
 

POSICIONAMENTO PÚBLICO EM RELAÇÃO AO  PROCESSO DE 
RECADASTRAMENTO DA DEMANDA POR VAGAS EM CRECHES E ESCOLAS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
 
No último dia 12 de março, o prefeito de São Paulo - Sr. Gilberto Kassab -, divulgou informações 
oficiais sobre a população matriculada na rede municipal, bem como a demanda não atendida 
cadastrada pelo poder público, atendendo, parcialmente, a determinação expressa da Lei Municipal 
n° 14.127/2006 e à medida judicial liminar concedida em 6 de novembro de 2008, em Ação Civil 
Pública movida por entidades que compõem o Movimento Creche para Todos. Em 13 de março, o 
periódico Folha On Line, apresentou a planilha oficial com tais informações discriminadas por 
etapas de ensino e distrito. Na semana seguinte os dados foram disponibilizados na página oficial da 
Secretaria Municipal de Educação.  
 
A defesa da implementação integral da chamada “Lei da Demanda” tem sido uma pauta prioritária 
do nosso Movimento por fortalecer a possibilidade de controle social das iniciativas públicas no 
campo da educação infantil, representando significativo avanço no patamar de interlocução entre 
sociedade e poder público, uma vez que, através do mecanismo de registro e divulgação da 
demanda não atendida, há o reconhecimento oficial do “Estado de Ilegalidade” decorrente do 
desrespeito ao direito fundamental à educação de milhares de crianças. 
 
Na última atualização dos dados da demanda, no entanto, há uma significativa queda do número de 
registros na educação infantil, o que, segundo as informações oficiais, é fruto de um duplo 
movimento: expansão da rede de educação infantil pela administração municipal e procedimento de 
recadastramento da demanda não atendida. Sobre esses temas, passamos a expor nosso 
entendimento: 
 

1. Em 30 de junho de 2008 havia sido divulgada a última planilha oficial na qual se detalhava, 
por distrito municipal e etapa ou modalidade de ensino, a quantidade de matrículas 
efetivadas, matrículas em processo e demanda não atendida. Segundo tais informações, 
havia à época 101.966 crianças matriculadas em creches públicas diretas e conveniadas com 
o Município, enquanto 110.091 aguardavam em lista de espera. Na pré-escola, eram 316.453 
matrículas contra 47.946 demandas não atendidas. Na planilha recentemente divulgada, que 
retrata a situação em 31 de dezembro último, a situação se modificou consideravelmente, 
sobretudo em relação à demanda não atendida. Segundo as novas informações, ao final do 
ano havia 109.717 matrículas em creches e 317.907 em pré-escolas, representando uma 
variação positiva de, respectivamente, 7,6% e 0,46%. Enquanto isso, a demanda oficial foi 
reduzida significativamente, sendo agora de 61.089 (-44,51%) para creches e 16.098 para 
pré-escolas (-66,4%); 
 

2. Tal incompatibilidade entre vagas abertas e demanda reduzida foi justificada pela 
administração pública municipal como resultado de um processo de recadastramento da 
demanda, realizado durante o segundo semestre de 2008. Segundo informações que nos 
foram repassadas diretamente pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Alexandre 
Schneider, em 10 de março último, e confirmadas em seu blog pessoal 
(http://aschneider.wordpress.com/), o procedimento se justificaria por problemas 
encontrados no próprio cadastro, pois permitiria a inclusão de dados incompletos e 
duplicidade de registros, o que inclusive atrasaria o processo de ocupação de vagas abertas 



durante o período letivo regular. Segundo as informações oficiais, o recadastramento foi 
realizado via correio, mediante carta registrada com porte pago para devolução. Somente as 
cartas que retornassem seriam confirmadas no cadastro público. Vejamos o quadro abaixo 
que resume o resultado deste processo: 

 
 

Quadro demonstrativo dos números do recadastramento da demanda 
   

A. Demanda oficial em 30/06/08 158.037 
B.  Demanda registrada em 01/11/08 (não divulgada) 209.836 

C. 

  

Cartas não enviadas: endereço incompleto, residente em outro município, 
duplicidade e maiores de 6 anos 23.744 

D. Cartas enviadas (B - C) 186.092 
E. Cartas devolvidas pelos Correios (não encontraram o destinatário) 17.733 
F. Cartas recebidas e não devolvidas (demanda não registrada) 76.027 
G. Cartas recebidas e devolvidas (demanda registrada) 92.332 

FonteSME/SP 
 

 
3. É importante perceber que apesar de não divulgada à época pela administração municipal, a 

demanda por educação infantil chegou a 209.836 registros em 1° de novembro de 2008, o 
que bem demonstra o quanto este mecanismo de registro e de cobrança foi incorporado pela 
população paulistana. Desses, para 186.092 registros foram enviadas correspondências com 
vistas ao recadastramento, sendo que, ao final, 92.332 respostas foram oficialmente 
computadas. Segundo as informações oficiais ainda, parte desses 92.332 recadastros de 
demanda foram atendidos ainda em 2008, restando 52.681 crianças recadastradas à espera 
de vagas, ao que se somou 24.453 novos cadastros feitos entre 01 de novembro e 31 de 
dezembro. O que mais preocupa no processo, no entanto, são as 76.027 pessoas excluídas 
do cadastro público no processo de recadastramento, o que por si coloca a eficácia do 
processo em questão;  
 

