
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

SARA REGINA LEITE DE PAULA LANGANKE  

 

 

 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA EM CRECHE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA ANÁLISE 

DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2020 



SARA REGINA LEITE DE PAULA LANGANKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA EM CRECHE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA ANÁLISE 

DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Diretoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da Universidade 

Metodista de São Paulo, para obtenção do 

título de Mestre em Educação. 

 

Linha de Pesquisa: Política e Gestão 

Educacionais. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Elisabete Ferreira 

Esteves Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2020 



 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 
          FICHA CATALOGRÁFICA 

 
L257g Langanke, Sara Regina Leite de Paula 

     Gestão democrática em creche pública no município de São 

Bernardo do Campo: considerações a partir da análise documental / Sara 

Regina Leite de Paula Langanke. 2020. 

      150 p. 

 

      Dissertação (Mestrado em Educação) --Diretoria de Pós-Graduação 

e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 

Campo, 2020.         

      Orientação de: Elisabete Ferreira Esteves Campos. 

 

      1. Creches – São Bernardo do Campo (SP)  2. Gestão democrática  

3. Política educacional  4. Educação infantil  I. Título. 

CDD 379 

 



LANGANKE, Sara Regina Leite de Paula. Gestão democrática em creche pública 

no município de São Bernardo do Campo: considerações a partir da análise 

documental. 2020. 150 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Diretoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 

Campo, 2020.   

 

 

 
 

 

____________________________________________________ 

Profª. Drª. Elisabete Ferreira Esteves Campos. 

Orientadora e Presidente da Banca Examinadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ____________________________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio Marcus Nogueira Tavares 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

 

Programa: Pós-Graduação em Educação  

Área de Concentração: Educação 

Linha de Pesquisa: Política e Gestão Educacionais 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dedico este trabalho a meus pais, Lázaro e 

Silvia, que carinhosamente me mostraram o 

caminho a trilhar; ao meu esposo, Ricardo, 

com amor e gratidão, por seu apoio. 

  



AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradeço sincera e profundamente a todas as pessoas que muito me encorajaram e me 

ajudaram a produzir algo de valor em minha vida. 

A Deus, pela saúde e sustentação para a conclusão deste processo e a permissão para a 

realização deste sonho. 

A meus pais, Lázaro e Silvia (in memoriam), pela vida e pelo legado marcado nos 

valores cristãos. Foram meus alicerces e sempre estiveram ao meu lado em todos os 

momentos da minha vida.  

Ao meu esposo, Ricardo, companheiro de vida, pelo apoio incondicional, pela 

compreensão e pelas palavras que me fizeram perserverar neste percurso. 

À minha família, que, mesmo distante, sempre almeja o meu sucesso. Em especial às 

minhas irmãs, Silvana e Simone, pela compreensão em relação às minhas ausências e pelo 

carinho permanente com que sempre me trataram. 

À Profª. Drª. Elisabete Ferreira Esteves Campos, minha querida orientadora, a quem 

agradeço a confiança. Desde o primeiro dia e durante toda a caminhada me acolheu e me 

incentivou a nunca desistir, com sua dedicação sempre pronta a me orientar.  

À Profª. Drª. Branca Jurema Ponce, e ao Prof. Dr. Sérgio Marcus Nogueira Tavares, 

pelas leituras atentas e valorosas na qualificação, contribuindo para que eu chegasse até aqui. 

Ao Coordenador do Programa, Prof. Dr. Marcelo Furlin, e às estimadas funcionárias da 

UMESP, por terem me ajudado nos detalhes acadêmicos e burocráticos ao longo do curso. 

A todos os docentes do Programa de Mestrado, minha gratidão pelas excelentes e 

enriquecedoras aulas, e por fazerem parte da minha formação de docente e pesquisadora.  

Aos parceiros do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Gestão Educacional e Formação 

dos Profissionais da Educação, pelas reflexões compartilhadas, pela disponibilidade em 

apresentarem suas pesquisas, oportunizando o meu aprendizado com seus estudos, e pelo 

compromisso em promover uma educação de qualidade. 

Aos companheiros do Grupo Colaborativo de Estudo – GCOl, pelas trocas e pelo 

entusiasmo que contagia, sobretudo aos coordenadores, Prof. Dr. Cristiano Rogério Alcântara 

e Profª. Mª. Ana Lúcia Borges, que com suas palavras e atitudes me impulsionaram a 

caminhar em busca de minha melhor versão.   

