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RESUMO 

 

Uma das políticas mais utilizadas pelo poder publico municipal para garantir o 
atendimento educacional às crianças de 0 a 3 anos e a ampliação do número de 
vagas em creches, tem sido a adoção de parcerias por meio de convênios com 
instituições privadas. Muitas questões emergem desta política pública como, por 
exemplo, a relação entre a laicidade do Estado e a religiosidade de grande parte 
destas instituições. Este estudo surgiu da necessidade de se dar maior 
transparência e ampliar o debate sobre os convênios entre o poder público municipal 
e entidades assistenciais, principalmente, no que tange o embate entre o público e o 
privado, entre o laico e o religioso. Este trabalho teve como objetivo investigar as 
parcerias público-privadas e os possíveis impactos sobre a laicidade do Estado e o 
direito à Educação. O problema de pesquisa posto foi o que o Parecer CME 12/2011 
revela sobre a laicidade do Estado e a religiosidade das instituições conveniadas no 
atendimento a educação infantil do município de São Bernardo do Campo? Havia a 
hipótese de que a representação de uma entidade conveniada ao Conselho 
Municipal de Educação sobre educação espiritual expressasse uma possível 
projeção de ensino religioso na educação infantil pública. A discussão teórica 
envolveu autores como FISCHMANN (2009), ARELARO (2008), SARMENTO 
(2006), ADRIÂO (2009), OLIVEIRA (2005) e ideias que tratavam das deformações 
dos interesses públicos e privados, da oferta de vagas no seguimento de creche, do 
ensino religioso em escola pública. A metodologia empregada foi analise 
bibliográfica e documental. A literatura aponta uma histórica subordinação da 
educação infantil pública à assistência social privada e as disputas pela implantação 
do ensino religioso na educação básica pública. Os documentos analisados 
revelaram que é possível haver certo grau de comprometimento da laicidade do 
Estado quando se formaliza parcerias com entidades assistenciais de origem 
religiosa, principalmente, quando se avalia as deficiências e tendências de gestão e 
supervisão dos convênios realizados pelo poder público. Acredita-se que este 
estudo abre portas para novas investigações sobre políticas e práticas que 
enfrentam ou estimulam o ensino religioso em escolas públicas e creches 
conveniadas.  
 
 
Palavras chave: Parcerias Público-Privadas na Educação, Creches Conveniada; 
Ensino Religioso em Escolas Públicas, Laicidade do Estado. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 
 
One of the policies most used by the municipal public power to guarantee 
educational services to children 0-3 years and increasing the number of vacancies in 
kindergartens has been the adoption of partnerships through agreements with private 
institutions. Many questions emerge from this public policy, for example, the 
relationship between the secular state and the religiosity of many of these 
institutions. This study arose from the need to provide greater transparency and 
broaden the debate on the agreements between the municipal government and aid 
agencies, especially regarding the conflict between the public and the private, 
between the secular and the religious. This study aimed to investigate public-private 
partnerships and the possible impacts on the secular state and the right to education. 
The research problem posed was what the CME Paper 12/2011 revealed about the 
secular state and the religiosity of partner institutions in the care of early childhood 
education in São Bernardo do Campo. There was the assumption that the 
representation of a convening authority to the Municipal Board of Education on 
spiritual education express a possible religious education projection in public 
kindergarten. The theoretical discussion involved as authors FISCHMANN (2009), 
ARELARO (2008), SARMENTO (2006), ADRIÃO (2009), OLIVEIRA (2005) and 
ideas that dealt with the deformations of public and private interests, the supply of 
places following daycare, religious instruction in public schools. The methodology 
used was to analyze literature and documents. The literature shows a historical 
subordination of public early childhood education to private welfare and disputes over 
implementation of religious education in public basic education. The documents 
analyzed revealed that there may be some degree of involvement of the secular state 
when it formalizes partnerships with charities of religious origin, especially when 
evaluating the shortcomings and trends of management and supervision of 
agreements made by the government. It is believed that this study opens the doors to 
investigate policies and practices that are facing or stimulating religious education in 
public schools and covenanted day cares. 
 
 
Keywords: Public-Private Partnerships in Education, Kindergartens Covenanted; 
Religious Education in Public Schools, Secular State. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro impulso para a realização deste trabalho surgiu a partir do meu 

envolvimento profissional e pessoal com crianças das creches municipais Devanir 

José de Carvalho, Manoel Fiel Filho, Perseu Abramo e Herbert de Souza, entre os 

anos de 2005 a 2008, na cidade de Diadema - SP. Nesse período, atuei como 

professor de educação infantil no berçário e em turmas com crianças maiores, e no 

ultimo ano, como vice-diretor de creche. A experiência do trabalho pedagógico com 

crianças pequenas foi, para mim, reveladora e singular.  

 O segundo impulso, ocorreu entre os anos de 2009 a 2012, quando exerci o 

cargo de Orientador Pedagógico, na Secretaria de Educação de São Bernardo do 

Campo, sendo designado a supervisionar e acompanhar o trabalho de seis unidades 

de creches conveniadas ao município. Nessa oportunidade pude me aprofundar em 

pesquisas, debates e políticas educacionais para a primeira infância no Brasil. 

Portanto, este trabalho surge da minha relação direta e indireta com crianças de 0 a 

3 anos em instituições educacionais, da minha preocupação com a efetivação do 

direito a educação e melhoria das condições de cuidar e educar crianças em escolas 

públicas.   

 Nesse sentido, considero pertinente apontar que inicie minha vida acadêmica 

em 1996, quando ingressei no curso de licenciatura e bacharelado em ciências 

sociais, na Fundação Santo André. De origem humilde e apesar do albinismo, sou o 

único da minha família a concluir o ensino superior. Em 2002, ingressei no 

magistério público estadual, abandonando a profissão de ajudante de padeiro. No 

ano de 2003, por meio de concurso, assumi cargo de professor de geografia, na 

modalidade de educação de jovens e adultos, onde estou até hoje. O trabalho 

pedagógico com crianças, jovens e adultos me levou a concluir a graduação de 

geografia e pedagogia, por meio de aproveitamento de estudos. Posteriormente, 

realizei estudos, em nível de especialização, sobre dificuldades de aprendizagem no 

curso de psicopedagogia. Em 2010, em razão das atribuições do cargo de 

Orientador Pedagógico, especializei-me em Direito Educacional. E assim, cheguei a 

Universidade Metodista, em 2012 para realizar este estudo.  
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A investigação, aqui, proposta trata da laicidade do Estado e a religiosidade 

das instituições privadas, no âmbito das parcerias público-privadas na educação. O 

foco da pesquisa concentra-se numa das modalidades de parcerias público-

privadas, o convênio entre secretarias municipais de educação e instituições 

comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos para oferta de 

educação infantil. O problema de pesquisa se refere ao que revela Parecer CME 
12/2011 sobre a laicidade do Estado e a religiosidade das instituições 
conveniadas no atendimento a educação infantil do município de São 
Bernardo do Campo? Havia a hipótese de que a representação de uma entidade 

conveniada ao Conselho Municipal de Educação sobre educação espiritual 

expressasse uma possível projeto de ensino religioso na educação infantil pública do 

município. 

Este trabalho não teve a intenção de imputar às creches conveniadas, de 

forma generalizada, a prática de ensino religioso na educação infantil. Entretanto, 

existem práticas de ensino religioso na educação infantil creches conveniadas e 

municipais. No período em que realizei a supervisão das creches conveniadas de 

São Bernardo do Campo, eu e minha equipe, nos deparamos com situações em 

algumas creches que caracterizavam ensino religioso. Porem, nesta pesquisa, não 

foram analisados projetos pedagógicos, formação de professores, atividades 

pedagógicas com as crianças, entrevistas, e observações nas unidades conveniadas 

que trouxessem elementos para comprovar a prática de ensino religioso em escolas 

de educação infantil do município. Ainda, referindo-me das negativas, esta pesquisa, 

não tem a intenção de postular o fim dos convênios entre o poder público e 

entidades assistenciais. Embora, seja partidário da proposta que consta no relatório 

final da CONAE 20101, que aconselha o poder público a extinguir progressivamente 

os convênios até 2018. As parcerias público-privadas, o atendimento à educação 

infantil, os convênios com entidades assistenciais são questões complexas que 

envolvem múltiplos fatores, varias dimensões e aqui tentaremos compreender uma. 

Seguindo os pressupostos da linha de pesquisa, investigaremos e analisaremos 

criticamente o convênio do poder público municipal com entidades assistenciais para 

a efetivação do direito à educação das crianças de 0 a 4 anos e seus impactos na 

laicidade do Estado.   
                                                
1 Fonte: http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final_sl.pdf. Acesso 
05/01/2014 

http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final_sl.pdf
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De inicio, podemos destacar a Lei Nº 12.695, de 25 de julho de 20122, que 

revisou e reformulou a lei do FUNDEB (A Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007 que 

regulamenta o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação), estimula o convênio entre instituições 

confessionais sem fins lucrativos e o poder público para o atendimento a educação 

infantil. Embora, não seja novidade, uma vez que a lei do FUNDEB e a anterior, 

FUNDEF3, já previa esta permissão, é no mínimo contraditório, a legislação prever 

que o Estado delegue a instituições confessionais a tarefa de educar crianças 

pequenas em nome do poder público4 e com recursos públicos. Ainda, é possível 

afirmar: há muitas instituições com fortes princípios confessionais que se 

converteram em filantrópicas e comunitárias motivadas por incentivo estatal. . De 

acordo com BORGHI; ADRIÂO; GARCIA, (2011): 

Arelaro (2008), aponta que este Fundo incentiva a política de 
ampliação de vagas por convênios, não só quando permite o repasse 
de recursos do Fundo para as instituições privadas sem fins 
lucrativos, mas também quando estabelece um coeficiente para 
creches e pré-escolas abaixo do valor das séries iniciais urbanas de 
ensino fundamental. Para subvalorização dos custos operacionais 
das creches e pré-escolas pressupõe que os municípios busquem 
alternativas menos onerosas para dar conta da grande pressão de 
demanda desta etapa de ensino (Arelaro, 2008, p. 60). Para a autora, 
é de se supor que a busca pela manutenção e expansão das 
parcerias firmadas com o setor privado sejam consolidadas. 
(BORGHI; ADRIÂO; GARCIA, 2011, p.298) 

 

Na sequência, descrevo alguns fatos que possibilitam traçar um panorama 

nacional dos temas abordados nesta pesquisa, cujas ações e intenções carecem ser 

acompanhadas. Em primeiro lugar, destaco o pronunciamento, em rede nacional, da 

presidente Dilma Rousseff, em 20125. Ao anunciar o programa Brasil Carinhoso6, a 

presidente comunica ao país, uma das estratégias para erradicar a miséria e a fome 

                                                
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12695.htm#art13. Acesso: 05/01/2014 
3 FUNDEF - Lei Nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 
4 Em geral, as famílias buscam uma vaga em escolas públicas, fazem o cadastro, mas são 
encaminhadas para escolas conveniadas “a serviço do poder público”. 
5  Transmitido no dia das mães, 13/05/2012. 
6 As ações do programa faziam parte de um programa maior, o Brasil sem miséria. Contemplava três 
eixos, ampliação da renda mínima, ampliação do acesso à creche e programas de saúde para 
crianças pobres. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.695-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.695-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12695.htm#art13
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.424-1996?OpenDocument
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nas regiões mais carentes, Norte e Nordeste, nas palavras da presidente7: “Quero 

enfatizar a importância de se ampliar efetivamente o acesso das crianças pobres às 

creches”. A ampliação de vagas em creche é apresentada como uma ação do 

governo para erradicar a pobreza. Afinal, “creche significa mais que um teto 

ocasional para essas crianças. A creche significa saúde, educação, comida, 

conforto, lazer e higiene. Significa atacar pela raiz a desigualdade”. Entretanto, o 

governo federal não assumiria integralmente a tarefa de ampliar as vagas em 

creches. “Para ampliar essa cobertura, vamos construir novas creches e, 

especialmente, ampliar e estimular convênios com entidades públicas e privadas”. 

Fica evidente que a ampliação do acesso às creches públicas dependerá de 

convênios com instituições privadas, perpetuando uma parceria histórica com 

entidades assistenciais para o atendimento a educação infantil. 

E, tramita no congresso nacional a chamada lei das religiões (PLC 160/09) 

que pretende, dentre outras coisas, regulamentar a obrigatoriedade do ensino 

religioso na educação básica pública. Em 2013, o congresso aprovou  a MP 606 

(Convertida na Lei nº 12.837, de 2013) possibilitando a transferência de recursos do 

FUNDEB, até o fim de 2016, para as escolas filantrópicas, confessionais e 

comunitárias, sem fins lucrativos e conveniadas, com atendimento às crianças de 4 

e 5 anos. Vale lembrar que, para creches conveniadas (0 a 3 anos), as 

transferências de recursos estão prevista até 2020. Já no judiciário, o fato marcante 

é a proliferação, em todo país, de ações civis públicas, impetrada pelo Ministério 

Público, solicitando ao poder público à criação de vagas em creches. Isto denota a 

crescente pressão social para esta demanda e, consequentemente, o aumento de 

convênios. No Supremo Tribunal Federal tramita uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) protocolada pela Procuradoria Geral da República que 

questiona tanto a concordata Brasil-Vaticano/Santa Sé, assinada em assinada em 

2008, em audiência entre o Presidente Lula e o Papa Bento XVI, quanto a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB. nº 9.394/96), no tocante ao Ensino Religioso 

em escolas públicas. De acordo com CUNHA (2013):  

A argumentação da ADI partiu do princípio de que a LDB-96 e a 
concordata não poderiam contradizer a Constituição, especialmente 
o art. 19, inciso I, que veda a todas as instâncias do Estado 

                                                
7 Fonte: http://blog.planalto.gov.br/no-dia-das-maes-dilma-lanca-o-brasil-carinhoso-que-combatera-a-
pobreza-na-primeira-infancia-2/. Acesso: 06/01/2014 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12837.htm
http://blog.planalto.gov.br/no-dia-das-maes-dilma-lanca-o-brasil-carinhoso-que-combatera-a-pobreza-na-primeira-infancia-2/
http://blog.planalto.gov.br/no-dia-das-maes-dilma-lanca-o-brasil-carinhoso-que-combatera-a-pobreza-na-primeira-infancia-2/
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estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou manter com eles 
relações de dependência ou aliança. A ressalva seria a colaboração, 
na forma da lei, em matéria de interesse público. Justamente o 
contrário disso acontece nos sistemas públicos de ensino, onde 
prevalece o proselitismo religioso, confessional ou interconfessional. 
E o agravante é que esse proselitismo é dirigido às crianças e 
adolescentes, náo aos adultos. (CUNHA, 2013, p.93) 

 

Em 2012, a divulgação dos resultados da pesquisa “Gestão da Educação 

Infantil no Brasil”, realizada pela Fundação Carlos Chagas, gerou certa repercussão 

na mídia. Um dos dados da pesquisa mais explorados nas matérias foi precariedade 

das escolas conveniadas8. 

Poucas pesquisas têm se dedicado a investigar os impactos sobre a laicidade 

do Estado e o direito a educação na formalização de parcerias, entre o poder público 

e entidades privadas, para o atendimento a educação infantil, programas de 

contraturno entre outros. Neste sentido, destacam-se dois grandes pesquisadores, 

sem desmerecer outros que serão citados, que possuem uma intensa investigação e 

produção sobre ensino religioso em escolas públicas os quais, de alguma forma, 

contemplaram a questão dos convênios.  

Roseli Fischmann, dentre os seus muitos trabalhos, coordenou a pesquisa 

“Ensino religioso em escolas públicas: ameaças à laicidade do Estado” entre os 

anos de 2008 a 2010. Uma das produções desta pesquisa é o artigo de MOLINA 

(2012) que ao consultar a literatura, membros da secretaria de educação e visitar 

algumas unidades conveniadas ao município de Salvador. Constatou que “algumas 

escolas ultrapassam qualquer limite aceitável para o ER (se é que haja algum) e 

catequizam seus estudantes” (Molina, 2012, p.62). Contudo, a primeira justificativa 

para este trabalho encontra-se nas reflexões de FISCHMANN (2012):  

Theodor Adorno, em seu livro Personalidade autoritária, indica que a 
primeira infância – considerando desde o nascimento até os cinco 
anos de idade (para pôr uma idade, que pode ser relativa também 
em relação às condições de vida das crianças) – é muito decisiva em 
tudo e para tudo, e quanto mais nova a criança seja, mais influente é 
a ação do ambiente, e isso em tudo o que se faça. Por isso, a luta 
que se estabelece é pelo domínio dessas consciências tenras. Há 
outros fatores envolvidos em todas as relações das religiões com o 
Estado em diferentes partes do mundo, mas a questão é quanto mais 
cedo se pode conquistar isso, de fazer uma transformação nessas 

                                                
8Fonte: http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2011/gestao-educacao-infantil-brasil-703032.shtml.  
Acesso :07/ 01/2014 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2011/gestao-educacao-infantil-brasil-703032.shtml
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mentes, nesses espíritos que estão em formação. (FISCHMANN, 
2012, p. 6)  

 

Estudos demonstram que o Estado Brasileiro, ao longo de sua historia, tem 

minimizado ou desconsiderado a importância da formação educacional e cidadã de 

crianças pequenas, transferindo, com recursos públicos, esta tarefa para instituições 

privadas, em especial, instituições religiosas. Deste modo, é preciso redimensionar o 

papel do Estado nesta “luta”. E este trabalho se justifica por esta necessidade 

urgente. 

Luis Antonio Cunha tem se dedicado à pesquisa “Campo educacional e 

campo religioso: avanços e recuos na autonomização” desde 2008, em uma de  

suas produções referentes à pesquisa, CUNHA (2012) constatou as dimensões 

atuais da “luta” entre a religião e o Estado, no campo educacional: 

Por iniciativa do deputado Carlos Dias (PP-RJ), ligado à cúpula da 
arquidiocese católica, a Assembleia Legislativa aprovou a lei nº. 
3.459, de 14 de setembro de 2000, com base em ampla maioria, que 
estabeleceu normas para o ensino religioso em todas as escolas 
públicas da rede estadual. O Governador do Estado, Antony 
Garotinho, católico que aderiu a uma denominação evangélica 
durante seu mandato, sancionou a lei, numa aliança tácita entre as 
expressões políticas de ambas as confissões. A lei ampliou a faixa 
de obrigatoriedade no oferecimento do ensino religioso em relação 
ao que a Constituição Federal prevê. Nesta, apenas as escolas 
públicas do ensino fundamental, devem oferecer tal disciplina. 
(CUNHA, 2012, p.20)              

 

Dois pontos levantados por Cunha (2012) também justificaram este trabalho. 

Em primeiro lugar, o risco de o ensino religioso ser estendido à educação infantil da 

rede pública e, em segundo, as alianças, os pactos, os acordos, as concordatas 

entre entes públicos e religiosos (privados) pondo em risco a laicidade do Estado e o 

legítimo direito a educação pública. No caso do Estado do Rio de Janeiro: 

A lei estadual ampliou essa incidência para toda a educação básica, 
em todas suas modalidades, isto é, para a educação infantil, o ensino 
médio e a educação profissional, deixando implícito seu oferecimento 
em todas as séries. Mesmo dizendo proibir o proselitismo, a lei 
reforçou o poder das instituições religiosas na formação e no 
credenciamento dos docentes, bem como na definição do conteúdo 
da disciplina. (CUNHA, 2012, p.20) 

 



17 
 

Com a intenção de aprofundar as discussões sobre as parcerias público-

privadas na educação, os convênios e seus impactos sobre a laicidade do Estado, 

examinaremos a gestão do convênio estabelecido entre a Secretaria de Educação 

de São Bernardo do Campo e as entidades assistenciais do município para o 

atendimento à educação infantil (de crianças de 0 a 4 anos) em período integral. A 

escolha do município se deve em razão da sua relevância histórica (berço da 

indústria automobilística e dos movimentos sindicais do final da década de 70) e 

econômica (5º maior PIB do Estado e 13º maior PIB do Brasil) de São Bernardo do 

Campo para a Região do Grande ABC, para o Estado de São Paulo e para Brasil.  

A rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo teve início em 1957 

com a criação de uma classe de Educação Especial para surdos. Na década de 

1960, foi inaugurado o primeiro Jardim da Infância municipal e parques Infantis, que 

abrangiam o atendimento à faixa etária de três (3) a onze (11) anos. Nos anos 80, 

consolidaram-se as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS), que 

restringiram o atendimento a crianças de 4 a 6 anos. A primeira creche municipal foi 

criada em 1979 e vinculada ao Departamento de Promoção Social. Em 1991, as 

creches municipais são transferidas para o Departamento de Educação.  A criação 

do FUNDEF desencadeou o processo de municipalização de escolas do Ensino 

Fundamental (anos iniciais) entre 1998 e 2004. Em 2004, quando as matriculas das 

séries iniciais do EF da rede pública foram assumidas integralmente pelo município, 

foi criado Sistema Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo (Lei n° 

5309/2004). 

A relevância do tema pode ser explicitada por uma das recomendações da 

pesquisa sobre a gestão da educação infantil no Brasil, coordenada por Maria Malta 

CAMPOS9 e publicada em 201210: 

Recomenda-se às agências financiadoras e às instituições de 
pesquisa que fomentem e desenvolvam:              

- pesquisas sobre os processos de decisão na instância municipal 
que incidem sobre questões estratégicas da política de Educação 
Infantil, que geralmente ocorrem fora do âmbito de decisão das 
equipes da área, focalizando: a destinação dos recursos, os planos 
de ampliação  da rede, o estabelecimento de convênios, os critérios 

                                                
9Disponível em:  http://www.fvc.org.br/estudos-e-
pesquisas/2011/pdf/livro3/01%20gestao%20da%20educacao.pdf. Acesso. 07/01/2014 
10 Maria Malta Campos é pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação 
Carlos Chagas e Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação - Currículo da PUC-SP 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2011/pdf/livro3/01%20gestao%20da%20educacao.pdf
http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2011/pdf/livro3/01%20gestao%20da%20educacao.pdf
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de matrícula, as  políticas de contratação de funcionários e a 
terceirização de serviços  nas unidades (CAMPOS; ESPOSITO; 
BHERING; GIMENES; ABUCHAIM; FERNANDES; RIBEIRO, 2012, 
p.95)  

 

As parcerias público-privadas por meio de convênios com instituições 

assistenciais têm se constituído como uma importante estratégia dos municípios 

para a manutenção e ampliação do número de matrículas da educação infantil, no 

segmento de creche. A crescente preocupação política, por parte dos prefeitos, com 

este segmento se deve em razão da pressão popular e de movimentos sociais pelo 

fim das listas de espera de vaga e da conscientização de que a creche é um direito 

da criança, e não mais da mãe trabalhadora. Acrescenta-se a este quadro, a ação 

do Ministério Público11.  

Para o debate sobre educação laica e educação religiosa examinaremos o 

PARECER CME 12/2011, do Conselho Municipal de Educação de São Bernardo do 

Campo, que tratou da questão ao ser consultado por uma instituição conveniada 

sobre a possibilidade de se ter referência de educação religiosa ou espiritual em 

projeto político pedagógico de educação infantil. A relevância do tema pode ser 

expressa por meio das discussões e debates em grupos de pesquisa acadêmica12 

pró e contra a obrigatoriedade do ensino religioso em escolas públicas, bem como 

na tramitação da PLC 160/09 no Congresso Nacional, a chamada Lei das Religiões, 

com pretensões para regulamentar o preceito constitucional sobre o ensino religioso 

na rede pública. 

Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa teve como principal objetivo responder o que o Parecer CME 

12/2011 revela sobre a laicidade do Estado e a religiosidade de instituições 

conveniadas no atendimento a educação infantil do município de São Bernardo do 

Campo? Desta questão principal decorrem outros objetivos específicos, tais como: 

Qual é a atuação dos agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento e 

supervisão dos convênios para oferta de vagas em creches e como estes convênios 

são gerenciados? Quais são as compatibilidades e incompatibilidades da laicidade 

                                                
11 Impetrando liminares e ação civil pública para matricula de crianças de 0 a 4 anos forra da escola. 
12 Como exemplo: Grupo de Pesquisa Educação e Religião – PUCPR (pró) e Grupo de Pesquisa em 
Políticas Públicas de Educação: Direito à Educação, Direitos Humanos e Laicidade do Estado – 
UMESP (contra). 
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do Estado e a religiosidade de instituições conveniadas, entre os interesses públicos 

e privados?  

Para responder o problema da pesquisa, a opção metodológica aqui proposta 

é de abordagem qualitativa e de caráter exploratório. Os métodos qualitativos 

“encontra-se especificamente incorporados ao processo de pesquisa, serão melhor 

compreendidos e descritos através de uma perspectiva do processo” (FLICK, p, 17, 

2004).  

Neste sentido, no capítulo 1, fizemos uma breve discussão sobre os 

conceitos/categorias de público e privado, no contexto atual da ciência do direito e 

da ciência da educação. Discutimos as parcerias público-privadas no campo 

educacional estabelecendo um diálogo com autores e pesquisas. Por fim, 

examinamos as modalidades de parcerias público-privadas e o convênio entre 

secretarias municipais de educação e entidades assistenciais para oferta de 

educação infantil. 
No capítulo 2, caracterizamos a gestão do convênio entre a secretaria de 

educação de São Bernardo do Campo e entidades assistenciais, analisamos a 

celebração dos convênios, o papel da supervisão e do Conselho Municipal de 

Educação. Comparamos duas gestões diferentes: 2002-2008 (PSDB) e 2009-2012 

(PT), buscando indicadores de gestão voltados a interesses públicos ou interesses 

privados.  

No capítulo 3, examinamos o Parecer CME 12/2011, destacando os principais 

aspectos analisados pelos conselheiros, a legislação e sua interpretação, a 

concepção de educação e ensino religioso em escolas públicas. Discutimos as 

relações entre a laicidade do Estado e a religiosidade de instituições conveniadas, 

nas oposições entre dever e missão, consciência religiosa e consciência cidadã e as 

concepções laicas e religiosas de cidadania.  

