas e privadas de 

até 5 anos de idade “que não foram contempladas com a garantia da educação infantil 

gratuita na rede pública” (CAMPINAS, 2019). 

         No PL 320/2019, ao prever o pagamento de “bolsas de estudos a alunos de 

escolas públicas e privadas”, indica destinar-se a crianças já matriculadas em instituição 

educacional, pública ou privada, e não àqueles que estão fora da escola. Dessa forma o 

caráter dúbio, talvez decorrente de sua formulação aligeirada, abre precedentes para 

que as famílias, mesmo com alto poder aquisitivo e que tradicionalmente pagam escolas 

para seus filhos, requeiram a “mensalidade” do poder público criando uma demanda 

até então inexistente.  

Além disso, segundo a própria Secretaria Municipal de Educação de Campinas 

(SME), desde 2007 o atendimento à pré-escola no município encontra-se 

universalizado, considerando que todas as famílias das crianças de 4 a 5 anos que 

procuraram vaga foram atendidas. Não justifica, pois, contemplar a oferta da Pré-escola 

por via deste Programa. 

O problema de falta de vagas reside na oferta de atendimento para a creche, 

faixa etária de 0 a 3 anos. Até junho 2019, a Secretaria Municipal de Educação (SME) 

contava com uma lista de demanda manifesta de aproximadamente 6.500 crianças, 

sendo esta a justificativa utilizada pelo prefeito Jonas Donizette (PSB) para propor o 

Programa “Creche para Todos”. Tal demanda, não é homogênea, nem por faixa etária e 

nem por região, conforme Tabela 1. 

 

 

 

 

                                                           
Projeto de Lei aprovado em 4/12/19, mas ainda não publicado no Diário Oficial, razão que nos faz manter 
neste texto o número do PL.  



Tabela 1- Demanda manifesta de Educação Infantil, distribuídos por Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada (NAED), e por Agrupamento2 - Campinas, 2019. 
 

Demanda de Educação Infantil  por Naed - Campinas/2019, 

Agrupamentos Naed   

Norte 

Naed  

Sul 

Naed  

Sudoeste 

Naed  

Leste 

Naed 
Noroeste 

Total 

AGI 637 959 946 400 945 3.887 

AGII 218 900 595 111 714 2538 

AGIII 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 855 1.859 1541 511 1659 6.425 
Fonte: SME (2019) 

 

A Tabela mostra que em todas as regiões, o Agrupamento I (faixa etária de zero 

a um ano e sete meses) concentra o maior número de demanda, totalizando 3887 bebês. 

No Agrupamento II (faixa etária de até 3 anos e 3 meses) temos 2539 crianças 

aguardando vaga. Destaca-se ainda que as regiões de maior vulnerabilidade social, 

concentram a demanda reprimida:  regiões, sul (1.859), noroeste (1.659) e sudoeste 

(1541). Nas regiões norte (855) e leste (511) o número de crianças soma 1366. 

Conforme dados da Tabela 2, em 2019, Campinas tinha 73 unidades de educação 

infantil privadas, distribuídas desigualmente pela cidade. Explicita-se que onde há 

demanda, não há estabelecimentos privados. Indaga-se se esta lei tem por objetivo 

financiar a criação de escolas privadas e não a garantia do direito ao atendimento 

público, laico, gratuito e de qualidade via rede direta.  

Tabela2: Número de estabelecimentos de Educação Infantil da rede Particular 
credenciadas, do município de Campinas, no ano de 2019, por Naed. 

 

Escolas de Educação Infantil da rede Particular credenciada – Campinas/2019 

Naed Leste 39 

Naed Norte 17 

Naed Sul 13 

Naed Noroeste 04 

Naed Sudoeste  03 

Total  73 
Fonte: PMC (2019)  

                                                           
2  Resolução SME n°08/2018 publicada no Diário Oficial de 20 de setembro de 2018. 



A lei prevê a “aquisição temporária de vagas” via contratação de 

estabelecimentos educacionais privados e regularizados, por meio de chamamento 

público, com aporte mensal de 280 Unidades Fiscais de Campinas (UFIC)3 para as 

crianças de 0 a 3 anos atendidas em período integral e de 170 UFIC para as de 4 a 5 anos; 

o que representa uma mensalidade de respectivamente, R$ 1.012,51 e R$ 614,74. O 

valor será acrescido de 100 UFIC - R$ 361,61, caso a criança necessite de educação 

especial. 

Quão temporário é este Programa? Como medir e acompanhar esta 

temporalidade? Qual planejamento o executivo tem para atender de forma direta e 

definitivamente a demanda? Quais critérios para direcionar as vagas? 

O valor da “mensalidade” totaliza um montante anual de transferência de 

recurso público à iniciativa privada de R$ 12.150,12 para a creche de turno integral e de 

R$ 6.075,06 para pré-escola parcial, por criança que participar do Programa. No caso da 

creche, esse valor representa 58% acima do per capita do Fundeb estipulado em 2019 

para o Estado de São Paulo.  