Aos colegas do curso de mestrado, agradeço o bom convívio e as boas discussões, 

mormente à Vanessa e à Laurymar, pela amizade sincera, pela disponibilidade, pela torcida, 

pelos almoços, pelas risadas e pela alegria que abrandaram nossa trajetória durante o curso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uma das coisas gostosas no jogo democrático é que não 

basta você estar convencido do acerto de suas ideias e do 

acerto de sua prática. Você precisa demonstrá-lo e 

convencer os demais. Diria até que, em muitos casos, você 

precisa converter.  

 

Paulo Freire



 

RESUMO 

 

 

O propósito desta pesquisa é analisar a política de gestão democrática no município de 

São Bernardo do Campo-SP a partir da análise documental fundamentada em Cellard 

(2008). A categoria da gestão democrática foi analisada no Plano Municipal de 

Educação, nos documentos normativos e no Estatuto dos Profissionais do Magistério e 

Servidores da Educação Básica do Ensino Público Municipal de São Bernardo do 

Campo. Em etapa posterior, foi analisado o Projeto Político Pedagógico de uma creche 

selecionada, a fim de investigar os fundamentos, as indicações, as condições e as 

estratégias da equipe para viabilizar a participação na gestão escolar. O arcabouço 

teórico que sustenta esta pesquisa são os estudos de Ferreira (1999, 2004), Freitas 

(2012, 2013), Gadotti (1994, 1998, 2001, 2004), Libâneo (2004, 2005, 2007), Paro 

(1990, 1997, 2002, 2005, 2010, 2015) e Veiga (1998). Conclui-se que a gestão 

democrática encontra muitos obstáculos, identificados a partir da análise da política 

expressa nos documentos. As políticas emanadas no contexto da ideologia neoliberal, 

que vêm se aprofundando em nossa sociedade, não se alinham à gestão participativa, o 

que leva a equipe escolar a assumir a responsabilidade por viabilizar algum nível de 

participação coletiva na gestão da escola.  

 

Palavras-chave: Creches; Gestão Democrática; Pesquisa Documental; Política 

Educacional.  

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to analyze the democratic management policy in the 

municipality of São Bernardo do Campo-SP based on the documentary analysis 

substantiated on Cellard (2008). The category of democratic management was analyzed 

in the Municipal Education Plan, normative documents and in the Statute of Teaching 

Professionals and Basic Education Workers of Public Education of the city of São 

Bernardo do Campo. In a subsequent stage, the Political-Pedagogical Project of a 

selected nursery center was analyzed to look into the principals, indications, conditions 

and strategies of the team to enable participation in school management. The theoretical 

framework that supports this research is the studies of Ferreira (1999, 2004), Freitas 

(2012, 2013), Gadotti (1994, 1998, 2001, 2004), Libâneo (2004, 2005, 2007), Paro 

(1990, 1997, 2002, 2005, 2010, 2015) and Veiga (1998). It is concluded that democratic 

management faces many obstacles, which were identified from the analysis of the 

policy expressed in the documents. The policies emanated in the context of the 

neoliberal ideology that are becoming deeper in our society, are not in line with 

participatory management, which leads the school team to assume responsibility for 

enabling some level of collective participation in the school management. 

Keywords: Nurseries; Democratic Management; Documentary Research; Educational 

Policy. 
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Em minha trajetória profissional, percebi a dificuldade da gestão escolar em 

lidar com as demandas administrativas, incluindo as questões de ordem legal, 

considerando-se o trabalho pedagógico com crianças pequenas. O meu interesse pela 

pesquisa nasceu da minha experiência como docente de educação infantil e diretora 

escolar de creche, cuja complexidade dificulta o estabelecimento de parcerias e de 

trabalho participativo, especialmente para viabilizar a gestão democrática. 

Ao efetuar o levantamento bibliográfico, foi possível verificar que a maior parte 

das produções na área de gestão escolar diz respeito ao ensino fundamental e médio, 

com poucos trabalhos na gestão de escolas de educação infantil e um número ainda 

menor em gestão de creches.  

Com base nas pesquisas cadastradas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD)1, foi realizada uma investigação utilizando quatro descritores que 

envolviam o tema da gestão democrática: da escola pública, de ensino fundamental, de 

educação infantil e em creches. Primeiramente, realizou-se uma busca sem refinamento; 

depois, com o estabelecimento do período dos últimos cinco anos, ou seja, de 2015 a 

2019, e, por fim, outra busca pelo título. 