Nas considerações finais, retomamos a questão inicial deste trabalho: o que o 

Parecer CME 12/2011 e o que revela sobre a laicidade do Estado e a religiosidade 

das instituições conveniadas no atendimento a educação infantil do município de 

São Bernardo do Campo? Apontado os possíveis desdobramentos das discussões e 

da decisão do Conselho Municipal de Educação de São Bernardo do Campo sobre o 

ensino religioso em escolas públicas de educação infantil.  
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Capítulo 1 - AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA EDUCAÇÃO  

 

Sabe-se que os conceitos de público e privado estão presentes em grande 

parte dos debates sobre a educação no país. A atuação e as relações entre o setor 

público e o setor privado nas diferentes modalidades de ensino têm se constituído 

como objeto de investigação e debate entre diversos pesquisadores. Neste capitulo, 

pretendemos examinar os pressupostos teóricos que fundamentam os conceitos de 

público e privado como categoria de analise em Educação. Optou-se por esta 

categoria de analise para examinar a atuação e as relações do Estado e instituições 

particulares na modalidade de Educação Infantil.  E propor um debate sobre as 

parcerias público-privadas na Educação Infantil.   

Nosso ponto de partida são as palavras público e privado, elas têm suas 

etnologias derivadas à língua latina, segundo o Dicionário Houaiss, o vocábulo 

público é “concernente ao público, que é de interesse, utilidade do público, que é 

propriedade pública” e privado significa “pertencente a cada individuo, particular, 

próprio, individual”.  De acordo com Sarmento (2006), “é certo que os conceitos de 

público e privado estão mergulhados na cultura, tendo variado substancialmente no 

tempo e no espaço”, segundo o autor:  

Costuma-se associar o público à esfera dos interesses gerais da 
coletividade, que dizem respeito à pessoa humana não como 
particular, encerrado no seu microcosmo de relações, mas como 
cidadão, membro e partícipe da comunidade política. Já o privado 
corresponde ao perímetro das vivências experimentadas em recesso, 
fora do alcance da polis, que não concernem à sociedade em geral, 
mas a cada um, como indivíduo (SARMENTO, 2006, p.38). 

 

Não teremos o propósito de examinar o universo de significações histórica e 

cultural dos conceitos de público e privado. Mas, de acordo com Paulo de Tarso 

Gomes (2005) não se pode esquecer que estes conceitos não têm origem na ciência 

da educação, mas na ciência do direito. Neste sentido, o ensaio de Daniel Sarmento 

sobre interesses públicos versus interesses privados13, apresenta as discussões 

atuais sobre os conceitos de público e privado no âmbito da jurisprudência brasileira. 

Segundo o autor, a doutrina da supremacia dos interesses públicos sobre os 

                                                
13 Ensaio que compõem o livro Livres e Iguais: Estudos de direito constitucional 



21 
 

interesses privados é contestada por “vozes autorizadas”14. Não entraremos no 

mérito da questão, mas os argumentos expostos no ensaio supracitado que 

justificaria a contestação ou reformulação do principio da preponderância dos 

interesses públicos sobre os interesses privados estão relacionados aos equívocos 

de entendimento desta doutrina sobre a relação entre a pessoa humana e o Estado, 

na qual o primeiro está subordinado ao segundo. Segundo o autor: 

Acrescente-se a isso a absoluta indeterminação do conceito de 
interesse público, em profunda crise10 no contexto de fragmentação e 
pluralismo que caracteriza as sociedades contemporâneas, nas quais 
se torna por vezes impossível extrair, à moda de Rousseau, uma 
noção homogénea de bem comum ou de vontade geral. Neste 
quadro, a profunda indeterminação semântica do conceito pode 
permitir às autoridades públicas que o manuseiam as mais perigosas 
malversações. O interesse público periga tornar-se o novo figurino 
para a ressurreição das "razões de Estado", postas como obstáculo 
intransponível para o exercício de direitos fundamentais, sobretudo 
num momento como o que o mundo hoje vivência desde o 11 de 
Setembro, em que a exacerbação do discurso da segurança assedia 
a defesa da liberdade. (SARMENTO, 2006, p.36). 

 

Ao examinar o público e o privado no passado e no presente15, Sarmento 

(2006) apresenta um quadro histórico, desde a Grécia Antiga a contemporaneidade,  

onde a predominância do concernente ao público e ao privado se alternaram nas 

sociedades ocidentais ao longo da história, em virtude das características políticas, 

econômicas e sociais de cada época. No contexto atual do Estado e da Sociedade 

Brasileira, muitos são os elementos que compõem o quadro de crise na 

determinação das fronteiras entre o público e o privado, segundo Sarmento (2006): 

Este quadro nebuloso sobre a dicotomia público/privado torna-se 
ainda mais complexo diante da emergência de uma nova concepção 
de espaço público, não mais associada necessariamente à atividade 
estatal. De fato, seno Estado Liberal o público correspondia ao 
Estado e o privado a uma sociedade civil regida pelo mercado, 
considerada como o locus em que indivíduos perseguiam 
egoisticamente seus interesses particulares, robustece-se agora um 
terceiro setor, que é público, mas não estatal. (SARMENTO, 2006, 
p.43) 

 

                                                
14 São citadas varias referências: Humberto Bergmann Avila. "Repensando o 'princípio da supremacia 
do interesse público sobre o particular'",  Teresa Negreiros. "Dicotomia Público/Privado frente ao 
Problema da Colisão de Princípios", entre outros. (p.35) 
15 Subitem do ensaio interesses públicos versus interesses privados (p.37) 
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Entretanto, é preciso questionar: O que Sarmento (2006) caracteriza como 

“agora”? Que se opõem ao Estado Liberal? É o Estado Neoliberal em que, segundo 

MONTANÕ (2008): 

Surge, então, o debate ideológico que setorializa a realidade social 
em pelo menos três instâncias autónomas e dissociadas: 1) primeiro 
setor (o Estado, a esfera pública, da política); 2) segundo setor (o 
mercado, a esfera privada, das atividades económicas entre 
empresas e demais agentes económicos); 3) terceiro setor (a 
sociedade civil, a esfera "pública não-estatal"). Assim, escondendo o 
caráter contraditório que o mercado ainda mantém (socialização da 
produção e apropriação privada do produto), e escamoteando 
também a contradição ainda existente no Estado (oposição entre sua 
central função privada - instrumento do capital - e sua função pública 
- garantia de direitos sociais, civis e trabalhistas), propõe-se uma 
esfera supostamente privada, porém pública, na qual as 
"organizações públicas não-estatais" protagonizariam (de forma 
voluntária e solidária) a função social (constitucionalmente atribuída 
ao Estado), na modalidade de ajuda, de filantropia (sendo na 
Constituição do Brasil um direito do cidadão). (MONTANÕ, 2008, 
p.38) 

 

As divergências dos autores quanto ao papel do terceiro setor devem ser 

interpretadas no conjunto das discussões sobre a oposição entre público e privado. 

Para Sarmento (2006), o terceiro setor: 

composto por ONG's, associações de moradores, entidades de 
classe e outros movimentos sociais, que atuam em prol de interesses 
da coletividade e agem aglutinando e canalizando para o sistema 
político demandas importantes, muitas vezes negligenciadas pelas 
instâncias representativas tradicionais. Tais entidades, que assumem 
um papel de proa nas democracias contemporâneas, embora 
componham a sociedade civil, regem-se por uma lógica que se 
diferencia radicalmente da busca de maximização dos interesses 
privados, própria das forças económicas do mercado. (SARMENTO, 
2006, p.43).  

 

Por outro lado, MONTANÕ (2008), associa o terceiro setor aos interesses 

privados. O terceiro setor está a serviço do privado, na medida em que: 

Livram, assim, o Estado de sua tensão interna entre as funções 
privada e pública, deixando-o apenas para garantir a primeira. Retira-
se a tensão estatal entre as duas funções, concentrando-se agora 
num Estado a serviço exclusivo dos interesses do capital 
(particularmente o financeiro). Um Estado que volta a abandonar, ou 
a reduzir significativamente, sua função pública, privilegiando e se 
concentrando na função privada, para o capital. (MONTANÕ, 2008, 
p.38)  
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 Para MONTANÕ (2008), a existência do terceiro setor, não supera a 

dicotomia das esferas do público e do privado e, muito menos, cria uma nova 

dimensão dentro da esfera pública.   

A única diferença com o pensamento liberal é que neste há dois 
setores: o estatal e o mercado (como o não-estatal, portanto, 
identificado/incluindo a sociedade civil), ao passo que no 
pensamento dos autores do terceiro setor haveria três, e não dois 
setores, diferenciando aqui a sociedade civil do mercado. Se essa 
diferença é significativa, ela não é suficiente para superar a 
segmentação operada na totalidade social e a desarticulação entre 
público e privado nos âmbitos estatal e mercantil, supostamente 
apenas articulados no terceiro setor. Na verdade, a discussão 
operada no debate do terceiro setor é certamente reducionista e 
mistificadora. (MONTANÕ, 2008,p. 38).  

 

Mesmo nos filiando as afirmações de Montanõ, é possivel dizer: que os 

conceitos de público e privado, na ciência do direito, estão em litígio. Neste sentido, 

Sarmento (2006) nos apresenta três ideias desta demanda: a primeira diz respeito à 

contestação do principio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado no âmbito da jurisprudência brasileira, a segunda, trata-se da complexidade 

de se determinar os interesses públicos “nas sociedades contemporâneas” e por 

último, o crescimento do terceiro setor. Estas ideias constituem elementos 

importantes neste contexto de redefinição das fronteiras do público e do privado. 

Com base em OLIVEIRA (2005) podemos concluir que estas ideias se 

materializaram no resultado das disputas na Constituinte, admitindo três formas de 

distinguir o público e o privado, assim descritos:     

Ãs três noções de público e privado incorporadas pela CF de 1988 ^ 
podem ser classificadas da seguinte forma: 1) o público como estatal 
e o privado como nem público nem estatal; 2) entre o público e o 
privado, o terceiro setor; 3) o público nem estatal nem privado. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 157). 

 

Esta breve incursão na ciência do direito nos remete a outro elemento 

importante neste contesto de redefinição de fronteiras dos interesses públicos e 

interesses privados. A reconfiguração das parcerias público-privadas, as PPPs. As 

PPPs é uma das formas com a qual a Administração Pública delega a instituições 

privados a prestação de serviços públicos. Para Carlos Ari SUNDFELD (2007), em 

sentido amplo, as PPPs podem ser conceituadas como: 
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(...) múltiplos vínculos negociais estabelecidos entre a Administração 
Pública e particulares para viabilizar o desenvolvimento, sob a 
responsabilidade destes, de atividades com algum coeficiente de 
interesse geral (concessões comum, patrocinadas e administrativas; 
concessões e ajustes setoriais; contratos de gestão com OSs; termos 
de parcerias com OSCIPs; etc.). Seu regime jurídico está disciplinado 
nas várias leis específicas. (SUNDFELD, 2007, p.22)  

 

A reconfiguração das PPPs emerge no contexto da Reforma do Estado 

Brasileiro, a partir da década de 1990, marcado pela diminuição do monopólio 

estatal, pelas privatizações, pela terceirização dos serviços públicos, De acordo com 

PERONI (2011): 

Neste sentido, em 1995 foi apresentado o Plano Diretor da Reforma 
do Estado, apontando que a "reforma do Estado deve ser entendida 
dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de 
ser o responsável direto pelo desenvolvimento económico e social 
pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na 
função de promotor e regulador desse desenvolvimento "(BRASIL, 
MARE, 1995, p. 12). As estratégias apontadas pelo Plano são: a 
privatização, a publicização e a terceirização. Terceirização, confor-
me Bresser Pereira, é o processo de transferência para o setor priva-
do dos serviços auxiliares ou de apoio. A publicização consiste "na 
transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 
científicos que hoje o Estado presta" (BRESSER 
PEREIRA, 1996, p. 7). E a privatização é o repasse para o setor 
privado das atividades lucrativas. (PERONI, 2011, p.31) 

 

Neste trabalho, não examinaremos a evolução histórica das PPPs no Brasil, 

existentes antes mesmo da República. Destacamos que a partir da década de 1990, 

há um processo de reconfiguração das PPPs, porque elas adquirem um novo 

sentido no contexto de redefinição do papel do Estado, fundamentado na teoria 

neoliberal e da Terceira Via. Neste contexto, as políticas sociais nas quais se 

incluem a educação são consideradas, segundo PERONI (2011): 

(...) serviços não exclusivos do Estado e, assim sendo, de 
propriedade pública não-estatal ou privada. Ainda conforme Bresser 
Pereira, "essas são atividades competitivas e podem ser controladas 
não apenas através da administração gerencial, mas também e, 
principalmente, através do controle social e da constituição de quase-
mercados" (idem), O Plano propõe ainda a gestão gerencial, visando 
ao atendimento do cidadão cliente, conceitos embasados na teoria 
neoliberal e da Terceira Via, como vimos na primeira parte deste 
artigo. Apesar do governo eleito em 2002 e reeleito em 2006 não ter 
filiação formal à Terceira Via, como o anterior, não revogou o Plano 
Diretor da Reforma do Estado e tem assumido tanto as estratégias 
de público não estatal quanto do quase mercado. (PERONI, 2011, p. 
32) 
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As PPPs ganham novas dimensões legais, políticas, sociais e ideológicas, 

segundo Maria Sylvia Zabela DI PIETRO (2005): 

O que muda é principalmente a ideologia, é a forma de conceber o 
Estado e a Administração Pública. Não se quer mais o Estado 
prestador de Serviços; quer-se o Estado que estimula; que ajuda, 
que subsidia a iniciativa privada. (DI PIETRO, 2005, p. 20) 

 

As PPPs, disciplinadas por diversas leis, a partir década de 1990, representa 

a nova forma de conceber o Estado. Reflexo das políticas neoliberais, as PPPs não 

se restringem a grandes obras de infraestrutura. Escolas, hospitais e outros serviços 

públicos foram incorporados às parcerias público-privadas. Nesse cenário, a 

Educação, enquanto prestação de um serviço público adquiriu grande valor 

econômico, a iniciativa privada passa atuar fortemente, ora com recursos próprios, 

ora com recursos públicos, em diferentes modalidades de ensino, em especial, no 

ensino superior. A educação infantil se consolida como uma modalidade da 

Educação Básica, constituindo-se como um novo segmento do mercado educacional 

e um velho/novo campo de atuação do terceiro setor em parceria com o poder 

público. 

 

1.1 O Público e o Privado como categorias de analise  

 Considerando o quadro apresentado, examinaremos os conceitos de público 

e privado, na ciência da educação, no contexto das transformações do Estado e da 

Sociedade Brasileira neste período republicano. Para Ester BUFFA (2005), nos 

debates ocorridos até a década de 1960 não havia dificuldades em conceituar 

público e privado. “Público era o ensino mantido com recursos governamentais e 

privado era o ensino mantido por particulares - Igreja, ordens religiosas ou 

proprietários leigos” (BUFFA, 2005, p. 44). Atualmente, sabemos que recursos 

governamentais também mantém o ensino privado. Conceituar o público e o privado 

na ciência da educação tormou-se uma tarefa mais complexa quando se leva em 

consideração a relativização dos interesees públicos e privados, a emergência do 

terceiro setor e do empresariado na prestação de serviços de Educação, a 

redefinição do papel do Estado na prestação de serviços públicos, as lutas dos 

diferentes movimentos e da população por uma Educação pública de qualidade 
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entre outros. Neste contexto atual, os conceitos de público e privado, consolidaram-

se como categorias de análise em Educação e podemos identificar, percepções 

distintas que delas se apropriam.  Assim, um grupo adota as categorias de público e 

privado de forma clássica em que associa "público" a "estatal" e "privado" a "não-

estatal". Outro grupo, adota as categorias de público e privado de forma relativa em 

que o “público” não é estatal ou privado e outras vertentes adotam a distinção entre 

primeiro, segundo,  e terceiro setor. 

BUFFA (2005) ao descrever o processo histórico de constituição destas 

categorias, aponta: que “nossa própria história educacional exigiu, em dado 

momento, para maior compreensão, que vários termos fossem explicitados”. 

Segundo a autora, nos anos de 1930, emergem os debates sobre a laicidade do 

ensino público e nos anos de 1950, o destino dos recursos públicos para Educação. 

Ao localizarmos temporalmente os debates sobre os temas centrais desta 

investigação, não temos a inteção, de retoma-los em uma pespectiva histórica. 

Entretanto, vale salientar, o uso das categorias público e privado como âmbitos 

analíticos e interpretativos da educação brasileira ganha importância com a 

expansão da escola pública e a valorização da educação, a partir do periodo 

republicano. Demerval SAVIANI (2005) ao analisar os fundamentos destas 

categorias na historia da educação brasileira, estabelece asserções esclarecedoras 

sobre a questão. Para o autor, “o público e o privado constituem categorias 

correlatas e indissociáveis entre si”, ‘originárias e específicas da época moderna”. 

Por conseguinte, “rigorosamente falando, só se pode considerar público e privado 

como categorias educacionais, a partir do século XIX, pois é somente a partir daí 

que se configura nitidamente a educação pública”. No Brasil, SAVIANI (2005), 

identifica a “criação das escolas primárias nos estados (1890-1931) impulsionada 

pelo ideário do iluminismo repúblicano”, como o momento inicial da educação 

pública no país.  

Após termos discorrido brevimente sobre a legitimidade do uso dos conceitos 

de público e privado como categorias de analise da educação e para os temas de 

investigação propostas, abordaremos de forma concisa o uso destas categorias nas 

ciencias sociais. 

A abrangência e as divergências em relação a as categorias público e privado 

nas ciências sociais são enormes. Poderia estas categorias criar perspectivas de 
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analise dos interesses e dimensões da vida das pessoas, neste período 

contemporâneo? Com base em seus estudos, Sarmento (2006) fundamenta sua 

divergência em relação ao uso das categorias público e privado, como ferramenta de 

análise do modo de vida. Segundo o autor, entre outros argumentos, destaca-se: 

(...) a objeção oriunda de diversas linhas de pensamento situadas à 
esquerda do espectro político, num arco que vai do movimento 
Criticai Legal Studies, nos Estados Unidos, até o socialismo pós-
moderno de Boaventura de Sousa Santos, que, retomando um velho 
tema marxista,  condenam a separação entre público e privado, nela 
identificando uma fórmula para imunização das relações económicas 
"privadas" diante das possibilidades transformadoras contidas nos 
direitos fundamentais e na teoria democrática, usualmente 
confinados ao âmbito das relações "públicas".(SARMENTO, 2006, p. 
50). 

 

Para o autor, a separação das esferas público e privada reafirma e valoriza 

interesses privados o que não se coaduna com uma sociedade cada vez mais 

defensora dos direitos fundamentais e da democraicia.  

Por tudo isto, parece-nos que o critério público/privado não é útil para 
resolução de conflitos de interesse que se estabeleçam numa 
sociedade aberta e democrática, seja pela imprecisão e 
indeterminação intrínsecas aos respectivos conceitos, seja pelo 
reconhecimento de que ambas as dimensões da vida humana, 
pública e privada, - se é que de apenas duas dimensões se pode 
falar - são igualmente importantes para realização existencial da pes-
soa. (SARMENTO, 2006, p. 50).  

 

Por outro lado, Roseli FISCHMANN (2009), nos apresenta uma perspectiva 

diferente, apoiada em seus estudos, a autora argumenta que: 

Nesse aspecto, o cientista político Richard Sennett, em seu livro O 
declínio do homem público: Tiranias da intimidade, oferece um 
abrangente painel da relação entre esfera pública e esfera privada 
nos últimos séculos, no mundo ocidental. Suas análises indicam 
como a possibilidade de manter a separação entre essas esferas 
garante uma vida mais significativa, tanto individual quanto so-
cialmente, fortalecendo a vida coletiva e as vidas individuais; ao 
contrário, a invasão mútua de esferas acaba por empobrecer ambas, 
tornando-as igualmente precárias e frágeis, enfraquecendo também 
a democracia.(FISCHMANN, 2009, p. 11) 

 

Diante do exposto, conclui-se que os extratos dos textos de Sarmento (2006) 

e Fischmann (2009) apontam uma dicotomia, entre os autores, na defesa da 

democracia, na qual a relativização ou valorização das dimensões do público e do 
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privado constitui elemento importante. A defesa da democracia pressupõe certa 

visão do papel do Estado e da sociedade, que obviamente, deriva de uma tomada 

de posição política. Portanto, relativizar ou valorizar as categorias de público e 

privado na analise da educação brasileira ou em qualquer outro campo de pesquisa 

pressupõe assumir uma posição política. Segundo Jose Carlos ARAUJO (2005): 

Dessa forma, pode-se afirmar que categorizar é um exercício 
epistêmico não isento de neutralidade: estabelecer fronteiras entre o 
público e o privado, buscar suas origens, mapear os projetos e as re-
alizações escolares nas dimensões pública e privada, apontar os an-
tagonismos e os intercâmbios entre tais dimensões são tarefas muito 
enriquecedoras para o pesquisador em história da educação.(p.126)  

 

Explorar as possibilidades que estas categorias nos oferecem para uma 

melhor compreensão da educação brasileira, pressupõe um melhor entendimento 

sobre categorias de análise. Segundo LOMBARDI (2005), na Grécia Clássica ”o 

primeiro significado atribuído às categorias foi realista: eram consideradas quer 

como determinações da realidade, quer como noções que servem para indagar e 

compreender a própria realidade”. Segundo o autor, “o entendimento que as 

categorias constituem modos como o ser das coisas se predicam nas proposições” 

podem ser verificado no legado de Aristoteles e suas “dez categorias explicativas do 

ser: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação 

e paixão”. 

Na Idade Média, segundo LOMBARDI (2005), as categorias de  análise foram 

reduzidas, pelo nominalismo16, a “simples nomes dados a grupos de objetos”. Na 

Idade Moderna, segundo o autor, foi Kant que se debruçou sobre a questao: 

O entendimento de Kant sobre as categorias pode ser sintetizado em 
dois pontos fundamentais: primeiro, as categorias dizem respeito à 
relação sujeito-objeto e, por isso, não se aplicam a uma eventual 
"coisa em si" que caia fora dessa relação,-segundo, as categorias 
constituem as determinações objetivas dessa relação e são portanto 
válidas para todo ser pensante finito (LOMBARD, 2005,p. 66) 

 

De acordo com LOMBARDI (2005), a filosofia contemporânea, ao se deter 

sobre o tema, ora retoma a concepção clássica de categoria como "determinação do 

ser", ora a “concepção kantiana, de categoria como condição do objeto”, ”ora alguma 

                                                
16 Doutrina filosófica segundo a qual o conceito é apenas um nome acompanhado de uma imagem 
individual, sendo os universais (espécies, gêneros, entidades) puras abstrações.  
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nova generalização de seu significado”. Contudo, o autor define “categoria como 

uma noção que serve como instrumento conceitual de investigação” .  

Neste trabalho, adotamos como conceitos das categorias público e privadas, 

os assim definidas por SEVERINO (2005): 

Em que pese a rica polissemia dos termos, as categorias "público" e 
"privado", quando usadas na esfera da organização político-social, 
implicam-se reciprocamente e têm significativa relevância na análise 
da educação. O que está em jogo nessa relação bipolar tem a ver, 
fundamentalmente, com o atendimento dos interesses dos desti-
natários de um bem ou uma ação. De um lado, o interesse coletivo, 
da comunidade, do conjunto das pessoas,- de outro, o interesse 
individual, das pessoas em particular. O deslizamento dessa 
significação básica, de cunho social, para uma de perfil mais 
burocrático, de acordo com a qual "público" passa a significar 
"estatal" e "privado", não-estatal, civil, foi uma mudança 
empobrecedora, decorrente da ideia de que caberia ao aparelho 
estatal, ao governo da sociedade, cuidar do interesse comum, 
administrá-lo.(SEVERINO, 2005, p.31) 

 

Para este trabalho, empregamos os dois conceitos das categorias público e 

privada. O primeiro, associa "público" a "estatal" e "privado" a não-estatal. Segundo 

OLIVEIRA (2005), “essa concepção permeia as constituiçoes repúblicanas 

anteriores a 1988 e esta presente em todo texto constitucional relativa a ordem 

economica”17 (OLIVEIRA, 2005, p,157). O segundo conceito, associa "público" ao 

“interesse coletivo, da comunidade, do conjunto das pessoas” e “privado” ao 

“interesse individual, das pessoas em particular”. 

Neste sentido, a atuação estatal direta no atendimento educacional de 

crianças de 0 a 3 anos no Brasil é recente. OLIVEIRA (2001) aponta que a historia 

do atendimento educacional às crianças pequenas no Brasil, guardada as 

especificidades, se assemelha a historia deste atendimento no mundo e destaca os 

primeiros avanços a partir da segunda metade do século XIX. Já que:  

Até meados do século XIX, o atendimento de crianças pequenas 
longe da mãe em instituições como creches ou parques infantis 
praticamente não existia no Brasil. No meio rural, onde residia a 
maior parte da população do país na época, famílias de fazendeiros 
assumiam o cuidado das inúmeras crianças órfãs ou abandonadas, 
geralmente frutos da exploração sexual da mulher negra e índia pelo 
senhor branco. Já na zona urbana, bebés abandonados pelas mães, 
por vezes filhos ilegítimos de moças pertencentes a famílias com 

                                                
17 Principalmente no Art. 170. Para o autor, é uma conceituação clássica. (p.157). 
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prestígio social, eram recolhidos nas "rodas de expostos " existentes 
em algumas cidades desde o início do século XVIII. (OLIVEIRA, 
2001, p. 91) 

 

No periodo repúblicano, o atendiemto institucional às crianças de 0 a 3 anos 

era realzado pelo Estado, por meio de programas, entidades e secretarias ligadas à 

assistencia social18. Segundo CORRÈA (2002) 

Como em muitos países, o atendimento à infância no Brasil teve seu 
início marcado pela ideia de "assistência" ou "amparo" aos pobres e 
"necessitados", daí as creches, por exemplo, terem estado por tanto 
tempo vinculadas a associações filantrópicas ou aos órgãos de 
assistência e bem-estar social, e não aos órgãos educacionais nas 
diferentes esferas administrativas do país. (CORRÈA, 2002, p. 15).  