A Constituição Federal (CF) de 1988 e a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) 

9394/1996 permitem a transferência de recursos públicos na forma de bolsa de estudos 

às escolas privadas de caráter comunitário, confessional ou filantrópico. Na CF de 1988, 

lei soberana, a permissão restringe-se ao Ensino Fundamental e Médio. Desse modo, a 

legislação brasileira proíbe o repasse a instituições com fins lucrativos, como parece ser 

a tônica do Projeto de Lei aprovado. 

Em municípios paulistas em que o executivo implementou Programas4 como 

este, não se resolveu o problema da demanda. Pelo contrário, as desigualdades 

educacionais se acirraram, criando uma rede de escolas precarizadas para os mais 

pobres. Pais de alunos pagantes não admitiam dividir a escola com alunos bolsistas e 

aqueles que mantinham seus filhos na mesma unidade, a exclusão/separação se dava 

dentro da instituição escolar que, ao organizar reuniões de pais, entre outras atividades 

junto às famílias, faziam em horários e momentos diferentes. Ou seja, ainda que nos 

textos das normativas se proíba “qualquer tipo de discriminação e/ou distinção com o 

aluno admitido originalmente pela rede privada” (CAMPINAS, 2019), o frágil controle 

                                                           
3 O valor de cada UFIC previsto para 2020 é de R$ 3,6161. 

4 Citamos como exemplo Piracicaba, Hortolândia, Sumaré, Araras e Limeira. 



social de propostas como essas, não garantem o cumprimento legal, ferindo o direito 

humano à educação.  

Além da segregação, Programas desta natureza alimentam o “mercado” 

educacional, financiando com recursos públicos a abertura de escolas privadas stricto 

sensu, cujo objetivo único é atender alunos bolsistas, tendo em vista que as 

“mensalidades” pagas pelo setor público são ‘líquidas e certas’, independentemente da 

qualidade da educação ofertada. 

O acesso à educação não se resume à garantia à vaga. É imprescindível 

considerar, conforme desenvolvido pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU), quatro características: 

disponibilidade (oportunidades educacionais em número suficientes); acessibilidade 

(garantia de acesso a todos e todas sem discriminação o que engloba a acessibilidade 

física, econômica e social); aceitabilidade (garantia de educação aceitável socialmente, 

com respeito aos direitos humanos e os propósitos públicos – cidadania, redução das 

desigualdades, sustentabilidade socioambiental); e adaptabilidade (requer a garantia da 

gestão democrática da educação com a participação da União, estados, municípios e 

população na produção de propostas político-pedagógicas que respeitem os direitos 

fundamentais das crianças e jovens) (TOMASEVSKI, 2003) 

A privatização da oferta educacional tem sido uma estratégia de minimização do 

direito à educação amplamente criticada por pesquisadores e educadores de todo o 

mundo. Mesmo em países como Chile o subsídio público à provedores privados é hoje 

objeto de revisão inconteste: NÃO DEU CERTO! Os modelos acentuaram desigualdades 

e canalizam os já insuficientes recursos públicos para a realização de interesses privados 

(mercado, igrejas etc.) sob os quais o controle social é limitado.  

O programa “Creche para Todos” do governo Jonas Donizette adere aos 

princípios ultraliberais da política instituída nacionalmente. Expressa alinhamento com 

interesses empresariais e de mercado, com intenções objetivas em desresponsabilizar o 

Estado pela garantia do direito à educação infantil pública, laica, gratuita, inclusiva, 

democrática e com qualidade social. Direitos estes construídos e garantidos a partir dos 

princípios curriculares da rede municipal de Campinas. 

Essa estratégia de esfacelamento da educação infantil pública desconsidera toda 

a trajetória de luta e conquistas que marcou o dever do Estado com a educação infantil.  



A compra de vagas é mais uma estratégia de privatização e mercantilização da 

educação infantil pública que consome recursos públicos e não beneficia de fato a 

qualidade da oferta de educação infantil.  

Acreditamos que o volume de recursos previsto para esta política, se aplicado na 

oferta direta da educação infantil pela rede municipal de Campinas permitiria ampliação 

do atendimento com a manutenção da qualidade ofertada. 

Assinam este documento: 

Associação dos Especialistas do Quadro do Magistério da Educação Municipal de 

Campinas - ASSEMEC 

Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação- 

FINEDUCA 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação – Comitê São Paulo 

Centro de Estudos Educação e Sociedade- CEDES 

Fórum Municipal de Educação de Campinas - FMEC 

Fórum Municipal de Educação Infantil de Campinas - FMEIC  

Fórum Municipal de Educação Infantil de São Paulo – FMEISP 

Fórum Paulista de Educação Infantil - FPEI 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais - GREPPE 

Grupo de Trabalho - Educação Fundamental (GT13)- ANPED 

Grupo de Trabalho – Estado e Política Educacional (GT05) -  ANPED 

Grupo de Trabalho –Educação de crianças de 0 a 6 anos (GT7) – ANPED 

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – MIEIB 

Rede Latino americana e Africana de pesquisadores em privatização da educação 

-  (Relaappe)   

 

 

 