 Foram encontrados os seguintes dados: 

 

Quadro 1: Dissertações e teses sobre gestão democrática 

 

Descritores Sem refinamento 
Período 

2015 - 2019 
Título 

Gestão democrática da escola pública 854 338 18 

Gestão democrática em escolas de ensino 

fundamental 
185 72 02 

Gestão democrática em escolas de educação infantil 68 38 07 

Gestão democrática em creches 18 11 01 

Fonte: a autora (2020), com base na BDTD. 

 

Por meio dessa verificação, foi constatado que, quando se utiliza o descritor 

“gestão democrática da escola pública”, a maior parte das produções diz respeito às 

escolas estaduais de educação fundamental e ensino médio, sendo que:  

– Sem refinamento, foram encontrados 854 trabalhos que não necessariamente 

trazem em seu desenvolvimento a questão da gestão democrática, mas temáticas que 

perpassam por políticas de desenvolvimento profissional para diretores, formação 

 
1 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/. Acesso em: 20 abr. 2020. 

http://bdtd.ibict.br/
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continuada de docentes em suas áreas de atuação, programas de fortalecimento do 

ensino médio e da gestão educacional, gestão ambiental transformadora, avaliação em 

larga escala, entre outros.  

– Delimitando os últimos cinco anos, observamos 338 pesquisas e vimos, 

igualmente, temas envolvendo ações formativas voltadas aos diretores de escolas 

públicas, sexualidade e gênero, processo de escolhas de diretores escolares etc. 

– Refinando a busca pelo título, restaram apenas 18 trabalhos, cujas temáticas 

versavam sobre a atuação dos conselhos escolares, a implantação dos PPPs, a 

participação da família para a contribuição do sucesso escolar do estudante, interfaces 

entre gerencialismo e gestão democrática, e concepção de gestão democrática e do 

diálogo presentes na proposta do Ministério Público para a mediação de conflitos nas 

escolas.  

Quanto ao descritor “gestão democrática em escolas de ensino fundamental”, 

verificamos que: 

– Sem refinamento, constam 185 trabalhos envolvendo gestão escolar dos 

recursos financeiros, as representações sociais dos docentes de ensino fundamental, 

implicações da atuação do gestor escolar na qualidade do processo educativo, as 

contribuições da autoavaliação institucional para a escola de educação básica, e demais 

que caminham nesse sentido.  

– Delimitando os últimos cinco anos, encontramos 72 pesquisas relacionadas às 

mesmas vertentes descritas acima.  

– Refinando a busca pelo título, ficaram apenas duas pesquisas, sendo uma 

voltada para o apontamento das possibilidades, das dificuldades e entraves à 

participação dos pais em escolas de ensino fundamental, e a outra sobre o processo de 

participação na tomada de decisões nas escolas municipais e o papel dos Conselhos 

Escolares na implantação da gestão democrática. 

Em relação à “gestão democrática em escolas de educação infantil”, os dados 

mostram uma diminuição no número de pesquisas:  

– Sem refinamento, apareceram 68 trabalhos com diversificados temas, como 

gestão educacional, qualidade na educação infantil, psicologia escolar e gestão 

democrática, hospitalidade na educação infantil, participação infantil nos processos de 

gestão da escola, educação infantil no campo, coordenador pedagógico na educação 

infantil, entre outros. Notamos que não necessariamente são temas com foco na gestão 

democrática, mas que apresentam de alguma maneira o envolvimento na gestão. 
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– Delimitando os últimos cinco anos, restaram 38 pesquisas, e verificamos que 

os temas coincidem, baseados em trabalhos sobre os conselhos escolares na educação 

infantil, a participação dos pais, das crianças, dos docentes na gestão democrática 

escolar, o envolvimento na elaboração do PPP, a eleição de diretores, e encontramos 

uma que trata da gestão de uma pré-escola sob o olhar das crianças. 

– Refinando a busca pelo título, sobraram sete pesquisas, tratando de temas 

como: o conselho de escola como estratégia para uma gestão democrática, o 

acolhimento e a participação dos pais na gestão escolar, a gestão democrática e a eleição 

de diretores, a gestão democrática e a análise dos limites e perspectivas nas realidades 

brasileiras e italianas, a gestão democrática e a interlocução com a qualidade na 

educação infantil. 