 

A Constituição de 1988 possibilitou a emancipação do atendimento em 

creches da assistencia social. De acordo com o Art. 208, a creche foi incorporada a 

educação infantil, tornando-se um dos deveres do Estado com a Educação. 

Segundo CAMPOS; ROSEMBERG, (2006) 

A subordinação do atendimento em creches e pré-escolas à área de 
Educação representa, pelo menos no nível do texto constitucional, 
um grande passo na direção da superação do caratér assistencialista 
predominante nos programas voltados para essa faixa etária. Ou 
seja, essa subordinação confere às creches e pré-escolas um 
inequívoco caráter educacional. No caso específico das creches, 
tradicionalmente vinculadas às áreas de assistência social, essa 
mudança é bastante significativa e supõe uma integração entre 
creches e pré-escolas — estas na maioria ligadas à área educacional 
— que raramente tem ocorrido até hoje.( CAMPOS; ROSEMBERG, 
2006, p. 18). 

 

A Lei nº. 9.394/96 regulamentou o dispositivo constitucional sobre Educação e 

demanda por vagas em creches, como primeira etapa da educação básica passou a 

se integrar de vez nas políticas públicas municipais para a educação, uma vez que 

este atendimento é, prioritariamente, incumbência dos municípios. Mas, como nos 

ensina BOBBIO (2002): 

“uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutá-lo efetivamente. 
A linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função 

                                                
18 São exemplos: Fundação Legião Brasileira de Assistência — LBA, Secretaria Especial de Ação 
Comunitária — SEAC, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor — FUNABEM 
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prática, que é emprestar uma força particular às reivindicações dos 
movimentos que demandam para si e para os outros a satisfação de 
novos carecimentos materiais e morais; mas ela se toma enganadora 
se obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o 
direito reconhecido e protegido” (BOBBIO, 1992, p.10). 

 

O direito à creche é um dos direitos sociais mais frustrantes para a população 

urbana de municípios paulistas e brasileiros. Em 2013, levantamento da “fila de 

espera” por vaga em creche na cidade de São Paulo era em torno de 127 mil 

crianças e nas sete cidades do Grande ABC paulista, o atendimento cobria, em 

media, 33% da demanda por creches19. 

Para este estudo, nos deteremos no atendimento educacional ofertado no 

seguimento de creche. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação 

infantil do MEC (2010), a educação infantil é definida como:  

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-
escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 
idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social.(MEC, 2010, p.12) 

 
Consideramos que a creche é um segmento da educação infantil diferenciado 

da pré-escola e outras modalidades, de modo geral, pela faixa etária atendida (0 a 3 

anos) e pelo tempo de jornada (período integral), mas é também, um espaço físico e 

pedagógico composto por profissionais de educação, crianças e suas famílias e toda 

comunidade do entorno. Ao nos referirmos sobre as creches conveniadas, retemos a 

ideia de que são instituições privadas, filantrópicas, confessionais ou comunitárias, 

sem fins lucrativos que realizam o atendimento educacional de crianças de 0 até 4 

anos20, em período integral, por meio de parceria financeira e técnico-pedagógica 

com secretarias municipais de educação. No documento de orientações sobre 

                                                
19Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/494242/regiao-atende-33-da-demanda-por-
creche?referencia=buscas-lista, http://www.dgabc.com.br/Noticia/477069/prefeitura-de-sp-sofre-
pressao-para-expandir-creche?referencia=buscas-lista. Acesso: 15/03/2014 
20 Embora a legislação indique que a creche atenda crianças de 0 a 3 anos, no município de São 
Bernardo, até 2011, a creche conveniada atendia crianças com até 4 anos. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/494242/regiao-atende-33-da-demanda-por-creche?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/494242/regiao-atende-33-da-demanda-por-creche?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/477069/prefeitura-de-sp-sofre-pressao-para-expandir-creche?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/477069/prefeitura-de-sp-sofre-pressao-para-expandir-creche?referencia=buscas-lista
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convênios, o MEC (2009)21  configura a educação infantil pública, estatal da seguinte 

forma:  

A educação infantil, como dever de Estado, é ofertada em 
instituições próprias – creches (de zero a três anos) e pré-escolas 
(de quatro a seis anos) em jornada de horário integral e parcial – por 
meio de práticas pedagógicas cotidianas, intencionalmente 
planejadas e sistematizadas em um projeto pedagógico construído 
com a participação da comunidade escolar e extra-escolar e 
desenvolvido por professores habilitados. (MEC, 2009, p.10)  

 

1.2 As parcerias público-privadas na educação básica 

O crescimento das parcerias público-privadas na educação básica é um dos 

reflexos do novo paradigma administrativo adotado pelo Estado brasileiro, em 

meados de 1990, com a implantação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado. A partir deste, “a gestão pública tem sido objeto de profundas alterações 

justificadas primeiramente pela disseminação de uma opção ideológica segundo a 

qual o setor privado seria o padrão de eficiência e de qualidade a ser seguido e 

perseguido” (ADRIÂO, 2009).   

Na área da Educação, Segundo ADRIÂO (2009): 

(...) a pauta da reforma previa basicamente três estratégias: a 
introdução de mecanismos competitivos na gestão pública 
(premiação por desempenho; “ranquiamentos” etc.); a transformação 
de instituições estatais em uma modalidade de instituição privada 
sem fins lucrativos inaugurando uma esfera “pública não estatal” 
financiada pelo Estado e gerida privadamente e a terceira 
correspondendo à transferência para o setor privado “não lucrativo” 
da oferta de determinado serviço estatal em geral também financiado 
pelo Estado. (ADRIÃO, 2009 p 52) 

 

Outra estratégia de “modernização do Estado” promoveu a centralização dos 

recursos e a descentralização e privatização da prestação de serviços educacionais. 

Neste contexto, pesquisas demonstram que a política de fundos e, por conseguinte, 

a transferência da responsabilidade do ensino fundamental para os municípios, a 

chamada municipalização, promoveu o aumento de parcerias público-privadas em 

                                                
21 Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12579%3Aeducacao-
infantil&Itemid=859. Acesso 08/01/2013 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12579%3Aeducacao-infantil&Itemid=859
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diferentes modalidades para o atendimento do ensino fundamental e educação 

infantil. 

Os resultados da pesquisa sobre estratégias municipais para a oferta da 

educação básica apontaram as principais formas de parcerias público-privadas entre 

municípios paulistas e instituições privadas22. As pesquisadoras agruparam estas 

parcerias em três modalidades: a) “compra de “sistemas” de ensino”. b) “assessoria 

privada para a gestão educacional” e c) “subvenção pública a vagas em 

estabelecimentos privados” (ADRIÂO; GARCIA; BORGHI; ARELARO, 2012, p.535). 

A partir destes pressupostos, propomos uma breve discussão sobre as duas 

primeiras modalidades, antes de nos determos, especificamente, nos convênios que 

se enquadram na “subvenção pública a vagas em estabelecimentos privados”. 

Nessa pesquisa, adotamos como referencial de analise duas gestões diferentes da 

Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, a gestão 2002-2008 (PSDB) e 

a gestão 2009-2012 (PT) e dois de seus órgãos responsáveis pelo 

acompanhamento de parcerias público-privadas firmadas entre a secretaria de 

educação e instituições privadas, o Conselho Municipal de Educação e a Equipe de 

Supervisão Escolar23. 

Quanto à “compra de “sistemas” de ensino”, encontramos apenas na gestão 

2002-2008 (PSDB) uma controversa parceria entre a Secretaria de Educação e a 

empresa Filosofart para aquisição de livros da Coleção Criança Cidadã e 

capacitação e treinamento dos professores, a coleção composta por um livro 

consumível para cada bimestre dos anos inicias do ensino fundamental foi adquirida 

para todos os alunos da rede municipal. Esta parceria celebrada no inicio de 2003, 

entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a “Filosofart Editora, Brinquedos e 

Softwares Educativos Ltda”, custou aos cofres públicos um valor estimado em R$ 

5.704.282,00, desconsiderando os aditamentos que esse tipo de parceria prevê. 

Outra característica própria desse tipo de parceria é a dispensa de licitação. De 

modo geral, as prefeituras alegam, com base no art. 25, da Lei nº 8.666/93, que a 

exclusividade do material não permite a comparação de preços. Outro argumento é 

que o material didático e a capacitação de professores e gestores se ajustam as 

                                                
22 A pesquisa levantou dados de parcerias entre os anos de 1996 e 2006 
23 Até 2009, esta equipe era denominada EOT – Equipe de Orientação Técnica.  Era composta por  
pedagogos (Orientadores Pedagógicos), assistente sociais, psicólogos, fisioterapeutas, etc. 
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necessidades da rede. De acordo com a ADRIÃO; GARCIA; BORGHI; ARELARO. 

(2010): 

Tais “sistemas” compõem-se de produtos e serviços elaborados por 
instituições privadas de ensino que, num esforço para diversificar sua 
inserção no mercado educacional, criaram departamentos 
específicos com o objetivo de vender às Prefeituras Municipais uma 
variedade de produtos de maneira a atender todas as etapas de 
escolaridade que estejam sob a responsabilidade do município-
cliente: apostilas, formação continuada para professores e gestores 
escolares, sistemáticas de avaliação e acompanhamento das 
atividades docentes por meio de portais na internet entre outros 
serviços. (ADRIÃO; GARCIA; BORGHI; ARELARO, 2010, p.4)  

 

Além do impacto financeiro para os cofres públicos, a adoção de “sistemas de 

ensino” tem um impacto pedagógico na escola que incide no protagonismo e na 

pluralidade de concepções e práticas pedagógicas de uma rede com unidades 

educacionais com contextos diferentes. Nesse sentido, pesquisamos um parecer, 

uma indicação do Conselho Municipal de Educação de São Bernardo do Campo que 

expressasse a manifestação do órgão sobre a aquisição das apostilas da Coleção 

Criança Cidadã, mas não encontramos. Segundo SILVEIRA; MIZUKI. (2010). 

A Comissão de Julgamento de Licitações em São Bernardo do 
Campo, na contratação de empresa para fornecimento de material 
didático (apostilas) e prestação de serviços de capacitação para o 
corpo docente, justificou a necessidade de serviços que 
apresentassem novas alternativas com vistas à melhoria do 
ensino público. (SILVEIRA; MIZUKI. (2010, p. 92)  

 

A adoção de “sistema de ensino” é uma decisão política que envolve pouca 

ou nenhuma discussão com a rede de ensino, as justificativas são genéricas e 

carecem de argumentos técnicos e pedagógicos consistentes. Em geral, depende 

apenas que a administração pública convença os vereadores a aprovar uma dotação 

orçamentária para este fim. Segundo o Jornal o Estado de São Paulo24, “A Filosofart 

chegou a distribuir para as prefeituras com quem pretendia fechar negócio um 

manual com argumentos para embasar a contratação sem licitação” (REINA, 2008). 

De acordo com a matéria, “as apostilas são tão inferiores que em São Bernardo do 

Campo, os professores da rede passaram a distribuir cópia de textos mimeografados 
                                                
24 http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,prefeituras-distribuem-livros-com-erros-em-sao-
paulo,108372 

http://lattes.cnpq.br/4464815211181255
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para aos 44 mil alunos da 1ª a 4ª séries em 2004 e 2005 para dar aulas” (REINA, 

2008). Considerando este quadro, pesquisamos a atuação da equipe supervisão da 

secretaria (EOT) e constatamos que a equipe de orientação técnica, antes da 

celebração da parceria em 2003, já havia reprovado o material didático da Filosofart, 

por meio de pareceres. Fato ocorrido também nas renovações dos contratos dos 

anos seguintes. Os argumentos contrários à aquisição da Coleção Criança Cidadã 

utilizados pela EOT dão conta da “deficiente qualidade gráfica e pedagógica e 

inadequação metodológica” do material didático. 

Ao examinarmos a compra de “sistema de ensino” realizada pela secretaria 

de educação de São Bernardo do Campo, na gestão 2002-2008, constatamos a 

inércia do Conselho Municipal de Educação e o interesse político e privado 

sobrepujar o interesse educacional e público, na medida em que, o secretário de 

educação do município e a chefe do departamento de educação, arrolados pelo 

Ministério Público em ação judicial que questiona a compra das apostilas da Coleção 

Criança Cidadã, decidem comprar um material didático, contrariando pareceres dos 

próprios técnicos da secretaria. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem 

investigado um suposto esquema, envolvendo a compra de materiais de didáticos de 

péssima qualidade por prefeituras de São Paulo, entre as quais São Bernardo do 

Campo, e municípios de outras regiões do país contatados por grupo de editoras. O 

MP impetrou ações judiciais contra administradores públicos e empresas 

responsáveis pelos contratos suspeitos. De acordo Jornal O Estado de S. Paulo, 

“Paulo César Leite Froio admitiu em uma gravação em poder do MPE que paga 10% 

de propina aos prefeitos. "É uma tabela", diz. Ele foi diretor comercial da Filosofart e 

é dono da Múltipla. As administrações negam irregularidades” (REINA, 2008). 

Quanto à “assessoria privada para a gestão educacional”, constatamos ser 

inviável o mapeamento de todas as parcerias firmadas entre as gestões 2002-2008 

(PSDB) e 2009- 2012 (PT) para esta finalidade. Universidades, Organizações Não 

Governamentais, Fundações entre outras instituições com ou sem fins lucrativos, 

formam uma longa listas de parceiros da secretaria de educação de SBC. Segundo 

a ADRIÃO; GARCIA; BORGHI; ARELARO. (2010): 

Assessoria privada para gestão educacional é entendida como a 
modalidade na qual a administração pública firma convênios ou 
contratos com instituições privadas tendo por objetivo: a 
normalização da rede; a formação de gestores de escolas ou da 

http://lattes.cnpq.br/4464815211181255
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própria administração municipal e a definição de estratégias e 
diretrizes educacionais. (ADRIÃO; GARCIA; BORGHI; ARELARO, 
2010, p.4)  

 
Entretanto, a Parceria Nº 001/2009-SEC firmado entre o Município de São 

Bernardo do Campo e o Instituto Paradigma (OSCIP) em 2009, na gestão 2009-

2012 (PT), mobilizou a EOT e o Conselho Municipal de Educação na discussão da 

pertinência do contrato que tinha como com objetivo: 

Formalizar cooperação técnico-financeira para elaboração e 
acompanhamento de plano estratégico de mapeamento, adequação, 
integração e gerenciamento dos recursos e serviços da Educação 
Especial e da inclusão de pessoas com necessidades educacionais 
especiais (Jornal do Município, 25 de Setembro de 2009, p. 58).  

 

  Em 2010, a interpelação da Equipe de Orientação Técnica, agora, composta 

por fonoaudiólogas, psicólogas, fisioterapeutas e assistentes sociais subordinadas a 

Seção de Educação Especial (SE 115)25, junto ao CME sobre o plano de trabalho do 

Instituto Paradigma, bem como o termo de parceria com a Secretaria de Educação e 

uma possível duplicidade de funções desempenhadas pelo EOT e pelo Instituto 

Paradigma no tocante aos serviços de Educação Especial do município, promoveu o 

acompanhamento e discussão da Parceria Nº 001/2009-SEC  pelo CME. 

 O CME institui uma Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 

001/2009-SEC que realizou estudos sobre as ações desenvolvidas pelo Instituto 

Paradigma e constatou, ao final de 2011, “uma dificuldade na socialização das 

ações e informações com a Rede Municipal de Ensino, sendo que, por conta disto, 

muitas necessidades pontuais e latentes em sala de aula deixaram de ser 

contempladas” (PARECER CME nº 05/2012) 

No inicio de 2012, o Conselho Municipal de Educação aprova o Parecer CME 

nº 05/2012 que:  

(...) pela maioria de votos de seus membros, recomenda o 
encerramento do Termo de Parceria nº 001/2009-SEC e seus 
respectivos aditamentos, bem como que nas próximas contratações 
de assessorias sejam observadas as necessidades e demandas 
mais pontuais junto à Rede Municipal de Ensino, de modo que tais 

                                                
25 A gestão 2009-2012 promoveu uma reestruturação da EOT, que deixou de ser uma equipe 
multidisciplinar com a separação dos Orientadores Pedagógicos dos demais técnicos.  
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contratações sejam mais específicas e eficazes às ações formativas 
da Rede. (PARECER CME nº 05/2012) 

 

Embora, não tenhamos investigado se a recomendação do CME foi acatada, 

pela gestão 2009-2012 (PT), nem como se deu o desfecho da ação judicial movida 

pelo MP contra o secretario de educação e a chefe do departamento da gestão 

2002-2008 (PSDB) pela aquisição da Coleção Criança Cidadã, que tem como um 

dos seus fundamentos os pareceres da equipe técnica, chama nos a atenção à 

atuação dessa equipe em gestões diferentes, uma espécie de “fogo amigo” em 

relação às parcerias público-privadas firmadas pela secretaria. No Parecer CME nº 

05/2012 consta no cabeçalho os interessados: “Conselheiros representantes dos 

diversos segmentos do Conselho Municipal de Educação”, o que certamente exclui 

os representantes da gestão 2009-20012, mas o referido Parecer não menciona a 

atuação da equipe de orientação técnica. Na ata circunstanciada da 84º Reunião do 

CME em 201026, consta nos informes: “apresentação do documento elaborado pela 

Equipe de Orientação Técnica, solicitando cópia do Plano de Trabalho do Instituto 

Paradigma, bem como do Termo de Parceria firmado com esta”. Na 88º Reunião do 

CME27, o Conselho delibera pela “aprovação da proposta de discussão e formulação 

de resposta ao documento encaminhado pela EOT” e “aprovação da proposta de 

apresentação de justificativas pelo Departamento de Controle Orçamentário e de 

Administração do Quadro do Magistério acerca do encaminhamento administrativo 

dado ao documento da EOT”. Entretanto, o EOT não figura como interessado ou 

sequer é mencionado no parecer final. Já no processo de aquisição do “sistema de 

ensino” Coleção Criança Cidadã realizado pela Prefeitura de São Bernardo do 

Campo, a omissão de pareceres contrários ao contrato realizado pela EOT 

constituíram-se “provas coletadas pelo Ministério Público no IC 20/2003, reveladoras 

de flagrantes infrações aos princípios da eficiência, legalidade e isonomia”, na “Ação 

Cautelar de Arresto e de exibição de documentos preparatória com pedido de 

liminar”28 impetrada pelo MP, consta: 

                                                
26 84ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação, 6 de Maio de 2010. 
27 88ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação, 5 de Agosto de 2010. Disponível em: 
http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/conselhos-municipais/cme/pautas-e-
atas/exercicio-2010.  Acesso 17/10/2013 
28Fonte: http://www.mpsp.mp.br/pls/portal/url/ITEM/13727243C8D94B60E040A8C0270146C4 
Acesso: 20/11/2013 

http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/conselhos-municipais/cme/pautas-e-atas/exercicio-2010
http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/conselhos-municipais/cme/pautas-e-atas/exercicio-2010
http://www.mpsp.mp.br/pls/portal/url/ITEM/13727243C8D94B60E040A8C0270146C4
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26 -  O empenho hercúleo de NEIDE FELICIDADE e ADMIR D. 
FERRO em adquirir os CAP’s fica mais evidente quando constatado 
que não trataram de juntar aos autos do PROCESSO DE COMPRA 
N° 26.622/2002 parecer elaborado por 06 técnicas da própria 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura contrário à aquisição da 
Coleção Criança Cidadã (fls. 35/37).  
27 -  Também não juntaram ao PROCESSO DE COMPRA, para 
efeito de renovação do contrato com a FILOSOFART, os inúmeros 
pareceres elaborados durante o ano de 2003, apontando a existência 
e persistência de inúmeros vícios, erros e má qualidade da Coleção 
Criança Cidadã nos fascículos correspondentes aos 2° e 3° 
bimestres (fls. 595/615). (MPSP, AÇÃO CAUTELAR, 2003). 
 

 

A contratação, pela rede pública, de “sistemas de ensino”, entendido como 

“pacotes” educacionais fechados, compostos materiais e instruções definidas por 

instituições privadas, fere princípios constitucionais, legais e da administração 

pública. Segundo ADRIÃO; GARCIA; BORGHI; ARELARO (2012) 

As empresas privadas lucrativas não oferecem apenas materiais 
didáticos ou formação docente, mas atuam também sobre a política 
educacional no que diz respeito a organização do ensino local. O 
poder público, por sua vez, delega parcela de suas 
responsabilidades especificas para com a educação, muitas vezes 
recém assumidas, para a iniciativa privada, por se sentir 
”incompetente” para atingir as metas oficiais nacionais ou 
internacionais – da OCDE, do Ideb, do Idesp ou do teste Pisa – que 
estes próprios setores propuseram ou estimularam.. 
(ADRIÃO; GARCIA; BORGHI; ARELARO, 2012, p.546) 

 

Nesse sentido, queremos enfatizar a atuação da equipe técnica da secretaria, 

em condições de autonomia, e do Conselho Municipal de Educação no 

enfrentamento destas questões. A contratação de “assessoria privada para gestão 

educacional” pode ocorrer por diferentes objetivos, dentre os quais se destacam a 

formação professores, gestores e técnicos da própria administração municipal e a 

“definição de estratégias e diretrizes educacionais”. Em municípios paulistas, essas 

assessorias são prestadas, predominantemente, por “instituições privadas 

integrantes do chamado ”terceiro setor”, a exemplo do Instituto Paradigma, “ainda 

que não haja consenso do que venham a ser tais instituições” (ADRIÃO;  GARCIA;  

BORGHI; ARELARO, 2012, p.545). Não se pode desconsiderar que assessoria 

externa e privada, com ou sem fins lucrativos, possa trazer contribuições 

significativas para as redes municipais de ensino, desde que, sejam observados 

alguns princípios, entre os quais destacamos o recomendado pelo CME de São 
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Bernardo do Campo: “nas próximas contratações de assessorias sejam observadas 

as necessidades e demandas mais pontuais junto à Rede Municipal de Ensino”; já 

pela a atuação da EOT, considerem nas próximas contratações de assessorias a 

potencialidade do quadro técnico e do magistério da Rede Municipal de Ensino. 

Concluímos com os princípios defendidos pelo Ministério Público, que nas próximas 

contratações de assessorias constem os princípios de transparência, a moralidade, 

a legalidade, a publicidade, a prioridade e o zelo dos recursos públicos para a 

Educação. 

Quanto à “subvenção pública a vagas em estabelecimentos privados” 

mantidos pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, encontramos dois principais 

exemplos durante o período e as gestões pesquisadas. Segundo ADRIÃO; GARCIA; 

BORGHI; ARELARO. (2010), a “subvenção pública a vagas em estabelecimentos 

privados” é uma modalidade de parceria público-privado em que o poder público 

subsidia vagas em estabelecimentos educacionais privados com ou sem fins 

lucrativos, “por meio de convênios de distintos formatos” (p.4). Consta ser uma 

modalidade antiga, inclusive, presente em muitos países vizinhos, praticada por 

todas as esferas da administração pública nos diferentes níveis da Educação, que 

obviamente, não se justifica nem pela tradição ou por experiências de outros países. 

Contudo, estas parcerias, no âmbito municipal, apresentam recorrentes distorções 

entre interesses públicos e privados, entre interesses políticos e educacionais. 

Vejamos, o primeiro exemplo e foco desta investigação é o convênio entre a 

Prefeitura de São Bernardo do Campo e as Entidades Assistenciais do município, 

oficialmente firmados a partir de 2003, para o atendimento educacional de crianças 

de 0 a 4 anos, abordado mais adiante. O segundo exemplo, trata da concessão de 

bolsas e auxílios para alunos com necessidades educacionais especiais e carentes 

do município com matriculas em escolas particulares de Educação Especial da 

cidade, de acordo com o disposto na lei municipal Nº 4753, de 31 de maio de 1999. 

No âmbito da gestão 2002-2008 (PSDB) da secretaria de educação, a 

subvenção de vagas em escolas particulares de educação especial se constitui 

como a principal política de Educação Especial do município. Embora, não 

tenhamos nos aprofundado no histórico dessa parceria, o caderno de metas para o 

ano de 2007 elaborado pela SEC, apresenta os objetivos da meta 6, relacionada a 

profissionalização na Educação Especial: “incrementar programas existentes e 
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ampliar a rede de parcerias”. Dados publicados em jornais locais29 informavam o 

seguinte quadro ao final da gestão: a existência de parcerias com 6 escolas 

particulares de educação especial da cidade, 317 alunos atendidos e uma 

concessão de R$ 3,5 milhões por ano.  

Na gestão 2009-2012 (PT), a intenção de extinguir as parcerias com escolas 

particulares de educação especial, ao final do primeiro ano da gestão, gerou uma 

reação dos pais dos alunos atendidos que, com o apoio de promotora da Pessoa 

com Deficiência e da imprensa local, demoveu a secretaria de educação de tal 

medida. Entretanto, a secretaria não concederia novas bolsas e auxílios e a 

contrapartida foi um investimento de R$ 5 milhões na reforma e ampliação do 

Complexo Padre Aldemar Moreira e na compra de 18 vans adaptadas para o 

transporte de alunos30, concluídas em meados de 2010. O Complexo comporta a 

Escola Municipal de Educação Básica Especial Rolando Ramacciotti, um Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil, o Centro Municipal de Apoio Pedagógico 

Especializado. Segundo a Prefeitura31, o já citado Instituto Paradigma, ficou 

“responsável pela coordenação do projeto de acessibilidade”. 