4. Se é verdade que havia necessidade de “limpar” o cadastro, fortalecendo sua 
operacionalidade, também é verdade que o método adotado, aliado à justificada descrença 
de parcela da população historicamente relegada, tinha como “resultado esperado” a injusta 
exclusão de cadastros reais de pessoas que possivelmente aguardavam há meses, e até 
mesmo anos, serem chamadas a matricular seus filhos e/ou pupilos. No entanto, a escala 
deste resultado impressiona e, ao mesmo tempo, requer uma resposta imediata das 
autoridades públicas municipais, uma vez que as pessoas excluídas do cadastro sem uma 
justificativa plausível representa mais que o total de cadastros remanescentes; 
 

5. Evidentemente que tal situação é profundamente injusta e ilegal, uma vez que o exercício do 
direito à educação infantil está, quando muito, condicionado a uma única e simples 
manifestação de vontade, não sendo plausível se exigir dos cidadãos que reafirmem sua 
prerrogativa. Quanto mais quando tais cidadãos em nada concorreram para os eventuais 
problemas existentes no cadastro público-oficial, estando tais falhas, assim como a omissão 
em lhes assegurar o direito à educação, unicamente baixo à responsabilidade do poder 
público; 
 

6. O que se observa em tal caso é que o processo de recadastramento realizado pela 



administração municipal levou ao distanciamento entre o número de cadastros oficiais e a 
real demanda por educação infantil na Cidade, invertendo uma tendência de aproximação 
muito perceptível no período anterior. Basta destacar que, no que concerne às creches, hoje 
somente 19,9%1 das crianças paulistanas têm seu direito assegurado, enquanto o Plano 
Nacional de Educação – PNE (Lei n° 10.172/2001) determina que no mínimo 50% das 
crianças sejam atendidas ainda em 2010, priorizando-se justamente as crianças em contexto 
de maior vulnerabilidade social;      
 

7. Face à dimensão do problema, com reflexos negativos no planejamento estatal e, inclusive, 
no campo da credibilidade das autoridades e dos serviços públicos, não entendemos ser 
suficiente a ponderação de que as pessoas ora excluídas poderão ser recadastradas desde que 
compareçam pessoalmente a uma unidade de ensino municipal. Como alternativa, 
PROPOMOS ao conjunto das autoridades da administração pública, do legislativo, do 
judiciário, do ministério público, da defensoria pública e aos demais interessados: 

 
 
a) Que em caráter imediato seja promovida a reconsideração da decisão que levou à exclusão dos 
76.027 cadastros de crianças demandantes de educação infantil, cuja veracidade dos endereços foi 
devidamente comprovada pelos Correios no processo de recadastramento, reinserindo-as, sem 
prejuízo de eliminação de duplicidades e outras questões de natureza técnica, no cadastro público 
da administração municipal, respeitando-se a ordem original de inscrição; 
 
b) Que seja amplamente divulgado o processo de cadastramento da demanda e as formas de acessá-
lo, promovendo sua aproximação à realidade da demanda social por educação infantil no 
Município; 
 
c) Que seja aprimorado, por via legislativa, regulamentação ou outros meios, o registro da demanda 
nas unidades de ensino e, sobretudo, que se dê maior racionalidade à determinação da ordem de 
atendimento, permitindo o acompanhamento direto pela população demandante e pelas unidades 
educacionais; 
 
d) Que, nos termos da legislação municipal, seja realizado amplo recenseamento da demanda 
educacional na cidade de São Paulo. 

 
São Paulo, 23 de março de 2009. 

  
 

Integram o Movimento Creche para Todos e subscrevem este documento: 
 

Ação Educativa 

Casa dos Meninos  

Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo –CDHEP 

Instituto de Cidadania Padre Josimo Tavares  

Instituto Lidas 
                                                 
1 A população total do Município de 0 a 3 anos em 2007 é de 749 523 crianças – Fonte: Secretaria de Planejamento de 
São Paulo 
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/infocidade/htmls/7_estimativa_populacional__por_faixa_etari_2007_415.html  
Já o Censo Escolar 2008, organizado e publicado pelo INEP, aponta que no município de São Paulo havia, em 2008, 
149.152 crianças matriculadas em creches – tanto na rede pública como na rede privada. 
http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Matricula/censoescolar_2008.asp?metodo=1&ano=2008&UF=S%C3O+P
AULO&MUNICIPIO=Sao+Paulo&Submit=Consultar  



Associação Internacional de Interesses à Humanidade Jardim Emílio Carlos e Irene 

Fórum do Jardim Irene 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente CEDECA – Jardim Ângela 

Marcha Mundial das Mulheres 

GT de Educação do Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste 

     Associação Cultural e Educativa Ética e Arte na Educação 
 

 
Sobre o Movimento Creche para Todos  
 
O Movimento Creche para Todos (www.demandacreche.org.br), articulação de organizações da 
sociedade civil, redes, fóruns e cidadãos que têm como objetivo comum avançar na promoção do 
direito à educação de todas as crianças pequenas através da concretização dos preceitos 
constitucionais e legais, tem como estratégia principal a mobilização para o controle social das 
políticas educacionais voltadas à educação infantil, fazendo uso, para isso, de todos os meios 
colocados à disposição dos cidadãos. Desde sua criação, em 2007, tem como uma de suas principais 
bandeiras a publicização da demanda por vagas na cidade de São Paulo, bem como a disseminação 
de informações que fortaleçam a atuação da sociedade civil; 
 

 

 