Com o termo “gestão democrática em creches”, constatamos que há uma queda 

significativa no número de produções, sendo: 

– Sem refinamento, encontramos 18 trabalhos, e destes, 13 são dissertações de 

mestrado e cinco teses de doutorado, com temas sobre creche, gestão democrática, 

educação infantil, política educacional, administradores escolares, autoavaliação 

institucional participativa e avaliação institucional.  

– Delimitando os últimos cinco anos, o número cai para 11 pesquisas, sendo oito 

dissertações de mestrado e três teses de doutorado. Das 11 pesquisas, quatro foram 

produzidas em universidades estaduais, quatro em universidades particulares e três em 

universidades federais. O estado com maior índice de produção é São Paulo (6), seguido 

de Santa Catarina (3), Mato Grosso do Sul (1) e Rio Grande do Sul (1).  

Os dados desse levantamento são apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2: Dissertações e teses sobre gestão democrática em creches 

 

Título Autor Ano / Nível Instituição Resumo 

O projeto político 

pedagógico e a 

gestão democrática 

na educação 

infantil: uma 

proposta de 

construção 

dialógica na rede 

municipal de 

ensino de      

Toropi – RS 

 

 

FRAZEN, 

Karine 

Gutheil 

 

2018 

Dissertação 

(mestrado) 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

Realizar processo de 

discussão dialógica com a 

proposição/elaboração de 

um documento orientador 

para a construção do projeto 

político pedagógico da 

educação infantil. Debater 

sobre as concepções de 

infância; investigar os 

marcos legais da gestão na 

educação infantil; refletir 

sobre a gestão democrática 

no processo de construção 
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 do projeto político 

pedagógico. 

Título Autor Ano / Nível Instituição Resumo 

Brinquedoteca na 

creche: que espaço 

é esse? Um estudo 

de múltiplos casos 

em creches 

públicas de 

Indaiatuba – SP 

KARINA, 

Cristiane 

Belz Garcia  

 

2018 

Tese 

(doutorado) 

Universidade 

de São Paulo 

Compreender os motivos 

para a instalação de 

brinquedotecas em 

instituições de educação 

infantil. 

Um olhar sobre as 

professoras das 

creches de Laguna: 

perfil e condições 

de trabalho  

ARAÚJO, 

Edson 

Morais  

 

2017 

Dissertação 

(mestrado) 

Unisul Analisar o perfil das 

docentes das creches e as 

condições em que realizam 

seu trabalho.  

Gestão na educação 

infantil: um estudo 

em duas creches do 

interior paulista  

PALUAN, 

Marcella  

 

2016 

Dissertação 

(mestrado) 

Universidade 

de São Paulo  

Analisar a estrutura de 

gestão da/na educação 

infantil, em um município 

no interior paulista.  

Gestão em Centros 

de Educação 

Infantil: políticas e 

práticas 

LUZ,  

Anízia 

Aparecida 

Nunes  

2016 

Tese 

(doutorado) 

UFMS Descrever o contexto 

histórico e a evolução da 

expansão da educação 

infantil na Rede Municipal 

de Ensino.  

(Desa)fios da 

gestão nas 

instituições de 

educação infantil: 

entre concepções e 

práticas de gestoras 

BORGES, 

Rúbia  

 

2016 

Dissertação 

(mestrado) 

UNISUL Analisar as concepções e 

práticas de gestão na 

educação infantil a partir da 

narrativa de gestoras.  

Projeto político 

pedagógico na 

creche: 

participação e 

protagonismo da 

equipe de 

funcionárias(os) de 

uma unidade da 

rede municipal de 

Santo André-SP 

VIEIRA, 

Ana Luzia da 

Silva  

 

2015 

Dissertação 

(mestrado) 

UNINOVE Analisar como docentes e 

funcionárias(os) 

compreendem a 

participação, o 

pertencimento e o 

protagonismo no processo 

de elaboração e 

acompanhamento do PPP. 

Gestão democrática 

e práticas 

participativas na 

educação infantil: 

um estudo de caso 

numa creche 

pública municipal 

FRANZONI, 

Juliana 

Ribeiro 

Alves  

 

2015 

Dissertação 

(mestrado) 

Universidade 

Federal de 

Santa 

Catarina 

 

Compreender como os 

profissionais, as famílias e 

as crianças vivenciam o 

processo de gestão e 

participação e como essas 

práticas orientam a 

organização das instituições 

educativas para a infância. 