O levantamento superficial realizada em torno das bolsas e auxílios para 

alunos de escolas particulares de educação especial concedida pelo município 

apontou uma diferença de posição entre as gestões 2002-2008 (PSDB) e 2009-2012 

(PT) em relação à “subvenção pública a vagas em estabelecimentos privados”. É 

possível concluir que a gestão 2009-2012 (PT) programaticamente estava mais 

comprometida com o interesse público e o atendimento direto dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. No final de 2009, em nota32, a secretaria 

afirma: que a “reorganização do programa visa também a melhor racionalização da 

utilização dos recursos destinados à área, como forma de redimensionar custos e 

evitar que o dinheiro do contribuinte seja aplicado de forma inadequada” e que 

encontrou discrepâncias entre o atendimento prestado pelas escolas municipais e 

                                                
29 Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/192383/alunos-especiais-de-sao-bernardo-tem-bolsa-de-
estudo-ameacada;  http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=20751. Acesso: 
20/09/2013 
30 Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/155584/complexo-pe-aldemar-em-sao-bernardo-e-ampliado        
http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=22039. Acesso: 20/09/2013 
31Fonte:http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=noticia_completa&re
f=6415&qt1=0. Acesso: 20/09/2013 
32Fonte:http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=noticia_completa&re
f=5695&qt1=0. Acesso: 20/09/2013 
 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/192383/alunos-especiais-de-sao-bernardo-tem-bolsa-de-estudo-ameacada
http://www.dgabc.com.br/Noticia/192383/alunos-especiais-de-sao-bernardo-tem-bolsa-de-estudo-ameacada
http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=20751
http://www.dgabc.com.br/Noticia/155584/complexo-pe-aldemar-em-sao-bernardo-e-ampliado
http://www.abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=22039
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particulares. Será que esta tendência também se verificaria na outra forma de 

“subvenção pública a vagas em estabelecimentos privados”, os convênios com 

entidades assistenciais para oferta de educação infantil, adotada pelo município nas 

diferentes gestões?  

Embora o marco legal sobre convênios seja a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1992, apenas em 2009, o MEC lança o documento orientações sobre convênios 

entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil, numa tentativa 

de fixar parâmetros para que os municípios se orientem na formulação de políticas 

de convênios com instituições privadas. Nesse ano, no Congresso Paulista de 

Educação Infantil, a coordenadora geral da educação infantil do Ministério da 

Educação, Rita Coelho, considerou o grande o volume de questionamentos feitos 

por municípios sobre a normatização da educação infantil e a SEB/MEC já 

trabalhava na formulação de um novo documento orientador da educação infantil no 

país. 

Em pesquisa com municípios paulistas constatou-se o uso indiscriminado das 

parcerias público-privadas por meio de convênios: 

Em relação à forma de normalização das parcerias, em todos os 
municípios pesquisados, o tipo de acordo firmado é o convênio. Isso 
é decorrente da própria natureza das parcerias na modalidade oferta 
de vagas. Conforme Silveira (2009), o convênio é um instrumento 
que tem características próprias e é utilizado pela administração 
pública para associar-se com entidades públicas ou privadas. A 
autora explica, baseando-se em Di Pietro (2005), que a principal 
característica para diferenciar convênio e contrato refere-se aos 
interesses. No contrato, os interesses são opostos e contraditórios e, 
no convênio, os interesses institucionais e os resultados são comuns 
e verifica-se a mútua colaboração (BORGHI; ADRIÂO; GARCIA, 
2011, p. 288) 

 

A adoção dos convênios como a principal forma de parcerias público-privadas 

pelos municípios para a oferta de educação infantil pode ser explicada, entre outros 

fatores, por esta modalidade dispensar a realização de licitação. “Di Pietro (2005) 

afirma que como o convênio tem como pressuposto a mútua colaboração, não se faz 

necessária a licitação, pois não há competição” (BORGHI; ADRIÂO; GARCIA, 2011, 

p. 288). Em pesquisa com municípios paulistas, constatou-se, inclusive, convênios 

com instituições com fins lucrativos: 
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Há um município (Itirapina) que não possui nenhuma creche 
municipal para atendimento direto, nos demais municípios, há 
atendimento direto e conveniado e, em dois municípios com o 
Programa Bolsa Creche, os repasses são feitos principalmente para 
instituições privadas stricto sensu com fins lucrativos. 
((BORGHI; ADRIÂO; GARCIA, 2011, p. 289) 

 

Do total de matriculas em creches do município, quanto maior for o percentual 

em creches conveniada, maior será o impacto sobre a laicidade do Estado e do 

ensino público. Consideramos este dado, não apenas um indicador do 

comprometimento da administração municipal com os interesses públicos, mas 

também um indicador de laicidade.  

Em 200933, São Bernardo do Campo realizou um levantamento e constatou 

que 10.770 crianças de 0 a 6 anos estavam fora da escola. A secretaria de 

Educação contemplava pouco mais de 60% das matriculas no seguimento de creche 

em 30 unidades conveniadas, das quais, oito (8) eram comunitárias, seis (6) eram 

oriundas de congregações católicas, seis (6) espíritas e o restante proveniente das 

Igrejas Assembleia de Deus, Metodista, Batista, Presbiteriana e outras 

denominações evangélicas. A distribuição dos alunos era relativamente proporcional 

ao número de unidades que cada instituição. Seria possível pensar na prática de um 

ensino laico nesta diversidade? Seria possível pensar na desvinculação destas 

instituições educativas dos interesses das instituições religiosas que as idealizaram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Ano de transição da gestão 2002-2008 e 2009-2012 
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Capítulo 2- CRECHES CONVENIADAS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO  

 

Neste capítulo caracterizaremos a cidade que foi protagonista deste estudo e 

examinaremos a gestão do convênio entre a secretaria de educação de São 

Bernardo do Campo e entidades assistenciais. Analisaremos a celebração dos 

convênios, a evolução das matriculas o papel da supervisão e do Conselho 

Municipal de Educação estabelecendo um diálogo com autores e pesquisas sobre 

os temas. Comparamos duas gestões diferentes, a gestão 2002-2008 (gestão 

responsável pela implantação dos convênios na rede municipal) e 2009-2012 (nova 

gestão que deu continuidade aos convênios) – buscando indicadores de gestão 

voltados a interesses públicos ou interesses privados. A comparação das gestões 

fez-se necessária para que pudéssemos identificar os conflitos em relação à 

laicidade da municipalidade e a religiosidade de muitas instituições conveniadas 

desde a origem dos convênios. Ademais, tomamos a gestão dos convênios, 

baseado em FISCHMANN (2012): 

As crianças são objeto de disputa, o que todos querem é o domínio 
das consciências – que são consciências tenras as que têm essas 
crianças -, para formá-las, ou (con)formá-las. Nesse sentido, a 
gestão da educação é, talvez, um dos aspectos mais decisivos em 
tudo o que se refere a mudança, pelo que pode limitar ou ampliar em 
termos de ação sobre as jovens consciências. 

 

 A protagonista deste estudo foi a Secretaria de Educação de São Bernardo 

do Campo. São Bernardo do Campo é um município da Grande São Paulo, compõe 

a região do ABC paulista junto com seis municípios (Santo André, São Caetano do 

Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra), e tem uma população 

estimada em 805.895 habitantes, de acordo com o IBGE (2010)34 . Localizado na 

Sub-Região Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, São Bernardo do 

Campo possui 408,45 Km² de área, correspondendo a 49,4% da superfície do 

Grande ABC; 5% da Grande São Paulo e 0,2% do Estado de São Paulo. 53,7% da 

área total de São Bernardo do Campo é área de proteção aos mananciais e 18,6% 

de sua área é ocupada pela Represa Billings. O município de São Bernardo do 

Campo nasceu na Borda do Campo, mesma região onde existiu a histórica “Villa” de 

                                                
34 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=354870. Acesso em 
27/05/2013 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=354870
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Santo André da Borda do Campo (1550-1560). Oficialmente São Bernardo do 

Campo reporta-se à chamada “Villa” de João Ramalho (1553) para comemorar seu 

aniversário de fundação, mas estudos revelam que o município tem origem bem 

mais recente35. 

Figura 1 - Localização do município de São Bernardo do Campo 

 

 

Em 1550, João Ramalho funda o povoado de Santo André da Borda do 

Campo. Embora, a localização deste povoado seja indeterminada, atribui-se a ele 

uma correspondência com a região do Grande ABC. Em 1553, Tomé de Souza 

eleva o povoado de Santo André da Borda do Campo a categoria de vila. São 

Bernardo do Campo adota esse ano como data da sua fundação. Em 1560, por 

ordem do governador-geral Men de Sá, os moradores e a documentação da vila de 

Santo André da Borda do Campo são transferidos para a vila de São Paulo. Em 

1717, a região pertencia aos monges beneditinos e ao redor de uma capela por eles 

                                                
35 Disponível em: 
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=historia_historia_sintese&lIH
TM=false. Acesso em: 27/05/2013 
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construída neste ano, surge o povoado de São Bernardo, às margens dos Ribeirão 

dos Meninos, região do atual Bairro Rudge Ramos, fomentado pela passagem de 

tropas e mercadorias que iam e vinham do Planalto ao porto de Santos. O nome do 

povoado é o mesmo da fazenda a qual pertence. Em 1812, o povoado já havia sido 

transferido para outro trecho do Caminho do Mar, onde está hoje a Igreja Matriz no 

Centro, Nesse ano, foi elevado à categoria de Freguesia. Em 1889, a “Freguesia foi 

elevada a Município, cuja instalação ocorreu em maio de 1890. O Município 

compreendia, então, praticamente todo o território do atual ABC”. Em 1938, o 

governo do Estado de São Paulo, muda o nome do município para Santo André e 

transfere a sede administrativa para as proximidades da Estação Santo André, 

fundada em 1867 e distante da vila de São Bernardo. A proximidade com a ferrovia 

atraiu para o Bairro Estação, no então distrito de Santo André, varias indústrias, 

promovendo intensa urbanização e destacando-se econômica e politicamente. 

Em 1944, São Bernardo adquiriu novamente autonomia, emancipando do 

município de Santo André. Em 1945, com a instalação do município, São Bernardo 

passa a ter o designativo "do Campo" por já haver uma cidade no estado do 

Maranhão com o nome São Bernardo. O ressurgimento do município traz consigo 

uma nova fase de desenvolvimento econômico para a cidade, além de se consolidar 

como capital da indústria moveleira, a cidade, entre as décadas de 1950 e 1960, 

recebe o parque industrial automobilístico brasileiro, tornando-se a “Capital Nacional 

do Automóvel”. Entretanto, ”o parque industrial instalado na cidade difundiu a ideia 

de progresso, embora não fosse à realidade da época, diante das condições de vida 

da população que não contava sequer com hospitais públicos” (Falkenburg, 2012, p. 

24). Entre as 1960 a 1980, São Bernardo do Campo tornou-se uma “cidade de 

contrastes”, o aumento do número de indústrias e da arrecadação, foi acompanhado 

de crescimento populacional acelerado, por meio da migração, ocupação 

desordenada de áreas irregulares (morros, mananciais, Serra do Mar), surgimento 

de favelas, crescimento da pobreza, entre outros fenômenos próprios da chamada 

“urbanização brasileira”36. Nos anos de 1980, a cidade é o cenário dos movimentos 

de trabalhadores urbanos que sacudiram o país e o regime militar, lócus da criação 

da Central Única dos Trabalhadores (1983), do Partido dos Trabalhadores (1980). 

                                                
36 O geógrafo Milton Santos é um dos expoentes em pesquisas sobre o tema, com inúmeras 
publicações. 
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Nas décadas de 1990 e 2000, a cidade e a região são afetadas pela 

descentralização da produção industrial. Nesse período, cresce o setor de comércio 

e serviços e a cidade/região continua atraindo migrantes. A população da cidade se 

constitui como um reflexo dos principais fluxos migratórios externos e internos, que 

abrange da chegada dos portugueses, africanos, italianos até, mais recentemente, 

os nordestinos. Esta pluralidade se verifica também na religião, a cidade possui uma 

mesquita, terreiros de Umbanda, igrejas Batista, Metodista, Presbiteriana, centros 

Espíritas, Lojas de Maçonaria e igrejas católicas. 

 

2.1 Breve Histórico  

O convênio entre a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo e as 

Entidades Assistenciais foi oficializado em 2003. Para este trabalho, será dividida 

em duas fases: a primeira corresponde à gestão do prefeito Willian Dib (PSB) e do 

Secretario de Educação e Cultura Admir Ferro (PSDB) entre 2002 a 2008. A 

segunda fase corresponde à gestão do prefeito Luiz Marinho e da Secretaria de 

Educação Cleuza Repulho (ambos do PT) entre 2009 a 201237. O objetivo é 

identificar nas duas gestões as semelhanças e diferenças em relação ao 

atendimento dos interesses público e privados na educação. Na primeira fase, as 

responsáveis, na Secretaria de Educação, pela coordenação, supervisão e 

acompanhamento dos convênios foram duas Orientadoras Pedagógicas. Em 2007, o 

acompanhamento pedagógico passou a ser realizado pelas por Professoras de 

Apoio Pedagógico - PAPs38. Na gestão 2009-2012, o acompanhamento técnico e 

pedagógico às creches conveniadas ficou a cargo dos Orientadores Pedagógicos 

(OPs.) e a equipe da Seção.   

Em outubro de 2009, a nova gestão da Secretaria de Educação de São 

Bernardo do Campo39, em reunião com os presidentes e representantes das 

instituições mantenedoras das creches conveniadas40, apresentou quadro evolutivo 

                                                
37 O prefeito Luiz Marinho foi reeleito para o mandato 2013-2016 mantendo no cargo a Secretaria de 
Educação Cleuza Repulho.   
38 Com a aprovação do novo estatuto do magistério em 2008, as PAP passaram a ser denominadas 
como Coordenadoras Pedagogicas.  
39 Admir Ferro (PSDB) foi Secretario de Educação e Cultura durante três consecutivos (1997 a 2008). 
Em 2009, com a posse do prefeito Luiz Marinho (PT), Cleuza Repulho é nomeada nova Secretaria de 
Educação. 
40 Esta reunião tratava das novas propostas para os convênios no período 2010 a 2012.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7onaria
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do atendimento à educação infantil prestado por estas instituições ao município por 

meio do convenio. Também foram apresentados outros dados que demonstravam os 

investimentos e o valor repassado às entidades ao longo dos anos de vigência dos 

convênios. De posse dos dados do déficit de vagas em creches por região, 

levantado meses antes, a administração constatou uma discrepância entre a 

localização das creches conveniadas e a localização das maiores demandas por 

vagas. 

Figura 2 - Número de Matriculas em Creches Conveniadas ao município de São                              
Bernardo Do Campo (2003 a 2009) 

 
Fonte: Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, 2009. 
 

Com base nos dados de 2003, o número de matriculas em creches 

conveniadas do município cresceu 900% em seis anos. Os números comprovam 

que o convênio se tornou a principal estratégia do município de São Bernardo do 

Campo para ofertas de vagas em creche, principalmente, quando comparados com 

os números totais de matriculas em creche do município. O INEP, ao divulgar o 

número de matriculas em creches das redes municipais não distinguiu creche 

conveniada de creche municipal direta. Será que poderíamos considerar que 

atendimento educacional de crianças de 0 a 3 anos em creche conveniada e creche 

municipal direta é equivalente?  

Construímos o gráfico abaixo, a partir do cruzamento de dados obtido no 

INEP, que contabiliza o total de matriculas na rede municipal e, dados da secretaria 

de educação de São Bernardo do Campo referentes ao número de matriculas em 
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creches conveniadas. A publicação de dados sobre matriculas em creches 

conveniadas nos município é praticamente inexistente. 

 

 Figura 3 - Número de matriculas em creche do município de São Bernardo do                            
Campo 2003-2009 

 
              Fonte: INEP, 2013 e Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, 2009. 

 

Em que pese certa imprecisão dos dados41, os números demonstram a 

importância das creches conveniadas no município. O gráfico demonstra que entre 

2003 a 2009, as creches conveniadas atenderam um número maior de crianças, em 

período integral, em relação às creches municipais (rede direta). No ano de 2007, de 

100% das matriculas em creches realizadas pelo município, 84,7% das crianças 

estavam nas creches conveniadas. Esses percentuais representam uma forte 

valorização do terceiro setor (interesses privados) e um impacto na laicidade do 

Estado, uma vez que parte dessas instituições é de cunho religioso. A escalada dos 

números de matriculas em creches conveniadas foi consequência da política 

educacional adotada pela coligação PSDB-PSB. A coligação administrou a cidade 

entre 1997 e 2008 e adotou o paradigma da “boa governança”, emanada do governo 

federal. Nesse período, a pasta da Educação, ficou sobre o comando do vereador 

Admir Ferro (PSDB). 

                                                
41 Para o INEP, matriculas em creches corresponde a crianças de 0 a 3 anos. Em São Bernardo do 
Campo, as creches conveniadas atendiam crianças de 0 a 4 anos.   
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Na gestão iniciada em 2009, a tendência de crescimento das matriculas na 

rede conveniada e estagnação das matriculas nas escolas municipais de educação 

infantil se reverte. Concretamente, os municípios dispõem de certa autonomia para 

definir as suas políticas de atendimento da educação infantil, em especial da creche. 

Entretanto, essas definições não são totalmente independentes das políticas para a 

educação infantil do governo federal que por sua vez, também é marcada por 

avanços e retrocessos, ambiguidades e pelo jogo de interesses públicos e privados. 

Neste estudo, não seremos capazes de examinar a gestão do governo federal, 

iniciada em 2002, na área da educação básica e sua repercussão nas gestões, 

2002-2008 e 2009-20012, do município de São Bernardo do Campo.    

 Os documentos não detectam as principais diferenças do atendimento em 

escolas municipais e conveniadas, quanto a: espaço físico, materiais e recursos, 

contratação de pessoal, gestão pedagógica e administrativa. Entretanto, as 

diferenças existem e, dependendo da comparação, as creches conveniadas podem 

até apresentar um padrão superior, mas a rede direta tem um padrão de estrutura 

física, pedagógica e administrativa, diferentemente da rede conveniada. 

Figura 4 - NÚMERO DE MATRICULAS EM CRECHE DO MUNICIPIO DE SÃO                                
BERNARDO DO CAMPO 2009-2012 

                       
Fonte: INEP, 2013.e Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, 2013. 
 

 Os dados da gestão 2009-2012 demonstram uma expressiva tendência de 

aumento do número de vagas em creches, mas, sobretudo na rede direta. Embora, 

seja necessário considerar as diferenças de contexto, sobretudo, no que tange as 
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características da política nacional para a primeira infância emanada pelo MEC nos 

diferentes períodos. A comparação entre as duas gestões dão a dimensão do papel 

das creches conveniadas em cada uma delas, bem como, o atendimento aos 

interesses privados.  

Na tentativa de compreender como o convênio se tornou a principal estratégia 

do município, entre os anos de 2003 e 2009, para a ampliação de vagas em creche, 

examinamos três fatores, aos quais atribuímos importância, para um possível 

entendimento sobre esta decisão política educacional. O primeiro diz respeito ao 

processo de municipalização do ensino fundamental, entre 1998 e 2004. Depois, a 

ação civil pública impetrada, em 2002, pelo Ministério Público do município 

obrigando a prefeitura a criar 8.306 vagas e, por último os interesses políticos que 

permeiam esse tipo de parceria público-privada.  

A municipalização do ensino fundamental no município de São Bernardo do 

Campo ocorreu entre 1998 e 2004.  Nesse período, objetivando atender cem por 

cento das matriculas, o município assumiu prédios, professores e diretores da rede 

estadual de ensino, por meio de convênio com governo do Estado. CAMPOS (2010) 

descreve deste modo: 

A verba do FUNDEF permitiu ao Município, cujo PIB é um dos 
maiores do país influenciando, portanto, na arrecadação de impostos 
e nos investimentos em Educação, equipar muito bem as escolas de 
Ensino Fundamental I. Os prédios escolares municipalizados que 
eram da rede estadual foram reformados para que tivessem a 
mesma estrutura dos prédios novos que foram sendo construídos: no 
projeto arquitetônico, há preocupação com acessibilidade, espaço 
para Biblioteca Escolar Interativa - BEI, Laboratório de Informática e 
em algumas escolas há também Ateliê de Arte. (p. 105)  

 

A aprovação do FUNDEF, no ano anterior, foi um dos catalisadores da 

municipalização em São Bernardo do Campo. Não se trata aqui de questionar a 

municipalização, bem como os investimentos realizados na gestão Admir Ferro, em 

infraestrutura, recursos e formação de professores para as séries iniciais no ensino 

fundamental, que não só garantiu melhores condições de ensino e aprendizagem, 

mas também, a melhoria no índice do IDEB42. Entretanto, a ênfase recai sobre os 

investimentos, os quais não foram proporcionais no segmento de creche. As creches 

                                                
42 http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=3249655  

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=3249655
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conveniadas, em sua maioria não possuíam autorização de funcionamento43, mas 

assumiram as matriculas desse seguimento. 

Em 2002, diante da inerte atuação da prefeitura na educação infantil. O 

Ministério Público em conjunto com o Conselho Tutelar fez um levantamento da falta 

de vagas para crianças de 0 a 6 anos. Constatou-se um déficit de 8.306 vagas na 

educação infantil e com base nesse número, o MP impetrou uma ação civil pública 

para obrigar o município a abrir novas vagas e reduzir a lista de espera. Na época, o 

Diário do Grande ABC44 reportou o caso:  

“A promotora Dora Martin Strilicherk, da Vara da Infância e 
Juventude de São Bernardo, entrou com uma ação civil pública 
coletiva para que a Prefeitura consiga vagas para as 8,4 mil crianças 
que estão na fila de espera por creche ou escolas de educação 
infantil. Também pede que a cidade  estenda o atendimento a todas 
as crianças de zero a 6 anos que estão fora da escola. (DGABC - on-
line).  

Procurada pelo jornal para dar esclarecimento: 

“A Prefeitura elaborou sua defesa e o secretário de Educação, Admir 
Ferro, argumenta que o orçamento municipal e a restrição do Fundef 
(Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério) impedem que mais verba seja investida 
para a criação de vagas”. (DGABC - on-line).  

 

Nessa matéria, o Secretario de Educação, além de argumentar sobre ser, 

comprovadamente, mãe trabalhadora critério para conseguir uma vaga em creche 

no município. “Ferro garante que conseguirá cerca de 3 mil vagas no ano que vem 

por meio de convênios com entidades filantrópicas”. Para a promotora Dora Martin 

Strilicherk, “o que falta é vontade política para resolver a questão. A Prefeitura tem 

de definir as prioridades”. A promotora declara que: 

“A partir de 1999, comecei a entrar com ações individuais para que 
as mães conseguissem vagas, só que chegamos a um ponto em que 
não havia mais condições de fazer individualmente e elaborei a ação 
coletiva. Desde que comecei a fazer os pedidos, ninguém da 
Prefeitura disse que iriam construir tantas creches para melhorar 
esse déficit, ou apareceu para comentar as dificuldades. Eles apenas 

                                                
43 No inicio de 2009, das 31 creches conveniadas ao município, apenas 3 possuíam autorização de 
funcionamento 
44 Disponível em:  http://www.dgabc.com.br/Noticia/424278/creche-8-mil-na-fila-em-sao-
bernardo?referencia=buscas-lista 
 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/424278/creche-8-mil-na-fila-em-sao-bernardo?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/424278/creche-8-mil-na-fila-em-sao-bernardo?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/424278/creche-8-mil-na-fila-em-sao-bernardo?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/424278/creche-8-mil-na-fila-em-sao-bernardo?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/424278/creche-8-mil-na-fila-em-sao-bernardo?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/424278/creche-8-mil-na-fila-em-sao-bernardo?referencia=buscas-lista
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se limitaram a responder os ofícios, sem resolver a questão”. 
(DGABC - on-line). 

 

Essa postura do MP se repetiu em muitos municípios paulistas e outros 

estados brasileiros, ARELARO (2008), avaliou esta atuação: 

“(...) a atuação do Ministério Público que, aliado num primeiro 
momento na defesa dos direitos das crianças à educação infantil, 
vem por sua importante e rápida ação gerando resultados contra-
ditórios. Na ânsia de responder e atender o mais rápido possível à 
pressão desse órgão para o aumento do atendimento das crianças 
nesta faixa etária, os municípios socorrem-se - aí sem nenhum ou 
com poucos critérios - das entidades filantrópicas ou comunitárias 
existentes no município, fazendo concessões de toda espécie para 
que as crianças sejam o mais brevemente possível matriculadas em 
creches ou pré-escolas.(ARELARO, 2008, p.63) 

 

Em junho de 2003, a Câmara de São Bernardo do Campo aprova o Projeto de 

Lei Municipal nº 5.159, autorizando a Prefeitura a celebrar convênios com entidades 

e instituições assistenciais para ampliar a oferta de vagas em creches no município. 

Segundo matéria do DGABC45, foi uma aprovação no “escuro”, porque no projeto de 

lei “não havia uma explicação por escrito quais seriam os critérios para a escolha 

das entidades e da onde seria retirado as verbas para o programa que visa abrir 

duas mil novas vagas com investimentos da ordem de R$ 3 milhões”. Nesse ano, 

foram criadas 301 vagas por meio do convênio e projetava-se, para o ano seguinte, 

número bem maior. Em dezembro de 2003, as declarações do prefeito William Dib 

(PSB) ao DGABC46, expressavam o planejamento da administração. Segundo a 

matéria, o prefeito afirmou que não pretendia conversar com o MP para chegar a um 

TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) sobre a ação movida contra a Prefeitura 

para criar oito mil vagas em creches no município. Afirmava que iria assinar 10 

convênios. “Eu quero até março chegar a duas mil vagas, vamos ver se a gente vai 

chegar” declarou o prefeito. 

Em 2004, com os novos convênios foram criadas pouco mais de mil vagas. 

No relatório final das OPs responsáveis pela supervisão dos convênios constam as 

                                                
45 http://www.dgabc.com.br/Noticia/416205/camara-de-sbc-aprova-convenio-da-prefeitura-para-
creches?referencia=buscas-lista 
46 Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/228057/dib-nao-quer-acordo-sobre-deficit-de-vagas-em-
creches?referencia=buscas-lista. Acesso  13/03/2014. 
 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/416205/camara-de-sbc-aprova-convenio-da-prefeitura-para-creches?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/416205/camara-de-sbc-aprova-convenio-da-prefeitura-para-creches?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/228057/dib-nao-quer-acordo-sobre-deficit-de-vagas-em-creches?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/228057/dib-nao-quer-acordo-sobre-deficit-de-vagas-em-creches?referencia=buscas-lista


53 
 

principais ações de formação, orientação e acompanhamento do trabalho 

desenvolvido nas unidades conveniadas e um resumo dos resultados obtidos:  

a) Celebração de 18 convénios, totalizando o atendimento a 1.227 
crianças, das quais 899 por vagas ampliadas e 328 crianças em 
vagas pré-existentes da Entidade. b) Destes convénios, 16 Creches 
já iniciaram as atividades com crianças, 01 estão em fase de reforma 
do espaço físico e aquisição de bens permanentes e 01 está em 
processo de sindicância e matrícula dos alunos. c) Há 03 Processos 
já deliberados favoravelmente pelo Grupo de Gestão, estando no 
presente momento em fase de análise da S. J., para fins de 
celebração do convénio. Isso possibilitará o atendimento a 190 
crianças em vagas ampliadas. d) Há 02 processos em análise do 
Grupo de Gestão devido a dúvidas que geraram sobre o valor da 
locação e parecer da Vigilância Sanitária, bem como devido às 
limitações orçamentárias de 2004. e) Existem ainda, 05 Processos 
para construção os quais foram encaminhados para análise sobre a 
viabilidade de se firmarem através do BNDES. f) 15 Processos 
encontram-se no aguardo da manifestação da Entidade quanto à 
documentação que deve ser apresentada. (PMSBC, SEC, 2004) 

 

Em 2005, consta no relatório final das orientadoras pedagógicas a expansão 

do convênio: 

Convénios firmados até o final de 2005: 25 Creches Conveniadas, com 
atendimento total de 2420 crianças atendidas, na faixa etária de até 04 
anos de idade. Previsão de atendimento para 2006: 30 Creches 
Conveniadas, com previsão de 3.000 crianças atendidas, na faixa 
etária de até 04 anos de idade.( PMSBC, SEC, 2005) 

 

Em 2006, consolida-se a implantaçao da política de conênios no município. 

Além do repasse de um valor mensal por aluno, a prefeitura repassava recursos 

para a locação do imovel, quando a entidade não possuia local próprio, pequenas 

reformas e aquisição de material permanente solicitados pela entidades através do 

plano de trabalho. Nesse ano, a prefeitura firma o convênio com o BNDS e 

entidades assistenciais para a construção de quatro creches e ampliação de 480 

vagas,  ABAS (Igreja Assembleia de Deus) , OPIB (Igreja Batista), Margarida (Igreja 

Católica) e São Judas (Comunitária). 

Em 2007, a complexidade dos serviços de acompanhamento dos convênios e 

o acúmulo de trabalho obrigam a administração a criar uma seção especifica para 

esse fim. A equipe de supervisão dos convênios, até então composta por duas por 

duas OPs, para o acompanhamento dos convênios recebe um reforço de duas 

Professoras de Apoio Pedagógico (PAPs). Em 2008, último ano da gestão, três 
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PAPs foram incorporadas a seção e o atendimento em creches conveniadas atinge 

um total de 2.798 crianças em 31 unidades.  

Em 2009, assume uma nova gestão na Prefeitura do Município de São 

Bernardo do Campo, após quatro mandatos da coligação PSB-PSDB, é eleito um 

candidato do PT, Luiz Marinho e, consequentemente, houve mudanças na gestão da 

Secretaria de Educação. Na Seção de Atendimento as Entidades Assistências 

Conveniadas (SEC 121), essa mudança na gestão foi significativa. É importante 

salientar, que na gestão anterior, as Professoras de Apoio Pedagógico realizavam 

visitas regulares as creches conveniadas, com a finalidade específica de suporte e 

acompanhamento pedagógico, ou seja, seu desempenho estava restrito, até por 

conta das atribuições do cargo, ao apoio pedagógico em atividades de formação 

continuada de professores e gestores, processos de ensino e aprendizagem, entre 

outros. A supervisão das 31 creches conveniadas era realizada pelas duas 

Orientadoras Pedagógicas da SEC 121. A nova gestão substitui as PAPs por cinco 

novos Orientadores Pedagógicos, aprovados em concurso, para realizar o trabalho 

de supervisão e acompanhamento técnico e pedagógico às creches conveniadas 

previsto no Estatuto do Magistério Municipal.  

 

2.2 Supervisão das Creches Conveniadas 

A Lei n° 9394/96, indicou como incumbência dos municípios, dentre outras 

ações, a autorização, o credenciamento e a supervisão dos estabelecimentos de seu 

sistema de ensino (art. 11°). O Relatório do Projeto Cenpec/Banco Mundial: A 

Supervisão Escolar e a busca da Qualidade na Educação Infantil: O caso de São 

Bernardo do Campo – SP47 contextualiza a supervisão no atual contexto da gestão 

da educação infantil:  

O crescimento das matrículas em unidades de Educação Infantil e a 
defesa cada vez mais frequente da necessidade de garantir uma 
experiência promotora de significativas aprendizagens às crianças 
atendidas nessas instituições têm levado muitas redes municipais de 
ensino de nosso país a criar estratégias de acompanhamento e 
supervisão do trabalho pedagógico realizado naquelas unidades. 
(OLIVEIRA; BOMFIM; FERREIRA, 2010, mimeo)  

 

                                                
47 Pesquisa realizada em 2010, por Marisa Vasconcelos Ferreira, Zilma de Moraes Ramos de Oliveira 
e Joseane Bomfim. 
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Entretanto, ARELARO (2008), afirma que a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime) admite a primazia do sistema de parceria para o 

atendimento da educação infantil, os convênios trazem vantagens financeiras ao 

municipio, se comparado aos investimentos necessarios para manter uma “rede 

direta”, estabelecimentos proprios. Segunda a autora:  

E acrescenta mais uma vantagem em relação ao sistema de 
supervisão educacional: que, por ser bastante complexo e exigir 
profissionais qualificados e experientes do ponto de vista 
pedagógico-educacional para realizar esta tarefa, os municípios 
optam por não se constituírem em "sistemas municipais de ensino" 
para não serem onerados com a supervisão das entidades 
conveniadas, ficando este trabalho, supostamente, sob 
responsabilidade estadual. (ARELARO, 2008, p. 62). 

 

Em São Bernardo do Campo, antes mesmo da rede municipal de educação 

ter se tornado um sistema (2004), a secretaria de educação já possuía um quadro 

de “profissionais qualificados e experientes” que realizavam a função de supervisão 

das escolas públicas e particulares de educação infantil do município: 

Dados sobre a evolução histórica da função de supervisão na 
educação infantil na rede São Bernardo indicam que, em 1980, 
houve uma série de transferências de técnicos (psicólogos, 
fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais) da 
Educação Especial para compor com os Orientadores Pedagógicos a 
Equipe de Orientação Técnica (EOT). (OLIVEIRA; BOMFIM; 
FERREIRA, 2010, mimeo)  

 

Em São Bernardo do Campo, diferentemente de outras redes, possuía  

profissionais encarregados de realizar a supervisão educacional com a denominação 

de Orientador Pedagógico: 

Essa decisão parece estar atrelada a uma perspectiva de 
diferenciação da atuação desse profissional do caráter fiscalizador 
que se cristalizou no cargo de supervisor, aspecto difícil de superar, 
já que essa equipe de profissionais teve em sua origem o objetivo de 
apoiar as unidades de Educação Infantil a estabelecer seus planos 
de trabalho. Só em meados da década de 90, a equipe de 
Orientadores Pedagógicos começou a ser chamada para realizar 
tarefas relacionadas à autorização de funcionamento de unidades e a 
outras questões legais. (OLIVEIRA; BOMFIM; FERREIRA, 2010, 
mimeo). 

 

Considerando a afirmação de ARELARO (2008), a Secretaria de Educação de 

São Bernardo do Campo, ao iniciar os convênios com as entidades assistências, já 
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possuía um quadro de profissionais capazes de realizar a supervisão educacional 

das creches conveniadas e isso, em tese, se diferenciava qualitativamente de outras 

redes. Entretanto, é possível concluir com base na pesquisa, o ônus para a 

administração municipal, decorrentes da supervisão educacional das creches 

conveniadas não se deve, apenas, em função dos salários a serem pagos para um 

quadro técnico especializado. Maiores encargos para a administração municipal 

manter convênios podem surgir mais pela atuação dos supervisores de ensino na 

comparação com os salários pagos a estes profissionais. Sobretudo, porque a 

supervisão desses estabelecimentos de ensino conveniada pode incorrer em 

constatações de problemas de infraestrutura física e manutenção dos espaços, 

escassez de recursos humanos e pedagógicos, entre outras questões. Tais  

demandam investimentos públicos, quando previsto no convênio, ou a cobrança do 

poder público junto às instituições conveniadas para arcar com estes investimentos. 

Vejamos como as diferentes gestões lidaram com a supervisão das creches 

conveniadas.  

  Na gestão 2002-2008 da secretaria de educação, a supervisão das creches 

conveniadas se caracterizou pela precariedade das condições de trabalho dos 

Orientadores Pedagógicos responsáveis por essa tarefa. A análise dos relatórios de 

trabalho desenvolvida pelas OPs em cada ano – 2003 a 2007 – evidenciam a 

importância e a complexidade desta função, mas também uma estratégia da gestão, 

reduzindo o que chamaríamos de, os custos diretos e indiretos da supervisão 

educacional dos estabelecimentos conveniados. Os custos diretos estariam 

relacionados com os recursos humanos e estrutura necessária para a realização do 

trabalho e, custos indiretos seriam os decorrentes das necessidades da rede 

conveniada apontadas pela supervisão.  

Em 2004, duas Orientadoras Pedagógicas, foram responsáveis pela 

supervisão de 18 creches conveniadas e processos de autorização de 

funcionamento para escolas de educação infantil particular do município. No relatório 

final do trabalho desenvolvido e encaminhado a chefia apontam que: 

Nossa grande dificuldade está na ausência de infra-estrutura. No 2o 
semestre conseguimos um computador usado, com uma péssima 
qualidade visual e sem impressora. É necessário fazer toda a 
digitação, quer seja de Atas de reuniões, relatórios de visitas, pautas 
de encontros , Termos de Deliberação do Grupo de Gestão e sair à 
procura de uma impressora disponível e nem sempre encontrada. 
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Devido ao grande número de tarefas a nós delegadas. (PMSBC, 
SEC. 2004). 

 

O relatorio também aponta consequências da precariedade das condições de 

trabalho das OPs : 

Outra dificuldade encontrada, porém de ordem pedagógica, foi o 
acompanhamento de forma mais sistemática do trabalho das 
Entidades conveniadas, como era a proposta inicial. A demanda de 
trabalho e o formato dele no decorrer deste ano não nos permitiu 
estarmos mais presentes (PMSBC, SEC. 2004)  
 

Em 2005, apesar da ampliação do número de creches conveniadas de 18 

para 25, asprecárias condições de trabalho da supervisão realizada pelas duas OPs 

permaneceram. O relatório das atividades desenvolvidas durante ano dão conta que: 

É importante salientar que em decorrência da falta de estrutura 
necessária não têm sido possível acompanhar de forma mais 
sistemática o trabalho das Entidades Conveniadas, como era a 
proposta inicial. As Entidades solicitam nossa presença, com 
espaços sistemáticos para encontros individuais, ou seja, o 
acompanhamento de um parceiro mais experiente. (PMSBC, SEC. 
2005).  
 

As Orientadoras descrevem as atividades que realizam na supervisão dos 

convênios: 

Atendimento a munícipes - informações e esclarecimentos diversos 
via telefone ou pessoalmente (5 a 6 atendimentos em média/dia); 
Encaminhamento de Processos Administrativos de Convênio - cotas 
de visitas; emissão de pareceres técnicos de capacidade de 
atendimento; cotas diversas para setores administrativos;  
Atestações do atendimento mensal para pagamento de custeio 
(18/mês); Análise quantitativa e qualitativa dos recursos repassados 
às Entidades anualmente, indicando glosas e/ou acatamento de 
despesas realizadas; Visitas de monitoramento; Visitas de vistoria a 
imóveis para celebração de convênio; Emissão de Pareceres 
(digitação e impressão); Redação e envio de redes telefônicas às 
Creches; Preparo de encontros mensais com Coordenadores de 
Creches; Elaboração de pautas desses encontros; Realização de 
reuniões com Coordenadores de Creches; Atendimento telefônico; 
Orientações administrativas sobre listas de alunos; Orientações 
quanto à matrícula, renovação transferência de alunos conveniados; 
Monitoramento dos cursos/oficinas oferecidos à Entidades; Inclusão 
das Creches conveniadas nos programas especiais da SEC; 
Elaboração de pauta das reuniões do Grupo de Gestão; Convocação 
dos membros do GG para reuniões; Redação/digitação da Ata das 
reuniões do GG; Redação/digitação dos Termos de Deliberações do 
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GG; Abertura de Processos de renovação de Convênios (PMSBC, 
SEC. 2005). 

 

Contudo, haviam outras demandas, como a participação em comissões das 

secretarias da Educação e Assistencia Social, nas quais, as entidades conveniadas 

estavam vinculadas,. No final de 2005, as OPs informaram aos seus superiores: 

Há 42 Processos de Autorização de Funcionamento de Escolas 
Particulares em andamento. Embora tenhamos autorizado apenas 
três Escolas, demos encaminhamentos em outros 19 Processos que, 
entretanto, não temos conseguido dar o prosseguimento desejável 
no tempo previsto, o que, em alguns casos, leva ao vencimento de 
datas de documentos, troca de funcionários, readequações no imóvel 
etc, o que demanda novos encaminhamentos e novos prazos para as 
adequações necessárias. (PMSBC, SEC. 2005). 

 

O documento creches conveniadas: relatorio final 2006, aponta um quadro 

semelhante aos anos anteriores, a Orientadora Cleide48, responsável direta pela 

supervisão das creches conveniada, relatou: 

São inúmeras tarefas e falta de infra-estrutura de apoio, que nos 
liberaria para outras demandas, inclusive o melhor monitoramento 
através de visitas. Além das ações de rotina, com periodicidade 
diária (atendimento a pais, coordenadores, representantes de 
Instituições, etc), semanal (visita de monitoramento, reuniões 
internas da SEC), quinzenais (CMDCA) e mensais (reuniões de 
coordenadores / diretores, reuniões CME e BNDES, entre outras), 
ações estas que demandam preparo anterior e/ou tarefas 
posteriores, há, ainda, toda demanda administrativa (agendamento 
de sala, redação, digitação, impressão de memorandos - sala, café, 
recursos áudio visuais etc.) que também executamos num claro 
acúmulo de funções. (PMSBC, SEC, 2006). 

 

No relatório final 2006, encontramos o apontamento de que “questões quanto 

à laicidade da educação também vêm à pauta vez ou outra, mas tratada com o 

devido respeito, tem tido progressivo aceitação”(PMSBC, SEC, 2006). Essa 

sentença demonstra que praticas que feriam o principio da laicidade da educação 

pública para crianças de 0 a 4 anos não passaram despercebidas pela a supervisão 

das creches conveniadas. Embora, “Um acúmulo de funções ora administrativas, ora 

pedagógicas; ora de gerenciamento, ora de execução, numa clara evidência de 

                                                
48 Cleide Lovato Daré,Orientadora Pedagógica responsável pela supervisão das creches conveniadas 
entre 2003 e 2008, elaborava os relatórios finais do trabalho desenvolvidos pela supervisão das 
creches conveniadas.  
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acúmulo e confusão de tarefas”. (PMSBC, SEC, 2006), certamente, comprometiam 

uma atuação mais incisiva das duas orientadoras sobre essas práticas. As 

estratégias utilizadas pela supervisão para enfrentar situações que denotavam 

ensino religioso na educação infantil de algumas instituições conveniadas 

compunham-se de diálogo com as instituições, acompanhamento e formações para 

educadores e gestores. A “progressiva aceitação” de que o ensino religioso para 

crianças pequenas não deveriam ocorrer em creches públicas, assim como, a 

progressiva melhora da qualidade da educação infantil a serem ofertadas pelas 

creches conveniadas nos anos seguintes, dependiam da efetivação da 

recomendação da Orientadora para o trabalho de supervisão das creches 

conveniadas: “É necessária e urgente à reestruturação do trabalho: espaço físico, 

pessoal administrativo, equipamentos”. (PMSBC, SEC, 2006). Afinal: 

A diversidade e as dificuldades de um atendimento ainda novo têm 
sido muitas, e aliadas à pressão dos que não simpatizam com o 
atendimento através de convênio e as demandas decorridas daí - 
chamados da promotoria, solicitação de documentos e/ou 
informações para o MP, apuração de denúncias, entre outras 
"emergências" - tornam o dia-a-dia uma corrida contra o tempo. 
(PMSBC, SEC, 2006). 

   

 Em 2007, a gestão 2002-2008 da secretaria de educação, inicia um processo 

de reestruturação da supervisão e acompanhamentos das creches conveniadas, 

entre as ações destaca-se a criação da Seção de Atendimento as Entidades 

Assistenciais Conveniadas (SEC 121\); a designação de três Professoras de Apoio 

Pedagógico (PAPs) para o acompanhamento do trabalho pedagógico realizado nas 

30 unidades conveniadas; a pareceria com o Instituo Avisa-lá, para formação dos 

Coordenadores e Diretores das Creches através do Programa Formar em Rede,  as 

Orientadoras desempenharam a função de formadora locais nesta parceria; a 

promulgação da Lei Municipal nº 5.764/2007  previa a possibilidade de atendimento 

pelo convênio às crianças de 5 e 6 anos de idade, mas não se efetivou. Em 2008, 

houve a ampliação de três para cinco PAPs, para acompanhamento das creches e a 

continuidade da parceria com o Instituto Avisa-lá. 

Na gestão 2009-2012, uma das primeiras medidas da SEC 121 foi à 

regularização das autorizações de funcionamento de todas as unidades escolares 

conveniadas, essa regularização foi precedida de vistorias realizadas, por uma 

comissão de três OPs, em cada uma das creches conveniadas. Nas vistorias, os 
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OPs analisavam os documentos exigidos para o funcionamento de uma escola, tais 

como: alvarás, licenças, certificados de professores e também as condições de 

infraestrutura, segurança e acessibilidade dos prédios. As análises das vistorias 

geravam pareceres que eram incorporados aos processos de autorização de 

funcionamento e encaminhados a chefe da SEC 121. Por conseguinte, a chefe os 

remetia a apreciação do Conselho Municipal de Educação. Em geral, o CME 

concedia um prazo para a realização das adequações, as mantenedoras eram 

notificadas das irregularidades constatadas nas vistorias e do Parecer do CME. 

Nesses processos, as entidades mantenedoras das creches conveniadas 

comprometeram-se, por meio de plano de adequação, a cumprir a legislação que 

regulamenta o funcionamento de Escola de Educação Infantil Particular. Os planos 

de adequação contemplavam desde a contratação de professores habilitados até a 

obtenção de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. A autorização de 

funcionamento, mesmo sendo provisória, era necessária para a manutenção do 

convênio. A autorização provisória destas escolas foi publicada no Noticias do 

Município por meio do PARECER CMED Nº 01/200949 

Durante esse trabalho, um caso ganhou destaque na imprensa local50, foi o 

fechamento da creche Hemas, no bairro Alves Dias, cuja mantenedora era a 

Associação de Igrejas Evangélicas, Pastores e Obreiros de São Bernardo. Nesse 

caso, os OPs ao realizarem a vistoria, constataram que a creche não oferecia 

condições sanitárias satisfatórias para o atendimento às crianças. Em ação conjunta 

com o Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, a Secretaria de 

Educação transferiu as crianças para creches conveniadas próximas e interditou o 

local. 

Essas ações e a atuação incisiva dos OPs junto às creches geraram uma 

tensão entre os parceiros, em muitas unidades, as adequações acarretavam custo e 

as mantenedoras alegavam não dispor de recursos para realizá-las. Por outro lado, 

a nova gestão da educação não estava mais disposta a fazer aditamentos aos 

convênios para viabilizar reforma, compra de equipamentos e a contratação de 

serviços. Os OPs fizeram indicações para que no ano seguinte, houvesse redução 

                                                
49 Disponível em: http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/nm/nm%201505.pdf.  Pagina 25. Acesso 
10/06/2013 
50 Disponível em: http://www.dgabc.com.br/Noticia/268768/alunos-sao-barrados-na-porta-da-creche? 
Acesso 10/06/2013 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/268768/alunos-sao-barrados-na-porta-da-creche?
http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/nm/nm%201505.pdf
http://www.dgabc.com.br/Noticia/268768/alunos-sao-barrados-na-porta-da-creche?
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do número de crianças atendidas em algumas unidades, em razão do excesso do 

número de crianças por metro quadrado, outra indicação dizia respeito à dispensa 

de professores não habilitados para o magistério na educação infantil. Em algumas 

unidades, até os diretores designados pela mantenedora, não tinham habilitação51. 

Assim, ao final do primeiro semestre de 2009, os OPs dedicavam dois dias da 

semana para analisar os projetos políticos pedagógicos das creches conveniadas, 

realizar reuniões de planejamento e com a chefia, analisar documentos e os 

processos de autorização de funcionamento, atender as escolas entre outros, e três 

dias da semana eram dedicados ao acompanhamento às unidades, cada Orientador 

acompanhava seis creches permanecendo por meio período em cada uma delas. 

O acompanhamento às unidades apontou inúmeras necessidades formativas, 

organizacionais e de aprimoramento da gestão. Havia disparidades entre as creches 

e mantenedoras. Entretanto, a SEC 121 e sua equipe de OPs e chefia concentrou-

se nos problemas comuns a todas. Um dos problemas era a sobre a alimentação 

das crianças, em primeiro lugar, repasse mensal realizado pela prefeitura, que no 

ano de 2009 correspondia a R$ 197,00 por criança, não permitia a compra de 

alimentos, em segundo lugar, algumas creches dependiam de doações de 

alimentos, para oferecer as refeições diárias para as crianças, e, por conseguinte, 

havia diferenças de cardápio, número de refeições, qualidade e quantidade dos 

gêneros oferecidos para as crianças entre outros. Outra questão em que a SEC 121 

se debruçou foi sobre a adequação das creches às exigências legais da Vigilância 

Sanitária para estabelecimentos de educação infantil. Constatamos a existência de  

mantenedoras e creches exemplares, com criatividade e profissionalismo 

enfrentavam os desafios de entidades assistências que dependem de doações e 

parcerias, a SEC 121 buscava forma de socializar estas experiências. 

Entre as discussões e pesquisas realizadas pelos Orientadores Pedagógicos 

da SEC 121 e socializados com a chefia, dois temas destacavam-se, o primeiro era 

sobre a condição profissional dos professores da rede conveniada52 e o segundo, 

era sobre a laicidade do Estado e o convênio com algumas mantenedoras oriundas 

de religiões e igrejas e as implicações no trabalho e atendimento da creche e das 

                                                
51 Em 23 de maio de 2012, o Conselho Municipal aprovou a Deliberação CME Nº 1/2012, que 
disciplinava  o exercício da função de Diretor Escolar em Escolas Particulares. 
52 Sobre este tema, recente pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas e 
http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2011/gestao-educacao-infantil-brasil-703032.shtml 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2011/gestao-educacao-infantil-brasil-703032.shtml
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famílias das crianças atendidas. Em relação aos professores das creches 

conveniadas, os principais problemas eram os baixos salários, o registro 

profissional, alta rotatividade53 e a formação inicial e continuada entre outros. O piso 

salarial dos professores da rede conveniada, em 2009, era definido pelo 

SINDBENEFIIENTE54, correspondia a pouco mais da metade do piso nacional do 

magistério público e bem menos da metade do piso do Sindicato dos Professores de 

Escolas Particulares - SIMPRO ABC. O registro profissional dos professores, em 

geral, era de Monitor de Creche ou Educador, havia outras nomenclaturas e em 

raras unidades o registro era de professor de educação infantil. Na SEC 121, uma 

das discussões era se considerávamos os professores da rede conveniada 

membros do ensino público ou particular para efeito de enquadramento profissional. 

A segunda discussão dizia respeito à laicidade no ensino público. O 

acompanhamento às unidades das creches conveniadas e a analise dos projetos 

pedagógicos realizado pelos OPs, traziam elementos que alimentavam esta 

discussão. Em algumas unidades, os OPs observaram as práticas de orações, 

exposição de imagens e mensagens religiosas, pessoas, da instituição religiosa a 

qual creche estava vinculada, que desenvolviam ações consideradas pedagógicas, 

mas que de fato tinha cunho religioso entre outros. Quanto aos projetos políticos 

pedagógicos, chamava a atenção dos OPs o fato de que a maioria das unidades 

partiam de uma concepção de que a população atendida, em geral, viviam em 

situação de carência e desestruturação familiar, a principio pode parecer que essa 

concepção é própria de uma instituição assistencial, mas nesse caso, ela também 

tinha um cunho religioso que fundamentava a missão destas instituições. Ainda 

havia algumas creches que utilizavam as datas comemorativas como âncora dos 

seus projetos pedagógicos, essa prática trazia o risco de equívocos no trabalho com 

as crianças, principalmente, em datas comemorativas de caráter religioso. 

Em outubro de 2009, a Secretaria de Educação apresenta as propostas para 

convênios com entidades assistenciais, no triênio 2010-2012, entre as “novas 

propostas”, destaca-se, o aumento da per capita dos atuais R$ 197,00 para 300,00 e 

o fornecimento de alimentação e material escolar. O aumento da per capita ficou 

                                                
53 Aqui nos referimos ao baixo período de permanência de um professor em uma creche, em razão do 
salário e das condições de trabalho.  
54 Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas 
no Estado De São Paulo.  
http://www.sindbeneficente.org.br/index.php?pg=txt&tb=convencoescoletivas 

http://www.sindbeneficente.org.br/index.php?pg=txt&tb=convencoescoletivas
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vinculado ao compromisso das entidades aumentarem os salários dos professores, 

sendo vedado o gasto com obras, edificações e materiais permanentes. .Os baixos 

salários dos professores fora diagnosticado pela equipe da SEC 121. Outra 

reivindicação da SEC 121 e das entidades, atendida pela Secretaria de Educação, 

foi o repasse da merenda servida nas escolas municipais para as creches 

conveniadas. As novas propostas apresentadas deflagrou um processo de 

negociação de renovação dos convênios entre a SEC 121 e as mantenedoras, os 

esforços da chefe da seção e dos OPs para que houvesse uma correção salarial 

condizente com o aumento da per carpita. Nada foi discutido sobre a adequação do 

registro dos professores, houve apenas uma indicação por parte da SEC 121 para 

que todos os profissionais fossem registrados de acordo com suas categorias. 

Entretanto, concluído este processo, as disparidades de salário e registros dos 

professores das creches conveniadas se mantiveram, sobretudo em relação ao piso 

salarial do magistério público que foi adotado em poucas unidades. 

No inicio de 2010, uma reorganização administrativa na Prefeitura e na 

Secretaria de Educação, promoveu mudanças na SEC 121 que passou a ser 

denominada SE 116, Seção de Atendimento às Entidades Conveniadas. Além da 

palavra Assistencial, saíram da seção a chefe e três dos cinco OPs designados. A 

SE 116 se recompôs com a designação de outra Orientadora para ser a chefe da 

seção, da convocação de duas OPs do concurso vigente e do remanejamento de 

OP de outra seção.  

No ano de 2010, a equipe da SE 116 desenvolveu um conjunto de ações 

junto às creches conveniadas. Os OPs realizaram formação com os diretores e 

coordenadores pedagógicos sobre a organização de planos de formação e 

estratégias formativas para a formação continuada de professores55, a Chefe da SE 

116 realizou reuniões com os presidentes das mantenedoras e diretores escolares 

para discutir a organização dos espaços e de materiais adequados ao 

desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil. No ano anterior, havíamos 

constatado, não só um distanciamento, mas também, um desconhecimento, por 

parte dos presidentes, das necessidades de espaço e materiais para as crianças. 

Novamente, durante o processo de analise e homologação dos Projetos Políticos 

                                                
55 Disponível em: 
http://www.educasul.com.br/2011/anais/qualidade/Volnei%20Bispo%20de%20Almeida.pdf 

http://www.educasul.com.br/2011/anais/qualidade/Volnei%20Bispo%20de%20Almeida.pdf
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Pedagógicos das unidades escolares das Creches Conveniadas, o tema do ensino 

religioso e da laicidade do ensino público ressurge. Destacamos um trecho de um 

registro de uma OP em uma creche conveniada, registro do encontro com a equipe 

gestora56 descreve que: 

“Como o ensino religioso faz parte dos assuntos a serem discutidos 
conversamos sobre a pretensão da creche, quais seus objetivos e 
anseios, retomamos a LDB Art.3 e Art. 33, as Diretrizes Nacionais 
para Educação Infantil - Art. 6º. E Art. 7º, acordando que será 
realizado um trabalho voltado para a Ética e Valores, sendo 
realizadas as alterações necessárias no documento e na proposta 
pretendida, procurando voltar às ações para a constituição da 
cidadania e dos valores necessários ao bem viver”.(PMSBC, SE 116. 
2011) 

 

A atuação dos OPs em relação aos projetos e práticas de ensino religioso nas 

creches conveniadas, bem como, outras propostas que ferissem a legislação, eram 

pautadas pelo diálogo com essas unidades. Como pode ser observado no trecho do 

registro da OP, para realizar este diálogo, os OPs fundamentavam-se em 

argumentos legais e alternativas pedagógicas. Compreendíamos que era preciso 

apresentar alternativas, embora nem sempre saíssemos convencidos de que as 

alternativas apresentadas eram realmente consideradas. A atuação dos OPs era 

determinada pela natureza da relação entre a Secretaria de Educação e as Creches 

Conveniadas, uma relação de parceria. Os OPs desempenhavam as funções de 

supervisionar as unidades das creches conveniadas, enquanto escolas de educação 

infantil particular e realizar assistência técnica e pedagógica, enquanto escola de 

educação infantil pública conveniada, em ambos os casos atuávamos sob a égide 

da parceria, isso significava, uma atuação de diálogo com as entidades, mesmo 

diante de questões incompatíveis com ensino público municipal. 

A comparação entre as diferentes gestões apontam precariedade e 

descontinuidade como características das equipes de supervisão das creches 

conveniadas respectivamente. Entretanto, a precariedade foi uma estratégia da 

gestão 2002-2008 em favor dos interesses privados em detrimento dos interesses 

públicos. Essa precariedade evitou o embate em relação à laicidade do Estado e do 

ensino público e a religiosidade de algumas instituições conveniadas que se 
                                                
56 Os OPs realizavam registro de acompanhamento, uma síntese do que foi discutido e acordado nos 
encontros com as equipes gestoras, uma copia ficava na unidade e outra, em arquivo digital, na 
Secretaria de Educação. 
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manifestou na gestão 2009-2012. Veremos como a atuação dessas equipes em 

diferentes gestões repercutiu no Conselho Municipal de Educação. 

 

2.3 Conselho Municipal de Educação e a Educação Infantil 

A lei municipal 5.189/2003 reorganizou o Conselho Municipal de Educação de 

São Bernardo do Campo. Entre as doze competências descritas no Art.2º, 

destacamos três:     

VIII - propor normas para a instalação e funcionamento de 
estabelecimentos de ensino mantidos pela iniciativa privada que 
ofereçam educação infantil; IX – pronunciar-se no tocante a 
instalação e funcionamento de estabelecimentos de ensino de todos 
os níveis, mantidos pelo Poder Público Municipal, e os de educação 
infantil mantidos pela iniciativa privada; X – aprovar e acompanhar a 
execução dos convênios de ação interadministrativa que envolvam o 
Poder Público Municipal e as demais esferas do Poder Público ou o 
setor privado, em matéria educacional. (SBC, Lei Nº 5.309, de 30 de 
Junho de 2004). 

  
. Não há duvidas quanto às competências e responsabilidades do CME sobre a 

educação infantil municipal, aos convênios e a iniciativa privada. Entretanto, quando 

se analisa a composição dos seus membros e a forma de escolha de seu 

Presidente, realizada pelo Prefeito57. Conclui-se, a pujança da atuação do CME 

dependerá, fundamentalmente, da administração municipal. PEREIRA (2008) afirma: 

Neste sentido, é preciso ressaltar os estudos de Dall’igna (1996), ao 
afirmar que os CMEs são concebidos como um espaço para 
viabilizar o exercício do poder político pela sociedade, porém, na 
realidade, têm sido usados com mais frequência como instrumento 
de normatização e de apoio às ações dos Governos e aos interesses 
dos grupos dominantes, numa nítida função de manutenção 
conservadora (p.148)  

 

Nesta perspectiva, examinamos a atuação do CME nas gestões do Secretario 

Admir Ferro (2002-2008 PSDB) e Cleuza Repulho (2009-2012 PT). Considerando o 

“público” e “privado” como categoria de analise, “o que está em jogo tem a ver, 

fundamentalmente, com o atendimento dos interesses dos destinatários de um bem 

ou uma ação” promovida pelo CME (SEVERINO, 2005. p. 31). Realizamos o 

levantamento dos pareceres e deliberações proferidas pelo CME nas duas gestões. 
                                                
57 Art. 3º e Art. 4º da lei municipal 5189/2003 
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Foram selecionados a apenas pareceres e deliberações relacionados com o 

convênio da prefeitura com entidades assistencias e com as escolas de educação 

infantil de iniciativa privada. a intenção foi relacionar produtividade do CME com o 

envolvimento e atuação no atendimento dos interesses públicos e privados, no 

acompanhamento dos convênios e a normatização da educação infantil do 

municipio. Segundo CUNHA (2013), no processo de descolonização religiosa da 

escola pública, os Conselhos de Educação desempenharão papel de relevo e 

insubstituível. Portanto.  sua composição terá de ser reconfigurada. (p. 104) 

 As tabelas a seguir, demonstram a atuação do CME nas duas gestos:  

Tabela 1 - Deliberações e Pareceres do CME de São Bernardo do Campo sobre 
Creches conveniadas e Escolas de Educação Infantil Particular - 2002 a 2008 
Deliberações e 
Pareceres  

Assunto 

Deliberação nº 1/2002 Aprova, por unanimidade dos presentes as Normas 
Complementares - Autorização de Funcionamento - Educação 
Infantil. 

Deliberação nº 1/2004 Fixa diretrizes para implantação do Sistema Municipal de Ensino 
em São Bernardo do Campo. 

Deliberação nº 1/2007
  
 
 

Aprova por unanimidade dos presentes as alterações à 
Deliberação nº 01/2002 que trata das Normas Complementares 
para concessão de Autorização de Funcionamento - Educação 
Infantil 

Parecer nº 1/2005  
  

Autorização de funcionamento da Escola de Educação Infantil 
"Lar Escola Jêsue Frantz" 

Parecer nº 2/2005 Autorização de funcionamento da Escola de Educação Infantil 
"Reluz" 

Parecer nº 3/2006   
 

Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil 
"Núcleo Infantil Fantasia das Cores” 

Parecer nº 1/2008  
 

Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil 
"Sociedade Fraternitas de São Bernardo do Campo - Creche 
Pelicano" 

Parecer nº 2/2008   
 

Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil 
"Fraterno Entidade Assistencial - Creche Fraterno" 

Fonte: Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, 2014. 

 

Tabela 2 - Deliberações e Pareceres do CME de São Bernardo do Campo sobre 
creches conveniadas escolas de educação infantil particular - 2009 a 2012 

Deliberações e 
Pareceres  

Assunto 

Parecer nº 1/2009 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de Funcionamento 
- Creches Conveniadas 

 
Parecer nº 3/2009
  

Aprovou as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento, aprovado por meio do Parecer CMED 
nº 01/2009 - Creches Conveniadas. 

http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/Secoes/SE3/CME/Pareceres/Parecer%20CMED%201-2009.pdf
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Parecer nº 4/2009 
 

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento, aprovado por meio do Parecer CMED 
nº 01/2009 - Creches Conveniadas. 

Parecer nº 5/2009 
  

Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil "Lar 
da Criança Emmanuel" 

Parecer nº 6/2009
  

Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil "Lar 
Madre Vincenza" 

 
Parecer nº 7/2009
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento, aprovado por meio do Parecer CMED 
nº 1/2009 - Creches Conveniadas. 

 
Parecer nº 1/2010
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento, aprovado por meio do Parecer CMED 
nº 1/2009 - Entidades Assistenciais Conveniadas. 

Parecer nº 2/2010
  

Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil 
"MAT - Movimento Amor e Trabalho - Núcleo Educacional " 

 
Parecer nº 3/2010
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento, aprovado por meio do Parecer CMED 
nº 1/2009 - Entidades Conveniadas. 

 
Parecer nº 4/2010
  

Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil 
"ASPAS - Associação Presbiteriana de Assistência Social - Creche 
Betel" 

 
Parecer nº 5/2010
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento, aprovado por meio do Parecer CMED 
nº 1/2009 - Entidades Conveniadas. 

 
Parecer nº 6/2010
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento, aprovado por meio do Parecer CMED 
nº 1/2009 - Entidades Conveniadas. 

 
Parecer nº 7/2010
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento das entidades conveniadas, aprovado 
por meio do Parecer CMED nº 1/2009 

 
Parecer nº 8/2010
  

Aprova a solicitação de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento de entidade conveniada, aprovado por 
meio do Parecer CMED nº 1/2009. 

 
Parecer nº 9/2010
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento de entidades conveniadas, aprovado 
por meio do Parecer CMED nº 1/2009. 

Parecer nº 10/2010 Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil 
“Associação Cultural Dom Décio Pereira” 

 
Parecer nº 11/2010 

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento de entidades conveniadas, aprovado 
por meio do Parecer CMED nº 1/2009. 

Parecer nº 12/2010 Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil 
“Creche do Menino Jesus” 

 
Parecer nº 14/2010
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento de entidades conveniadas, aprovado 
por meio do Parecer CMED nº 1/2009. 

Parecer nº 15/2010 Aprova critérios de inscrição de matrícula na Educação Básica da 
Rede Municipal de Ensino. 

 
Parecer nº 16/2010
   

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento de  entidades conveniadas, aprovado 
por meio do Parecer CMED nº 1/2009.  

 
Parecer nº 17/2010
  

Dispõe sobre a solicitação de transporte escolar para as crianças de 
0 (zero) a 3 (três) anos de idade, matriculadas nas escolas 
municipais de educação básica situadas na Região do Riacho 
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 Grande do Município de São Bernardo do Campo. 
Parecer nº 1/2011
  

Aprova as solicitações de prorrogação do prazo da Autorização 
Provisória de Funcionamento de entidades conveniadas, aprovado 
por meio do Parecer CMED nº 1/2009. 

 
Parecer nº 4/2011 

Cassação da Autorização de Funcionamento de Escola de 
Educação Infantil de Iniciativa Privada “Associação de Auxílio à 
Cidadania - Creche Brincando e Aprendendo”. 

Parecer nº 5/2011 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 6/2011 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 7/2011
 . 

Aprova as solicitações de Autorização Provisória de Funcionamento 
das Entidades Conveniadas - Anexo único  

Parecer nº 8/2011 Aprova a contratação de professores pelas entidades 
conveniadas com o Município de São Bernardo do 
Campo, pelo piso salarial equiparado ao piso salarial 
profissional nacional, previsto na Lei nº 11.738, de 16 
de julho de 2008. 

Parecer nº 9/2011 Aprova as solicitações Autorização de Funcionamento de escolas de 
Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 10/2011 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada. 

Parecer nº 11/2011 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada. 

Parecer nº 12/2011 Consulta sobre a possibilidade de as entidades conveniadas com o 
Município de São Bernardo do Campo abordarem, em seus Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPP), o conceito de educação espiritual 

Parecer nº 13/2011 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada. 

Parecer nº 14/2011 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

 Deliberação nº 
1/2012 

Necessidade de estruturação do cargo de Diretor Escolar para as 
escolas de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 1/2012 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de escolas de 
Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 5/2012 Estudo do Termo de Parceria nº 001/2009-SEC e respectivos 
aditamentos, celebrado entre o Município de São Bernardo do 
Campo, por intermédio da Secretaria de Educação, e o Instituto 
Paradigma. 

Parecer nº 6/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada. 

Parecer nº 7/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização de Funcionamento de escolas 
de Educação Infantil de Iniciativa Privada. 

Parecer nº 8/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de entidades conveniadas. 

Parecer nº 9/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada. 

Parecer nº 10/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
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Iniciativa Privada. 
Parecer nº 11/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização de Funcionamento de escolas 
de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 12/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização de Funcionamento de escolas 
de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 13/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada. 

Parecer nº 15/2012 
 

Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada. 

Parecer nº 16/2012 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 17/2012 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 18/2012 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 19/2012 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 20/2012 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 21/2012 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 22/2012 Aprova as solicitações de Autorização Provisória de 
Funcionamento de escolas de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 24/2012 Autorização de Funcionamento de Escola de Educação Infantil de 
Iniciativa Privada 

Parecer nº 25/2012 Indeferimento da solicitação de Autorização Funcionamento de 
escola de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 26/2012 Indeferimento da solicitação de Autorização Funcionamento de 
escola de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 27/2012 Aprova o encerramento imediato do funcionamento de 
escola de Educação Infantil de Iniciativa Privada. 

Parecer nº 28/2012 Indeferimento da solicitação de Autorização Funcionamento de 
escola de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 29/2012 Indeferimento da solicitação de Autorização Funcionamento de 
escola de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Parecer nº 30/2012 Indeferimento da solicitação de Autorização Funcionamento de 
escola de Educação Infantil de Iniciativa Privada 

Fonte: Jornal do Município, 2014. 

 A partir da análise comparativa dos dados, é possível apreender que, a pouca 

atuação do CME, na gestão 2002-2008, medida por meio do quantitativo teor dos 

pareceres e deliberações, denota o atendimento de interesses privados. Das 30 

creches conveniadas, apenas três (3) possuíam autorização de funcionamento 

expedido pelo Conselho. Embora seja um problema recorrente em outros 
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municípios58, esse quadro se deve à precariedade de trabalho da supervisão, mas 

também a inércia da gestão no comando do Conselho. A postergação de 

investimentos na adequação de infraestrutura e recursos humanos e pedagógicos 

das creches conveniadas também foi outra contrapartida da administração por meio 

do pouca atuação do CME. 

 Quanto ao acompanhamento dos convênios, fica evidente uma atuação mais 

incisiva do CME na gestão 2009-2012, indicando a busca do atendimento dos 

interesses públicos. Fortalecer o CME foi uma decisão política e educacional da 

administração, levando demandas e discutindo as políticas para a educação infantil 

do município. Durante a gestão 2009-2012, o CME adquiriu relativa independência 

da administração, dois fatos indicam esta condição: a aprovação do Parecer nº 

5/2012 que recomendou o fim da parceria com o Instituto Paradigma, defendido pela 

Secretaria de Educação. O referido parecer se formalizou a partir de representação 

da equipe técnica que não temia retaliações e nem o controle da administração 

municipal sobre o CME. Outro fato que nos chama a atenção foi a interpelação de 

uma entidade conveniada sobre ensino religioso na educação infantil, a entidade 

questionava o principio da laicidade defendida pela administração municipal, o 

debate deu origem ao PARECER CME 12/2011. 

Antes de prosseguirmos com o PARECER CME 12/2011, vale destacar que 

no mesmo ano, o CME da cidade do Rio de Janeiro também se debruçou sobre o 

tema, assim descrito por CUNHA (2013):  

No município da capital fluminense, ocorreu um fato inédito: o 
Conselho Municipal de Educação aprovou parecer (04/2011) que 
defendeu o "caráter laico da escola pública" e recomendou à 
Secretaria de Educação que adiasse a implantação do Ensino 
Religioso nas escolas da rede até que o Supremo Tribunal Federal a 
decidisse sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo 
Ministério Público contra o caráter confessional ou interconfessional 
dessa disciplina. (CUNHA, 2013, p. 29) 

 

Coincidência ou não, a posição firme dos Conselhos Municipais de Educação 

contribui com a luta de entidades e grupos de pesquisa em educação, 

                                                
58 Mais de 95% das creches conveniadas do município de SP não têm autorização para funcionar. 
Disponível em: 
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/portaljornalismo/Noticia.aspx?118,4,261078,126,Creches-
conveniadas-funcionam-sem-autorizacao-em-SP. Acesso\; 15/11/2013 
 

http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/portaljornalismo/Noticia.aspx?118,4,261078,126,Creches-conveniadas-funcionam-sem-autorizacao-em-SP
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/portaljornalismo/Noticia.aspx?118,4,261078,126,Creches-conveniadas-funcionam-sem-autorizacao-em-SP
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pesquisadores, educadores e movimentos sociais contrários à obrigatoriedade do 

ensino religioso em escolas públicas. 
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Capítulo 3 - LAICIDADE, RELIGIOSIDADE E CONVÊNIOS. 

 

Neste capitulo examinaremos o Parecer CME 12/2011, destacando os 

principais aspectos analisados pelos conselheiros: a legislação, a concepção de 

educação e ensino religioso em escolas públicas. Discutiremos as relações entre a 

laicidade do Estado e a religiosidade de instituições conveniadas, nas oposições 

entre dever e missão, consciência religiosa e consciência cidadã e as concepções 

laicas e religiosas de cidadania.  

O Parecer CME 12/201159 expõe certa contradição entre a laicidade do 

Estado e a religiosidade de instituições privadas, no contexto das parcerias público-

privadas entre a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo e as entidades 

assistenciais, para o atendimento de crianças em período integral. O assunto de o 

referido parecer dispõe a respeito da: “Consulta sobre a possibilidade de as 

entidades conveniadas com o Município de São Bernardo do Campo abordar  em 

seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), o conceito de educação espiritual” 

sendo o interessado: “AM - Instituição Assistencial Meimei” – instituição, que por 

meio de convênio com a prefeitura, oferece educação infantil em período integral 

para crianças de 0 a 4 anos. 

Motivada pela “missão” de atender certas necessidades, inclusive espiritual, 

de crianças e famílias, a IAM - Instituição Assistencial Meimei60, representada por 

sua presidente, compareceu ao CME de São Bernardo do Campo, em 201061, para 

formalizar as “dificuldades” da instituição em relação ao convênio com a Secretaria 

de Educação. Atentamos para o fato de que a IAM mantém convênio com a 

Secretaria de Educação desde 2003 e a representação ao CME, sobre a os 

procedimentos de matrícula e o princípio da laicidade do ensino ocorre após sete 

anos de parceria.  

Se há interesse comum entre as entidades conveniadas poder público 

municipal em oferecer atendimento educacional às crianças pequenas, que justifique 

o convênio, o termo usado por cada um destes parceiros para realizar esta tarefa é 

                                                
59 A provado em 17/10/2011 e públicado no Jornal Noticias do Município em 03/02/2012:  
http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/nm/nm%201655%20das%20p%C3%A1ginas%2013%20a
%2040.pdf (p. 34) Acesso em 20/08/2013 
60 Sra. Miltes Aparecida Soares de Carvalho Bonna.  
61 A reunião foi realizada no dia 30 de setembro de 2010. 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/nm/nm%201655%20das%20p%C3%A1ginas%2013%20a%2040.pdf
http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/nm/nm%201655%20das%20p%C3%A1ginas%2013%20a%2040.pdf
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diferente, para o poder público é um dever, para as entidades conveniadas é uma 

missão. Não temos o propósito de aprofundar o sentido de missão para as entidades 

conveniadas, uma vez que FISCHMANN (2010) adverte: 

O tema da missão, por se constituir em campo próprio de estudos, 
alerta para os riscos de qualquer simplificação, mesmo a título de 
exercício acadêmico. A própria dificuldade relativa aos diferentes 
sentidos do termo “missão” em diferentes contextos, religiosos ou 
não, adiciona complexidade à reflexão. (FISCHMANN, 2010, p. 77) C 
 

Entretanto, cabe-nos aqui apontar, que consideramos a diferença entre dever 

do Estado e missão das entidades conveniadas um potencial elemento para o 

debate na relação entre a laicidade e religiosidade presentes nas parcerias público-

privadas. MELO (2011) focaliza o tema no terceiro setor: 

(...) a Missão das ONGs é um composto formado pela missão 
humanitária, com uma carga ética e moral que constrói as posições 
que as organizações sustentam, e entrelaçada aos seus objetivos de 
como executar seu trabalho diante da sociedade. (MELO, 2011, 
p.89). 

 

Embora, MELO (2011), não tenha mencionado a “carga” religiosa que 

compõem a missão de grande parte das instituições que tem origem nas religiões, 

relaciona a compreensão de missão com a forma que as instituições executam o seu 

trabalho, pois:  

(...) as missões descritas nos estatutos seguem um aparato 
relativamente formal e podem ser, em algumas situações, amplas o 
bastante para não identificarmos exatamente os limites da Missão ou 
o tipo de problema exato de que trata aquela organização.(MELO, 
2011, p.89) 

 

FISCHMANN (2010) também aponta: 

O necessário ponto de partida para a compreensão da missão é de 
onde, ou de quem, ela provém. Visto de fora, percebe-se que a 
pessoa que atua “em missão” sente-se portador, ou portadora, de um 
mandato. (FISCHMANN, 2010, p. 77)  

 

De fato, o enunciado da missão das entidades conveniadas está presente em 

documentos, espaços físicos e nos discursos de seus representantes e, em geral, 

desperta pouco interesse das pessoas que não participam das instituições. 

Entretanto, na relação entre a municipalidade e as mantenedoras, é um ponto 
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nevrálgico, sobretudo, em situações de interferência da municipalidade em ações de 

missão da entidade. Como em situações onde o pastor ou a irmã, durante reuniões 

de pais, festas escolares apresentam uma espécie de “homilia de boas vindas” 

carregadas de dogmas e simbologia religiosa e posteriormente, os representantes 

da secretaria que estavam presentes, precisam fazer alguma intervenção. 

 Ao examinarmos a missão da IAM , “Colaborar na construção de um mundo 

melhor, amparando, reerguendo, conscientizando e promovendo socialmente as 

famílias e pessoas com carência material, social e espiritual, priorizando sempre a 

criança”.62 não é possível determinar se estão ancorados na assistência social, na 

religião ou em ambos, com dito anteriormente, depende da forma como executa sua 

tarefa na prática e de quem a avalia. Mas, aqui pretendemos apenas apresentá-lo 

como um possível fator de discordância em relação ao ensino laico e um tema para 

maior investigação. 

As primeiras indagações que surgem com o Parecer CME 12/2011 são quais 

que motivos levaram uma instituição conveniada a propor ao Conselho Municipal de 

Educação a normatização de uma “educação espiritual” para crianças de 0 a 4 anos 

atendidas pela rede pública e se era possível interpretar o termo “educação 

espiritual” utilizado pela entidade como algo diverso de ensino religioso. 

         Outros motivos levaram a entidade conveniada IAM a representar a Secretaria 

de Educação junto ao CME, além do já exposto, é possível apontar: o próprio  

desempenho do CME durante a gestão 2009-2012. O CME, nesse período, a 

ganhou notoriedade junto às entidades conveniadas e a iniciativa privada por sua 

intensa atuação de acompanhamento e deliberação sobre processos e normas; o 

caráter da supervisão realizada pelos Orientadores Pedagógicos, nessa gestão, 

acentuou as contradições entre a laicidade do Estado e a religiosidade de parte das 

instituições conveniadas. Somam-se a esses, uma nova postura do poder público 

municipal em relação à educação infantil, que não só ampliou, consideravelmente, o 

atendimento direto as crianças do município, mas também redimensionou a gestão 

sobre os convênios.  

Em 2010, a IAM solicitou verbalmente, por meio de sua presidente, ao CME 

que se pronunciasse a respeito de certas “dificuldades” que a instituição vinha 

                                                
62 Disponível em: http://www.iam.org.br/?pg=sobre-a-iam. Acesso: 25/03/2013 

http://www.iam.org.br/?pg=sobre-a-iam
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enfrentando com o convênio com a Secretaria de Educação. Entre estas 

“dificuldades” destacam-se os procedimentos de matricula e o “atendimento dos 

objetivos filosóficos em face da laicidade do ensino”63. 

Considerando que a instituição mantinha convênio desde 2003, certas 

incompatibilidades com princípios e normativas da Secretaria de Educação 

acentuaram-se na gestão 2009-2012 (PT).  Por meio do Parecer 15/2010, o CME se 

pronunciou em relação às matriculas. O CME reafirmou o critério de ser residente no 

município de São Bernardo do Campo para inscrição de matricula na Educação 

Básica ofertada pela rede municipal. A IAM interpelou o CME, porque tinha a 

intenção de atender por meio do convênio, crianças do município vizinho, Diadema.  

A instituição estava localizada próxima a bairros de Diadema e cuja população se 

encaixava no perfil da missão da instituição. Ademais, em 2010, o setor de matricula 

da SE, estabeleceu novos procedimentos, extinguindo certa autonomia das 

instituições conveniadas em escolher as crianças para as vagas existentes, também, 

com a ampliação de vagas na rede direta em alguns bairros, as creches 

conveniadas passaram a atender crianças e famílias com melhor poder aquisitivo,  

elas estavam no final da lista de espera, pois, em tese e pelos novos critérios, as 

crianças carentes eram atendidas na rede direta, essa tendência contrariava a 

missão de algumas instituições. 

Em 2011, o CME se debruçou sobre a questão do ensino religioso na 

educação infantil, em uma das primeiras reuniões do ano, o CME solicitou por meio 

de oficio64 que a presidente da IAM formulasse, por escrito, “o seu pedido quanto à 

possibilidade de ensino religioso nas entidades conveniadas”. Embora a instituição 

não tenha respondido ao CME65, as discussões prosseguiram ao longo do ano. 

Percebemos que o CME considerou a importância da matéria, consultando os 

Orientadores Pedagógicos, solicitando o apoio de especialistas da Universidade 

Metodista de São Paulo e examinado a legislação vigente. Entretanto, a redação 

final pouco esclarece sobre este processo de discussão66. A presidente da IAM 

                                                
63 Trecho extraído da ata da reunião do dia 30 de setembro de 2010. 
http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/Secoes/SE3/CME/Atas/91%C2%AA%20Reuniao
%20-%20CMED%2030.09.10_circunstanciada.pdf 
64 Oficio CME nº 07/2011 
65 Na SE 3, Seção da Secretaria de Educação onde estão os arquivos do CME, constatamos com 
funcionário Bruno que não havia repostas da instituição ao oficio CME nº 7/2011 
66 As atas das reuniões do CME, em 2011, disponíveis no portal de educação de São Bernardo pouco 
esclarecem sobre o desenrolar das discussões. 

http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/Secoes/SE3/CME/Atas/91%C2%AA%20Reuniao%20-%20CMED%2030.09.10_circunstanciada.pdf
http://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/Secoes/SE3/CME/Atas/91%C2%AA%20Reuniao%20-%20CMED%2030.09.10_circunstanciada.pdf
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realizou a representação ao CME sobre ensino religioso ou educação espiritual, ter 

sido de forma oral, procedimento permitido pelo regimento. Entretanto, a ausência 

de uma queixa escrita deixaram lacunas, informações obtidas com os participantes 

da referida reunião com a presidente da IAM dão conta que a instituição alegou a 

interferência de Secretaria de Educação no projeto escolar da instituição. O 

Orientador Pedagógico havia solicitado a supressão do termo “espiritual” do Projeto 

Político Pedagógico da escola. 

Quanto à discussão subjacente sobre uma possível diferença entre educação 

espiritual e ensino religioso, presente na representação da entidade conveniada ao 

CME, não encontramos, durante a pesquisa, fundamentos que subsidiassem esse 

debate. Consideramos que haja, na área da filosofia, da etnologia ou da teologia 

uma diferenciação conceitual entre educação espiritual e educação religiosa. 

Entretanto, a representação da entidade conveniada ao CME, não foi formalizada 

por escrito, a instituição não respondeu ao oficio CME nº 07/2011 que solicitava à 

interessada que fundamentasse a representação realizada, verbalmente, meses 

antes. A ausência de uma queixa formal da instituição esmorece qualquer inferência 

de que a entidade conveniada não tinha a intenção de propor ensino religioso, 

propriamente dito. Como veremos adiante, o conteúdo do Parecer CME 12/2011, 

também, sustenta o entendimento sobre a representação tratar-se de uma consulta 

sobre a legalidade do ensino religioso na Educação Infantil. 

A normatização do ensino religioso, de acordo com a legislação vigente, no 

âmbito dos conselhos nacional, estaduais e municipais de educação, ocorre, em 

geral, por meio de pareceres67. No Conselho Nacional de Educação, o Parecer CNE 

05/9768, inaugura, no âmbito dos conselhos de educação, os debates e 

interpretações do controverso Art. 33 da Lei 9.394/96 que regulamentava o disposto 

no Art. 210 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental.(...). (CF, 1988)    
  

                                                
67 Uma opinião técnica sobre determinado assunto, no caso dos conselhos, aprovado pelo colegiado. 
68 Aprovado em 11/03/1997, dois meses após a aprovação da LDB. O interessado foi o próprio CNE e 
os conselheiros relatores foram João Antônio Cabral de Monlevade e José Arthur Giannotti 
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Por meio do parecer CNE 05/97, o conselho pleno, interpretou a primeira 

versão do art. 33 da LDB, o seu teor vinha ao encontro dos interesses dos 

defensores do ensino religioso na rede pública, exceto por um detalhe fundamental, 

o parecer reafirmava o disposto na lei, “não poderia haver ônus para os cofres 

públicos”. A proibição do financiamento público do ensino religioso frustra, mas não 

demove os grupos que lutam agora pela alteração do art. 33. Segundo JUNQUEIRA 

(2002), os maiores defensores do ensino religioso eram a Igreja Católica, por meio 

da CNBB, e a FONAPER69. A FONAPER, inclusive, já vislumbrava e discutia a 

criação de uma demanda nova por professores de ensino religioso e seus 

respectivos insumos. A pressão dos grupos defensores do ER, assim como na 

Constituinte de 1988, surtiu efeito e meses após a aprovação da LDB, o artigo 33 é 

alterado por meio da Lei 9.475/97 e a expressão “sem ônus para os cofres públicos” 

é suprimida e o artigo passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante 
da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo. 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as 
normas para a habilitação e admissão dos professores. 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso. (Lei Nº 9.475/97) 

 

A partir de então, os sistemas de ensino ganharam autonomia para definir a 

implantação do ensino religioso. Segundo CNHA (2013)  

Levantamento realizado por Débora Diniz e Vanessa Carrião (2010) 
mostrou que a legislação (leis, decretos, pareceres de conselho ou 
instrução normativa) de quatro estados determinou o Ensino 
Religioso confessional (AC, BA, CE e RJ); um só determinou con-
teúdo secular para essa disciplina, a história das religiões (SP); e os 
demais 24 e o DF determinaram conteúdo interconfessional, definido 
a partir das religiões hegemónicas na sociedade brasileira (CUNHA, 
2013, p 67). 

 

Em face da quantidade de municípios existentes no país e a diversidade de 

contextos, não encontramos dados expressivos da normatização do ensino religioso 

                                                
69 Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 
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no âmbito municipal. Nessa pesquisa, não foi possível medir a repercussão do 

Parecer que aprovou a “laicidade do ensino” na rede “direta e indireta” de São 

Bernardo do Campo, uma vez que apenas ratificou a posição adotada pelas 

diferentes gestões da secretaria de educação e fundamentou a ação da supervisão 

escolar que sempre coibiu a prática de ensino religioso. Entretanto, esse Parecer 

têm especificidades que o assemelha e o diferencia de outros pareceres sobre o 

tema. Na ata de aprovação constam os futuros encaminhamentos:  

(...) quanto ao item “b” da pauta: d.1) emissão de parecer deste 
Conselho aprovando a laicidade do ensino nas escolas públicas 
municipais, bem como na entidades conveniadas com a Prefeitura do 
Município de São Bernardo do Campo; d.2) aprovação da proposta 
de formalização de convite à Roseli Fishmann para discutir a questão 
da laicidade do ensino, primeiramente, com o Conselho e, na 
sequência, com a Rede Municipal de Ensino e entidades 
conveniadas. (Ata Circunstanciada 104ª Reunião Ordinária do CME) 

 

Nesses termos, o CME, não havia apenas “aprovando a laicidade do ensino 

nas escolas públicas municipais, bem como nas entidades conveniadas”, mas 

também previam a discussão interna do tema, novamente, e com a rede municipal, 

tendo como referência a Profa. Dra. Roseli Fischmann, com notória atuação na 

defesa da laicidade do ensino público. Embora, esta proposta não tem sido 

concretizada, ela denota uma tomada de posição e uma preocupação do CME em 

envolver a rede municipal nesta discussão. 

 

3.1 Análise do Parecer CME nº 12/2011 

O exame do relatório e da conclusão que aprovou a laicidade do ensino na 

rede municipal de São Bernardo do Campo, expresso no Parecer CME 12/2011, nos 

indicou três pontos de análise para melhor compreender a complexidade do tema. 

Neste sentido, analisaremos duas asserções, incongruências e ausências do 

referido parecer com vista a dar continuidade ao debate: 

As asserções  

A principal asserção do Parecer CME 12/2011 é expressa na sua conclusão, 

precedido do entendimento de que a “laicidade não se constitui como hostilidade a 

religião”. Segundo os conselheiros:  
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A neutralidade religiosa não significa uma educação ausente de 
valores, a educação deve assentar-se numa diretriz ético-filosófica 
de valores, fundamentada nos direitos mais essenciais do ser 
humano: a liberdade e a igualdade de direitos, de escolhas. 
(PARECER CME 12/2011) 

 

Portanto, se “a neutralidade religiosa não significa uma educação ausente de 

valores”, o seu corolário é que a educação pública e as religiões têm valores 

diferentes. FISCHMANN (2012), também, atentamos para estas divergências de 

valores: 

Muitas vezes o que dizem é: “olha, vamos dar educação em direitos 
humanos, mas vamos chamá-la de educação religiosa”; é preciso 
atenção redobrada, porque se dizem “chamamos de educação 
religiosa, mas o que fazemos é educação em direitos humanos”, 
prestam desserviço às religiões, que têm direito a seus valores 
próprios, e aos direitos humanos, que são universais e desvinculados 
de religiões, ainda que tenham sido construídos sobre uma história 
que tem nas religiões os primórdios da estruturação do direito. 
(FISCHMANN, 2012, p. 17). 

 

Outra distorção presente na defesa da educação religiosa em escolas 

públicas é atribuir ao ensino religioso o status de uma área de conhecimento. 

JUNQUEIRA (2002) a define: 

 O Ensino Religioso como parte obrigatória dos currículos nacionais 
como área de conhecimento refere-se às noções e conceitos 
essenciais sobre fenómenos, processos, sistemas e operações que 
contribuem para a constituição de saberes, conhecimentos, valores e 
práticas sociais indispensáveis ao exercício a uma vida de cidadania 
plena (JUNQUEIRA, 2002, p..20) 

 

Essa complexa delimitação do ensino religioso como uma pretensa àrea do 

conhecimento sem conteudo, pode ser rebatida pelo “histórico” Parecer nº 04/2011, 

proferido pelo Conselho Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, que 

opina sobre a aplicabilidade do disposto no art.33 da LDB e expressa nosso 

entendimento sobre a questão:  

O Conselho Municipal do Rio de Janeiro, reafirmando o caráter laico 
da escola pública, compreende que o ensino religioso não se 
constitui em uma área de conhecimento específica que deva ser 
tratada nos moldes disciplinares. O Conselho compreende que ele 
integra o que as Diretrizes Curriculares Nacionais nomeiam como 
Princípios (éticos, estéticos e políticos), devendo, portanto, ser 
tratado, na condição de Princípio, como um balizador dos Projetos 
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Políticos Pedagógicos, sem hierarquização face a outros valores que 
circulam na cultura 

 

Desse modo, o ER não se constitui área de conhecimento e seus valores 

devem estar diluídos nos princípios balizadores dos Projetos Políticos Pedagógicos, 

não compete à escola pública oferecê-lo. Embora o entendimento do CME (2011) e 

FISCHMANN (2012), convirja na separação entre os valores e princípios de uma 

educação religiosa de uma educação escolar, é possível considerar a ocorrência do 

contrario, ou seja, os projetos pedagógicos podem conter a intenção ou alusão à 

educação em diretos humanos, mas nas unidades escolares esta distinção da 

educação religiosa não esteja muito clara para equipe escolar. Nosso entendimento 

sobre a prática da educação em direitos humanos ou religiosa na rede pública, 

considera o acompanhamento, orientação e supervisão de qualidade da equipe 

técnica da Secretaria de Educação, fundamental para a sua distinção. 

A segunda asserção do CME corresponde à questão: “a educação religiosa 

compete às famílias” e, por conseguinte, o seu corolário: ao Estado não compete à 

educação religiosa. “Assim, o caráter laico do Estado, que lhe permite separar-se e 

distinguir-se das religiões, oferece à esfera pública e à ordem social a possibilidade 

de convivência da diversidade e da pluralidade humana”. (FISCHMANN, 2012, p.16).  

No âmbito da legislação brasileira, o conceito clássico de família perdeu força. 

Desde a Constituição Federal 1988, novos princípios foram incorporados à 

legislação quanto ao conceito e o direito de família. A respeito das relações entre 

pais e filhos, o exame de um arcabouço legal formado pela Carta Magna, Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990) e Código Civil (2002) nos permite identificar as 

principais mudanças. Alicerçados nos princípios da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III da CF), da igualdade de direitos e deveres do homem e da mulher (art. 5º, 

I da CF). A substituição do “pátrio poder” pelo “poder familiar”, o Código Civil de 

2002 dispõe no art. 1.630: “Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto 

menores”, a ampliação do conceito de família, podendo ser formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes (Art. 226, § 4. CF), a supressão do termo legítimo e o 

fim da distinção entre os filhos, são inegáveis provas dos avanços legais da matéria. 

Entretanto, qual é o fundamento da afirmação: “educação religiosa compete às 

famílias”? O artigo 227º da CF/88 e o artigo 4º da Lei nº 8,069/90 expressa o dever 

da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a efetivação 
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dos direitos fundamentais das crianças. Ainda, de acordo com a legislação, aos pais 

compete criar, educar e assistir os filhos menores70. Contudo, FISCHMANN (2009) 

vai ao cerne da questão: 

No artigo 26, item 3, da Declaração Universal, é afirmado o direito 
prioritário dos pais de escolher o gênero de educação que darão a 
seus filhos. Pois bem; esse artigo foi lembrado no Brasil quando de 
interesse de alguns grupos e tem sido esquecido exatamente quando 
é do interesse repúblicano. Foi lembrado no momento da 
promulgação da primeira LDB, a lei n. 4.024/61, e tem sido negado 
no que se refere ao ensino religioso nas escolas públicas. 
(FISCHMANN, 2009, p. 163)  

 

Segundo FISCHMANN (2009): a defesa do principio dos pais terem o direito 

de escolher o tipo de formação que terão os filhos se constitui como um dos 

argumentos para manutenção de “escolas particulares” na legislação. A autora 

assevera que, nas ultimas décadas, a crise financeira das escolas religiosas, a 

crescente afiliação da população a grupos evangélicos e a ampliação do número de 

anos do ensino fundamental, leva:  

“a recrudescer a pressão, por parte da Igreja Católica Romana, em 
especial, pelo ensino religioso nas escolas públicas, com casos 
notáveis por sua inconstitucionalidade: Rio de Janeiro (Cunha, 2008) 
e São Paulo (Fischmann, 2008). O que se encaminha, então, é feito 
ao arrepio de diversos dispositivos constitucionais e mesmo desse 
próprio dispositivo da Declaração Universal, do direito da família de 
escolher a educação dos filhos, para articular essa Declaração 
internacional e a nossa Constituição” (FISCHMANN, 2009, p. 163). 

 

Destacamos a seguir duas incongruências do parecer nº. 12/2011 para  

alimentar o debate: 

As incongruências 

Consta no item I do relatório: “A legislação parte do princípio da capacidade 

de discernimento dos alunos do ensino fundamental, da capacidade de não se 

sentirem influenciados ou coagidos por esta ou aquela crençal” (PARECER CME 

Nº12/2001). Teriam então, as crianças do ensino fundamental discernimento 

suficiente para não serem influenciados ou coagidos por esta ou aquela pratica 

religiosa no interior da escola pública? Diferentemente do entendimento expressado 

pelo CME, que deixou de mencionar os embates entre os defensores e opositores 

                                                
70 Art. 229º da CF/88 e art. 1634 da Lei nº 10.406/02 – Código Civil 
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do ensino religioso em escolas públicas, durante e após a aprovação da 

Constituição e seus respectivos argumentos, consideramos que crianças e 

adolescentes são sujeitos sociais com direitos como pessoas humanas em processo 

de desenvolvimento (Art. 15. lei 8.069/90). Se por um lado, não estão totalmente 

prontos, conscientes, adaptados, por outro, não são incapazes, insipientes. Segundo 

FINCO; OLIVEIRA, (2011): 

No mesmo sentido que a sociologia da infância, a pedagogia da 
infância nos leva a refletir sobre as relações envolvendo adultos e 
crianças travadas no interior das instituições educativas 
considerando a criança um sujeito social que participa da realidade 
adulta, que pensa sobre o mundo que a cerca, que busca respostas 
para seus dilemas, que propõe outras saídas para este mundo adulto 
que não a considera tratando-a como um "vir-a-ser" um sujeito 
imaturo e sem direito à voz e participação na sociedade adulta. Uma 
criança que participa de uma coletividade, mas que deve ter seus 
direitos garantidos, sendo primeiramente respeitada em suas 
diferenças, considerando os aspectos de género, classe, raça, etnia, 
idade, religião, entre outros, e recebendo uma educação de 
qualidade.(FINCO; OLIVEIRA, 2011, p. 6) 

 

O legislador não se debruçou sobre pesquisas nas áreas da sociologia e da 

pedagogia da infância para autorizar o Ensino Religioso em escolas públicas. Os 

posteriores pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre o tema jamais 

vincularam o ensino religioso em escolas publicas aos estágios e características do 

desenvolvimento das crianças, já foi associado a dimensão cultural, do direito, entre 

outros. Entretanto, o principio adotado foi ceder as pressões da Igreja Católica, com 

claro objetivo de reserva de mercado e consciência, num contexto de luta e de 

repúdio das principias instituições de pesquisa em educação, de pesquisadores e 

profissionais da educação.  

FISCHMANN (1996) também aponta: 

Anna Cândida ressalta que è admissível que o constituinte não tenha 
vislumbrado que o ensino religioso "poderia, talvez, servir a um fim 
perverso, qual o de levar o conflito para as escolas, conflito este que 
começa exatamente com a dificuldade de se estabelecer, numa 
escola pública, a ministração de todas as religiões existentes no pais 
e o modus vivendi entre elas" (p.32). 

 

A segunda incongruência encontrada no parecer nos remete a um dos pontos 

centrais desta pesquisa: o imbróglio de se considerar a creche conveniada um 

determinado tipo de escola pública. De acordo com o parecer do CME, “O Projeto 
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Político Pedagógico das escolas vinculadas diretamente à Rede Municipal de Ensino 

e das escolas indiretamente vinculadas, como é o caso das conveniadas, está 

regulamentado no "Regimento Escolar Único para as Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental". Na verdade, o “Regimento Escolar Único” da rede municipal 

não se aplica as creches conveniadas, que são escolas particulares. Para autorizar 

o funcionamento de escola de educação infantil particular é necessário que esta 

apresente, entre outros documentos, o regimento escolar. No caso de escolas 

particulares conveniadas, o supervisor de ensino, ao analisar o regimento escolar 

para homologação, deve observar se os princípios e diretrizes do regimento estão 

em consonância com os da rede municipal. 

Portanto, o CME deveria analisar o regimento da IAM (Instituição Assistencial 

MEIMEI) Creche MEIMEI para constatar se o conceito de educação espiritual ou 

religiosa estava previsto. Na hipótese de um descuido da supervisão permitir a 

descrição de tais princípios e diretrizes nos regimentos das creches conveniadas, 

ainda assim, não há nenhum impedimento legal para a manutenção do convenio, 

pois, a legislação permite a parcerias do poder público e escolas confessionais. 

Embora, os sistemas de ensino, com seus respectivos órgãos de gestão e 

acompanhamento dos convênios, devam adotar medidas para coibir projetos e 

praticas de ensino religioso, como foi o caso do Parecer do CME sobre o assunto e 

a atuação da equipe de supervisão em São Bernardo do Campo. 

Em São Bernardo do Campo, a gestão 2009-20012 designava as creches 

conveniadas como “rede indireta” ou “rede de apoio”. No ato de aprovação dos 

convênios, em 2003, O presidente da Câmara, Laurentino Hilário (PSDB) utilizou o 

termo creches terceirizadas71. A supervisão de ensino a considerava um tipo de 

escola pública, Neste trabalho, entendemos o convênio com creches privadas, um 

determinado tipo de privatização, “rede privatizada ou creche privatizada”, porque  

“há transferência do que é estatal para o domínio da iniciativa privada”.72 

Para concluir o exame do Parecer CME nº 12/2011, destacamos duas 

principais ausências: 

 
                                                
71 Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/416205/camara-de-sbc-aprova-convenio-da-prefeitura-
para-creches?referencia=buscas-lista. Acesso: 15/04/2014 
72 Fonte: Grande Dicionário Houiass da Língua Portuguesa:  http://houaiss.uol.com.br/. Acesso 
15/04/2014 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/416205/camara-de-sbc-aprova-convenio-da-prefeitura-para-creches?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/416205/camara-de-sbc-aprova-convenio-da-prefeitura-para-creches?referencia=buscas-lista
http://houaiss.uol.com.br/
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As ausências  

No levantamento de informações sobre o conteúdo da queixa verbal realizada 

pela IAM chegou ao nosso conhecimento que o principal argumento legal utilizado 

pela instituição para justificar a consulta sobre educação espiritual em projetos 

políticos pedagógicos foi artigo 3 da lei 8.069 de 13 julho de 1990, que dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências e apresenta a 

seguinte redação: 

 Art. 3° - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de Ihes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 

 

A instituição encontrou no termo “facultar o desenvolvimento espiritual” um 

argumento que justificava a introdução de um conceito de educação espiritual, em 

seus projetos pedagógicos para as crianças atendidas, seja por meio do convênio 

com a prefeitura, seja por conta própria. Apesar do Parecer CME 12/2011 se 

constituir basicamente, no exame da legislação vigente, Constituição de 1988, Lei 

9.394/96 e normativas da Secretaria de Educação, não faz qualquer menção a este 

argumento. È possível dizer que a intenção do legislador, ao inscrever na lei 

8.069/90 o direito de crianças e adolescentes ao desenvolvimento espiritual, é 

reconhecer a importância da dimensão religiosa na formação da pessoa humana e 

garantir o direito de crianças e adolescentes de participarem de atividades religiosas, 

em seu convívio com a família e a comunidade. A lei 8.069/90 não autoriza escolas 

públicas a promover atividades religiosas, no Art. 16, expressa que crianças e 

adolescentes têm o direito a liberdade de crença e culto religioso e no Art.17, 

reafirma: “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 

objetos pessoais”. Nesse sentido, planejar ou executar projetos de ensino religioso 

em escolas públicas ou mantidas pelo poder público fere os direitos e as garantias 

estabelecidos na lei 8.069/90, vale ressaltar no Art. 15 da referida lei  que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, este mesmo 
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entendimento está presente em todos os projetos pedagógicos de escolas públicas e 

particulares, esta é uma lição que sabemos de cor, só nos resta aprender. 

A segunda ausência percebida, fundamenta a laicidade do ensino público e 

do Estado, diz respeito ao art. 5º da Constituição Federal de 1988. O Parecer afirma 

que o Art.19º da Carta Magna define e defende a laicidade do Estado. Entretanto, a 

matéria analisada pelo Conselho tratava-se, sobretudo, de liberdade de crença e 

consciência, uma vez que, no Art. 19º da Constituição consta a expressão 

“ressalvada, na forma da lei”, permitindo, por exemplo, a criação de leis que autoriza 

o Estado firmar parcerias com instituições religiosas.  FISCHMANN (1996) afirma: 

(...) a liberdade de crença, colocada no mesmo dispositivo cons-
titucional que trata da liberdade de consciência, traz o sentido da 
gravidade que é a escolha e a prátíca da religião, situadas no campo 
do foro intimo, que a ninguém é facultado violar. A situação de 
tensão, e até de guerra, gerada por conflitos religiosos, que algumas 
regiões do planeta vivem, como a Irlanda ou a Bósnia, para citarmos 
dois exemplos muito conhecidos, indica a necessidade absoluta de 
cautela quando se adentra esse campo, historicamente marcado por 
derramamento de sangue em nome da fé, em nome da divindade 
(FISCHMANN, 1996)  

 

O Conselho Municipal de Educação, como um órgão de Estado e da 

sociedade, ao proferir o Parecer 12/2011, se insere no que CUNA (2013), vem 

denominado de Segunda onda laica. 

 

3.2 Estado Laico e Ensino Religioso  

A luta em defesa do fim do ensino religioso em escolas públicas e a mudança 

na legislação brasileira é protagonizada por um conjuto de “atores sociais” e faz 

parte de uma luta maior e em defesa de um Estado laico e democratico. Nesse 

sentido, CUNHA (2013), afirma: 

Há uma onda laica no Brasil, a segunda de nossa história. A primeira 
foi no Império, nas décadas de 1870 e 1880. Hoje, como naquela 
época, não se trata de uma campanha antirreligiosa. O que se 
pretende é fazer valer o princípio constitucional da liberdade de 
crença, que inclui a não crença, distinguindo-se política e religião, 
Estado e Igrejas (bem como outras instituições religiosas que não 
assumem esse formato). (CUNHA, 2013, p.98). 
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A luta pela distinção entre Estado e Religião, entre Público e Privado, ao 

longo do tempo se torna mais complexa. Segundo CUNHA (2013): 

Durante a primeira onda laica, seus protagonistas eram homens da 
elite, de alta posição social, inclusive nobres, ministros, intelectuais, 
militares e até mesmo o imperador Pedro II. Suas demandas eram 
garantir plena liberdade de culto, registro de nascimentos e de 
casamentos pelo Estado, além de liberação das cerimónias 
religiosas; possibilidade de os não católicos frequentarem as escolas 
públicas de ensino secundário; elegibilidade dos acatólicos; e 
secularização dos cemitérios públicos. Depois de muitas lutas, todas 
essas demandas foram alcançadas no regime repúblicano, mas o 
processo de construção da laicidade, como da democracia, não para. 
(CUNHA, 2013, p.98) 

 

Novos “atores” e novas demandas agregam a atual onda laica, dentre os 

quais, “os movimentos de massa, especialmente os que lutam pelos direitos sexuais 

e reprodutivos, tão marcados por proibições de caráter religioso” (CUNHA, 2013, 

p.98). Duas tendências marcantes e recentes no campo educacional brasileiro, a 

“juridificação” e a gestão democrática, revelam dois “atores” que podem ter uma 

atuação direta na defesa da laicidade do Estado. Em primeiro, a ação do Poder 

Judiciário, afinal, “menos expostos às chantagens dos dirigentes religiosos, os 

juízes, desembargadores e ministros poderão fazer valer a letra e o espírito da lei”. 

(CUNHA, 2013, p.103). Depois, temos os Conselhos de Educação – o nacional, os 

estaduais e os municipais:  

Como esses órgãos colegiados atuam simultaneamente na ad-
ministração direta da educação pública, na normatização do campo 
educacional em suas áreas de competência e, de certa maneira, no 
plano jurídico (via interpretação e julgamento de petições e recursos), 
sua ação é estratégica na política e na administração da educação. 
Nele se encontram Estado e Sociedade na ação pública colegiada. 
Até hoje eles foram hegemonizados pelas instituições religiosas, 
especialmente a Igreja Católica. (CUNHA, 2013, p.103)  

 

Entre as principais demandas atuais do poder judiciário, em defesa da 

laicidade do Estado, está o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

impetrada pela Procuradoria Geral da República junto ao STF em 2010. Na ação, a 

Procuradoria tem como alvos, o Art. 11º do controverso Decreto Nº 7.107/10, que 

legalizou o acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, o artigo 11º 

especifica o “Ensino Religioso católico e de outras confissões religiosas" na rede 
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pública. Já a Lei 9.475/97 alterou a LDB para garantir o financiamento público ao 

ensino religioso confessional ou interconfessional. Segundo CUNHA (2013), a ADI 

sustenta:  

Como a Constituição está acima da LDB-96 e da concordata, seus 
textos devem ser reinterpretados de modo a vedar àquela disciplina 
escolar conteúdos confessionais ou interconfessionais. No lugar 
deles, a disciplina deveria contemplar a exposição e a discussão, 
sem qualquer proselitismo, das doutrinas, das práticas, da história e 
de dimensões sociais das diferentes religiões, bem como de 
posições não religiosas, como o agnosticismo e o ateísmo, sem 
qualquer tomada de partido por parte dos educadores. Estes, por sua 
vez, deveriam ser professores da rede pública de ensino, admitidos 
por critérios que não incluíssem o credenciamento das instituições 
religiosas. Assim procedendo, as escolas públicas propiciariam aos 
alunos a opção de fazer suas próprias escolhas, dentro do objetivo 
maior de formar pessoas dotadas de capacidade de reflexão 
crítica.(CUNHA, 2013, p.94-5) 

 

Já os Conselhos de Educação terá como demanda fiscalizar os seus sistemas 

de ensino, de modo que, direitos fundamentais da pessoa humana, expresso na 

Constituição Federal, não sejam violados e responder um conjunto de 

questionamentos inerentes à normatização do ensino religioso, sintetizados pelo 

Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro: 

Se, como prescreve a lei, o ensino religioso é de matrícula facultativa 
ao aluno, como pode fazer parte dos horários normais das escolas 
públicas de Ensino Fundamental? Farão parte das 800 horas de 
carga horária mínima estipulada? Como computar a carga horária 
dos alunos que optarem por não frequentá-lo? Estas questões 
associam-se a outras: Como pensar o estabelecimento de conteúdos 
que respeitem a diversidade cultural e religiosa, ouvindo entidades 
civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas, sem que 
isso represente qualquer forma de proselitismo? A consulta a essas 
instituições religiosas poderia ser interpretada como uma forma de 
ingerência em matéria que cabe ao Estado? Quais critérios seguir 
para o oferecimento de aulas/turmas que levem em consideração a 
diversidade de credos (ou ausência deles) dos alunos? Como 
equacionar a representatividade de credos religiosos e os critérios 
oficiais de organização de turmas pautados na relação adulto-
criança/jovem? Quantos e com que formação deveriam ser os 
professores credenciados para esse cargo? Quais as implicações 
jurídicas, administrativas, financeiras e estruturais seriam 
decorrentes dessa medida?(CME-RJ, Parecer 04/2011)  

 

Por outro lado, novos “atores” despontam em defesa do ensino religioso em 

escolas públicas, associações, grupos de pesquisa, o Fórum Permanente do Ensino 
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Religioso, e suas demandas relacionadas à oficialização das diretrizes curriculares 

para a disciplina e a regulamentação de cursos de graduação para profissionais 

desta área. Segundo OLIVEIRA (2005), há dois possíveis sentidos de ensino 

religioso, no primeiro: 

(...) o ensino religioso pode significar a existência de uma disciplina 
no currículo da escola. Essa foi a formulação que se generalizou no 
Brasil repúblicano, e é em torno dela que temos debatido. A tentativa 
de implementar essa formulação entre nós teve historicamente um 
sentido catequético, de iniciação ao culto, sendo mais recentes as 
tentativas de implementação de uma visão mais ecuménica a esse 
ensino. (OLIVEIRA, 2005, p.153)  

 

No qual se enquadraria estes novos “atores”. Já a Igreja Católica, se 

enquadra em outro sentido, onde: 

(...) ensino religioso pode significar que a religião é o núcleo central 
do currículo escolar, é em torno dele que serão definidos e 
ministrados os demais conteúdos. Traduzindo isso em uma 
linguagem mais próxima de nós, a religião seria a base para a 
interdisciplinaridade. (OLIVEIRA, 2005, p.153  

 

A justificativa desses novos “atores” para a implantação do ensino religioso 

reside na ideia de formação indispensável para a cidadania, mas que concepção de  

a cidadania assumem esses novos “atores”?:Vejamos: 

Entre as características da formação do cidadão está a possibilidade 
de cada um expressar-se livremente, podendo apresentar suas 
ideias em todos os campos. Uma das consequências desta liberdade 
é a mudança de referencial, ou seja, de uma sociedade homogénea 
para a convivência com o pluralismo sociocultural-religioso. 
(JUNQUEIRA, 2002, p.21).  

 

Nesse sentido, o cuidado de associar cidadania à liberdade de expressão e 

esquecer seu caráter de plena liberdade de consciência e de crença é bastante 

conveniente para a manutenção de um Estado de subordinação. Por isso somos 

contra a existência de um dispositivo constitucional que obrigue a escola pública a 

oferecer ensimo religioso e estamos atentos a qualquer ameaça a Educação Infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O fio condutor desta pesquisa foi o Parecer 12/2011. O CME tratou da 

“possibilidade de as entidades conveniadas com o Município de São Bernardo do 

Campo abordarem em seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) o conceito de 

educação espiritual”. O Parecer nos revela uma dimensão das parcerias público-

privadas na educação infantil: a possibilidade de crianças pequenas estarem 

submetidas a experiências ou atividades ligadas a uma determinada religião nas 

dependências de uma “escola conveniada”. Revela um âmbito das parceria entre o 

poder público e instituições de origem religiosas, por meio de convênios para o 

atendimento a educação infantil, a divergência de princípios norteadores dos 

interesses públicos e privados e a disputa na definição de uma educação cidadã ou 

religiosa. Revela o chamado terceiro setor, no cenário nacional e local, com 

possibilidade de despontar como um novo ator político, assim como, os Conselhos 

Municipais nos embate sobre o ensino religioso em escolas públicas,  

Iniciamos esta pesquisa a partir dos termos “público” e “privado” por acreditar 

ser o cerne de todas as discussões subsequentes. Apontamos brevemente, uma 

amostra dos debates sobre as dimensões de “público” e “privado” presentes em 

diversas áreas do conhecimento e seus respectivos contextos. No contexto mais 

recente, a noção de “público não estatal” associado ao crescimento do chamado 

Terceiro Setor é expressão da privatização de serviços públicos em uma escala 

jamais vista. A privatização da Educação ganha novos contornos legais em 

diferentes modalidades, cresce a interferência do setor privado na definição das 

políticas públicas para a Educação. O principio de uma escola laica, pública e 

gratuita tem sido substituído pelo principio de uma escola de baixo custo, a qualquer 

custo. Contudo, é preciso resgatar, na área da Educação, o sentido de “público” 

como “estatal” e sinônimo dos interesses da coletividade. Neste contexto, adoção de 

parcerias público-privadas na área da educação tem se constituído mais como uma 

opção política e econômica, do que propriamente técnica e pedagógica, acarretando 

muitas vezes desvios ou desperdício de recursos públicos. É também, sinônimo de 

falta de planejamento do poder público, que busca no “mercado” soluções mágicas e 

resultados imediatos para seus pretensos problemas. Neste sentido, tendo como 

referência o município de São Bernardo do Campo, nos perguntamos qual rede de 

ensino que, dispondo de recursos, equipe de orientação técnico-pedagógica 
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experiente e atuante nas escolas, um corpo docente diversificado formado por 

professores da rede municipal e estadual (conveniados), não seria capaz de produzir 

material didático próprio e de qualidade? Do mesmo modo, é incompreensível que 

após oito anos da aprovação da lei de acessibilidade no país, a administração 

municipal necessita recorrer a “parceiros” para resolver seus problemas de 

acessibilidade e políticas de inclusão. 

No segundo capitulo, investigamos “os processos de decisão na instância 

municipal que incidem sobre questões estratégicas da política de Educação Infantil”. 

Nesse sentido, ao comparar duas gestões diferentes da Secretaria de Educação de 

São Bernardo do Campo, verificamos discrepâncias nas decisões sobre a política de 

educação infantil do município, isso nos permitiu concluir: na gestão 2002-2008 

(PSDB), os processos de decisão estavam mais vinculados ao atendimento dos 

interesses privados e, na gestão 2009-2012 (PT), o atendimento aos interesses 

públicos prevaleceu.  

 O primeiro indicador utilizado foi à comparação do percentual de alunos da 

educação infantil da rede municipal pública matriculada nas creches conveniadas e 

creches municipais diretas. Considerando que a maioria das entidades era 

originarias de religiões diversas, inferimos, também, se tratar de um indicador de 

laicidade. Afinal, quanto menor for o número de “alunos conveniados”, 

proporcionalmente, menor será a possibilidade de experiências ou atividades ligadas 

a uma determinada religião. Vejamos os números: 

Tabela 3 – Percentual de matriculas em creches conveniadas em relação ao total de 
matriculas em creches municipais de São Bernardo do Campo – 2004 a 2012 

Gestão 2002 -2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Participação das entidades conveniadas no total de 
matriculas em creches ofertadas pelo município (%)  

 
68,8 

 
57 

 
55,7 

 
84,7 

 
74,2 

Gestão 2009 -2012 2009 2010 2011 2012  

Participação das entidades conveniadas no total de 
matriculas em creches ofertadas pelo município (%) 

 
61,6 

 
32 

 
24,8 

 
25,2 

 

Fonte: Cruzamento de dados do INEP, 2014 e Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, 2014. 

 

Os dados demonstram que na gestão 2002-2008 o convênio era a política 

para a educação infantil do município. A redução do percentual de alunos alocados 

em creches conveniadas na gestão 2009-2012 representa uma opção de uma 

política voltada aos interesses públicos, a laicidade e a qualidade da educação 
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infantil. A solução foi à construção de escolas e a ampliação de vagas na rede 

direta, já que o número de matriculas nas creches conveniadas durante a gestão se 

manteve estável73. A tabela abaixo expressa o crescimento das matriculas nas duas 

gestões:  

Tabela 4 – Número total de matriculas em creches municipais de São Bernardo do Campo – 
2004 a 2012 

Gestão 2002 -2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de matriculas em 
creches municipais (0 a 3 anos)  

1.891 2.397 3.774 2.934 3.774 

Gestão 2009 -2012 2009 2010 2011 2012  

Número de matriculas em 
creches municipais (0 a 3 anos)  

4.475 8.168 10.782 11.586  

Fonte: INEP, 2014. 

 

Obviamente, a ampliação do número de vagas em creches municipais, com o 

apoio do governo federal74, não significou o fim da política de convênios. Durante a 

gestão 2009-2012, uma nova instituição assistencial formalizou o convênio e cinco, 

por motivos diversos, não renovaram a parceria. O planejamento em relação ao 

crescimento do número de vagas na rede direta permitiu que a gestão 2009-2012 

ficasse menos dependente dos convênios, o que impactou no estabelecimento de 

critérios mais rígidos para a formalização da parceria, por exemplo, o convênio só 

era formalizado se a instituição assistencial já possuísse a autorização de 

funcionamento de escola particular, expedido pelo CME. Este critério, pouco 

utilizado em outros municípios, foi o principal inibidor de novos convênios.   

  O segundo indicador avaliou a atuação dos agentes públicos, supervisores 

de ensino, responsáveis pelo acompanhamento das políticas de educação infantil do 

município, bem como zelar por padrões de qualidade e laicidade do ensino. Nas 

duas gestões foi possível constatar que atuação destes agentes foi condizente com 

os interesses públicos. A metodologia utilizada para gestão 2002-2008 foi o exame 

dos relatórios do trabalho desenvolvido pelas duas Orientadoras Pedagógicas ao 

longo de cada ano. A conclusão foi que durante a gestão, as OPs responsáveis pela 

supervisão das creches conveniadas e das demais escolas particulares de educação 

infantil estavam em número insuficiente para as demandas do serviço e contavam 

                                                
73 Ver Figura 4 na pagina 39. 
74 PAC 2- www.pac.gov.br 
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com estrutura de trabalho precária. A sobrecarga de funções desempenhada pelas 

OPs, que ia da formação de professores e gestores até a atestação de contas das 

entidades, aliado a falta de estrutura (equipamentos, insumos, auxiliares), que 

impactaram na laicidade e na qualidade da educação infantil ofertada em creches 

conveniadas. As condições precárias de trabalho da supervisão, neste segmento, foi 

uma clara estratégia da gestão 2002-2008 em atendimento aos interesses privados. 

Na gestão 2009-2012 relatamos nossa experiência na supervisão das creches 

conveniadas, amparados em um conjunto de pareceres do CME, que vai do 

01/2009, que aprovou a autorização provisória de funcionamento para 27 creches 

conveniadas ao 08/2011, que estabeleceu o piso nacional do magistério para as 

professoras das creches conveniadas e que comprovam nossa trajetória. Nesta 

gestão, a decisão de ampliar o número de OPs e melhorar as condições de 

trabalho75 também, impactou na laicidade e na qualidade da educação infantil 

ofertada em creches conveniadas e uma de suas marcas era o atendimento aos 

interesses públicos. 

O terceiro indicador avaliou a atuação do Conselho Municipal de Educação no 

acompanhamento das creches conveniadas e de escolas particulares de educação 

infantil. Constatamos que na gestão 2009-2012, o CME demonstrou uma atuação 

acachapante, sobretudo, em relação aos interesses públicos. Contrariando até a 

administração municipal, o CME, na gestão 2009-2012, tratou de parcerias público-

privadas, salário de professores das creches conveniadas, exigência de pedagogo 

para a direção escolar de escolas particulares, laicidade do ensino público, 

autorização e cassação de funcionamento de escola particular, além das demandas 

da rede pública. 

Tabela 5 – Número de Deliberações e Pareceres do Conselho Municipal de Educação de 
São Bernardo do Campo sobre Educação Infantil Privada – 2002 a 2012 

                      
Assunto 

Processos de Autorização de 
Funcionamento de Escolas de 
Educação Infantil de Iniciativa 
Privada 

Normas de credenciamento e 
funcionamento para Escolas de 
Educação Infantil de Iniciativa 
Privada 

Gestão 2002 -2008 05 02 
Gestão 2009 -2012 54 03 
Fonte: Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, 2014. 

 

                                                
75 Compra de notebooks, transferência para o Centro de Formação de Professores- CENFORPE   
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A comparação dos dados demonstra uma atuação tímida do CME na gestão 

2002-2008. Nesse período, a maioria das crianças de 0 a 4 anos da rede pública 

estava matriculada em creches conveniadas, mas condizente com outras estratégias 

da gestão da educação infantil voltado aos interesses privados.  

No terceiro capitulo, consideramos a nossa hipótese inicial sobre a 

representação de uma entidade conveniada ao CME a respeito de educação 

espiritual, inconclusiva. Buscamos compreender os argumentos da instituição na 

defesa da educação espiritual ou religiosa para as crianças matriculadas na creche 

junto ao CME ou possíveis propostas para a sua pratica. Entretanto, ao pesquisar os 

documentos dos arquivos do CME, não encontramos nenhum documento da 

instituição justificando a queixa. Ao analisarmos o Parecer CME 12/2011, 

constatamos em seu teor, contundência em negar qualquer tipo de projeto ou pratica 

de ensino religioso em escolas públicas. Ao apontarmos, brevemente, 

incongruências e ausências no texto, tínhamos como intuito fomentar a continuidade 

do debate já prevista em ata do referido parecer.  

Dessa maneira, este estudo cumpre sua tarefa, aponta dados significativos 

sobre a questão, sinaliza a necessidade de conhecimento e de transparência nas 

informações sobre gestão e supervisão dos convênios e abre janelas para novos 

pontos de vista sobre as parcerias público-privadas e a laicidade do Estado. Assim, 

encerramos esta produção com a convicção de que a discussão sobre a correlação 

entre laicidade e religiosidade no plano dos convênios para a oferta de educação 

infantil é uma questão importante, complexa e envolvem inúmeros “atores” e fatores, 

como: relações de poder e interesses públicos e privados, políticas para a infância, 

etc. Essa questão não se esgota aqui e, com base no exposto, carece de estudo, 

maior discussão e compreensão dos interesses dos grupos que a envolvem. 
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ANEXO 1 

PARECER CME 12/2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

     PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

                  CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
INTERESSADO: IAM - Instituição Assistencial Mcimei 
ASSUNTO: Consulta sobre a possibilidade de as entidades conveniadas com o 
Município de São Bernardo do Campo abordarem, em seus Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP), o conceito de educação espiritual 

PARECER CME N° 12/2011 APROVADO EM: 27/10/2011 
 

 
 
 
 
I - DO RELATÓRIO 

 

Trata o presente de consulta ao Conselho Municipal de Educação sobre a 
possibilidade de as entidades conveniadas com o Município de São Bernardo do Campo 
abordarem, em seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), o conceito de educação 
espiritual. 

 

O Conselho Municipal de Educação realizou estudos acerca do assunto ora tratado, 
incluindo a legislação brasileira específica e consulta a professores especialistas, para a 

emissão do parecer em questão. 
 
 
Cabe ressaltar que Constituição Federal, em seu art. 19, dispõe: 

 
 
Ait. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com cies ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

 

A Carta Magna define e defende a laicidade do Estado. 

  
 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

Apesar desta definição, há também no texto constitucional, no art. 19, a 

regulamentação sobre o ensino religioso nas escolas de ensino fundamental, sendo a 

matrícula facultativa ao aluno: 
 
 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

§  I o  - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental. 

 

Verifica-se que a próprio texto constitucional contrapõe-se, denotando a 
complexidade do tema e o quanto este deve ser debatido pela sociedade a partir dos 
princípios da igualdade dos direitos, do respeito às diferenças e da multiplicidade religiosa 

que compõe a sociedade brasileira. 
 

A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), no caput do art. 33, em consonância com a Constituição, regulamenta o ensino 

religioso nas escolas públicas afirmando sua oferta e facultando a matrícula, conforme 

segue: 
 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina 
dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
(g.n) 

 

A Educação Infantil, portanto, não está incluída na regulamentação do ensino 
religioso. A legislação parte do princípio da capacidade de discernimento dos alunos do 
ensino fundamental, da capacidade de não se sentirem influenciados ou coagidos por esta 
ou aquela crença, fato este que pode não ocorrer quando se trata da Educação Infantil. 

 

O Projeto Político e Pedagógico das escolas vinculadas diretamente à Rede 

Municipal de Ensino e das escolas indiretamente vinculadas, como é o caso das 
conveniadas, está regulamentado no "Regimento Escolar Único para as Escolas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental", conforme dispõe o art. 64: 



 

 

 

 

 

 

  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Art. 64. 0 Projeto Pedagógico Educacional é o documento que. 
traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade própria, na 
medida em que contempla as intenções comuns de todos os 
envolvidos, norteia o gerenciamento das ações intra-escolares e 
operacionaliza a proposta pedagógica. 

 

O Projeto Político Pedagógico constitui-se, portanto, em documento referência das 
escolas, conferindo-lhes identidade própria e norteando todas as ações no âmbito escolar. 
Este documento, fruto do trabalho de muitas mãos, incluindo a equipe escolar, os pais e os 

alunos, consolida as concepções sobre o desenvolvimento infantil, sobre as práticas 
pedagógicas, sobre a relação da escola com a comunidade e as relações no próprio 
ambiente escolar. 

 

Trata-se do principal documento da escola. Sua elaboração baseia-se em 
referências de âmbito legal, como a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) e a legislação específica do município, como o Regimento escolar único para as 
escolas de Educação Infantil e ensino fundamental, além de diversas publicações da 
Secretaria dc Educação como o "Suleando" - Parâmetros Norteadores da Rede Municipal 
de Ensino de São Bernardo. Salienta-se, em todos esses documentos, a importância de 
uma educação laica, pois o princípio da laicidade nos espaços públicos implica no respeito 
a todos os credos religiosos. 

 

Quando o PPP não aponta nenhuma vertente religiosa, quando este documento não 
possui nenhum termo específico carregado de sentido religioso, quando este não infringe 
nenhuma crença, o PPP permite a coexistência de muitas crenças no espaço escolar. Este é 
o princípio fundamental: garantir que os alunos e alunas, jovens e adultos pertencentes a 
um contexto social marcado pela multiplicidade de credos ou, ainda que as pessoas que 
não possuem nenhum credo religioso sintam-se respeitados e acolhidos nos espaços 
públicos, principalmente na escola, espaço de convivência por excelência. 

 

Assim sendo, as escolas de Educação Infantil, da rede direta ou indireta, como as 
creches conveniadas, respeitados os preceitos constitucionais e os princípios que norteiam 
o pleno desenvolvimento da infância, como o direito de se expressar utilizando as diversas 
linguagens, de explorar o mundo, de construir conhecimentos por meio da construção e 
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ressignificação das suas próprias hipóteses, não podem ter incluída no bojo do seu PPP 
nenhuma palavra com sentido ou intenção religiosa. 

 
 
A laicidade não se constitui como hostilidade à religião. Ao contrário disto: 

 
 
A laicidade é a devolução da potência pública a todos, sem 
distinção. Repousa sobre dois princípios essenciais: liberdade radical 
de consciência, e igualdade, em todos os pontos de vista, dos 
cidadãos: jurídica, simbólica e espiritual. (Henri Peña-Ruiz) 

 

II - DA CONCLUSÃO 
 

A neutralidade religiosa não significa uma educação ausente de valores, a educação 
deve assentar-se numa diretriz ético-filosófica de valores, fundamentada nos direitos mais 

essenciais do ser humano: a liberdade e a igualdade de direitos, de escolhas. A educação 
infantil deve construir-se a partir dessas diretrizes, conferindo ao ato pedagógico a marca do 
respeito às diferenças, da convivência em grupos multiculturais, multirraciais e 
multirreligiosos, característicos da sociedade brasileira, constituídas a partir das diferentes 
raças e dos diferentes crenças religiosas. 

 

O Projeto Político e Pedagógico, sendo o documento referência das unidades escolares 
da rede direta e indireta, não pode conter a intenção ou a alusão à educação religiosa, ou 
espiritual, ou possuir termos de cunho religioso, pois a educação religiosa compete às 
famílias, cabendo a escola o desenvolvimento dos valores éticos e estéticos necessários à 
construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, baseada na justiça social. 

 
 

São Bernardo do Campo, 23 de dezembro de 2011. 
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