O planejamento 

democrático e 

participativo 

construído com 

crianças de 0 a 3 

anos  

 

ROSA, 

Emillyn  

 

2015 

Dissertação 

(mestrado) 

UNINOVE Analisar se é possível 

realizar um planejamento 

coletivo com as crianças, 

tendo como objetivos 

específicos investigar qual 

concepção de criança torna 

possível esse trabalho e 

quais as estratégias que o 

docente pode utilizar para 



16 

Fonte: a autora (2020), com base na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

 

A primeira pesquisa teve como foco a discussão sobre os desafios na construção 

de um Projeto Político Pedagógico para a educação infantil. Constatou-se que gestores e 

docentes, em muitos casos, não sabem lidar com a autonomia, limitando-se aos afazeres 

do dia a dia da escola, sendo necessário, portanto, maior comprometimento para que o 

processo de elaboração do PPP da escola se efetive de forma democrática. 

A segunda pesquisa discorreu sobre a instalação de brinquedotecas nas creches 

públicas de Indaiatuba/SP. Os resultados mostraram que essa ação está inter-relacionada 

com outros problemas enfrentados no cotidiano, como a existência de profissionais com 

baixa escolaridade ou sem formação, sem tempo e sem materiais; tensão entre a 

escolarização precoce e o modelo centrado no desenvolvimento integral da criança, bem 

como ausência de compreensão a respeito do que é uma brinquedoteca, seus objetivos e 

utilidade. 

A terceira pesquisa versou sobre o perfil das docentes das creches e as condições 

em que realizam seu trabalho. Os dados apontaram que as docentes eram qualificadas 

para o exercício da função, no entanto, necessitavam de cursos de formação mais 

relacionados às suas dificuldades cotidianas, pois enfrentavam alguns problemas de 

ordem material, estrutural e financeira, e sentiam-se subvalorizadas. O estudo indicou a 

necessidade de uma gestão democrática a fim de buscar mais diálogo e participação de 

todos os envolvidos na creche. 

A quarta pesquisa visou analisar a estrutura de gestão da/na educação infantil em 

um município no interior paulista. Constatou-se que tanto na creche em que a diretora 

não estava presente diariamente quanto na que ela permanecia, vinham ocorrendo 

determinadas situações de desrespeito aos direitos das crianças. A conclusão foi a de 

promovê-lo. 
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que os objetivos educacionais dessa etapa eram pouco compreendidos, mesmo entre os 

gestores da própria Secretaria Municipal de Educação. 

A quinta pesquisa teve por finalidade descrever o contexto histórico e a evolução 

da expansão da educação infantil na rede municipal de ensino, bem como analisar os 

relatos dos sujeitos sobre a concepção de gestão administrativa e pedagógica. O 

resultado evidenciou que os diretores (eleitos) e coordenadores pedagógicos 

(especialistas concursados) normalmente assumem a cultura da gestão participativa sob 

as diversas formas existentes no sistema de ensino. 

A sexta pesquisa visou verificar as concepções e práticas de gestão a partir da 

narrativa de gestoras. Como resultado, evidenciou-se que a função da gestão na 

educação infantil, na percepção delas, estava associada a práticas burocratizadas, isto é, 

na resolução de questões meramente de cunho administrativo, pois as de cunho 

pedagógico eram secundarizadas, sendo solucionadas com a adoção do material 

apostilado pelo município. A participação da comunidade educativa com docentes, 

familiares e profissionais era limitada, e a cooperação das crianças resumia-se a 

questões meramente ilustrativas, tal como a escolha da cor do novo uniforme.  

A sétima pesquisa abordou sobre como docentes e funcionárias compreendem a 

participação, o pertencimento e o protagonismo no processo de elaboração e 

acompanhamento do Projeto Político Pedagógico da creche. Os resultados indicaram 

contradições referentes às concepções de creche, educação infantil, gestão escolar, 

formação continuada em serviço e valorização profissional. 

A oitava pesquisa buscou compreender como os profissionais, as famílias e as 

crianças vivenciam o processo de gestão e participação na educação infantil. Os dados 

apontaram os muitos desafios que ainda se impõem para a concretização de práticas 

democráticas nas instituições de educação infantil quando se pensa em incluir as 

crianças, suas famílias e os profissionais. 

A nona pesquisa pretendeu analisar a possibilidade de realizar um projeto 

coletivo com crianças de 0 a 3 anos. Obteve como resultado a evidência de que a 

execução de um planejamento democrático e participativo com crianças de creche é 

possível, e que para isso se faz necessário que o docente conceba a criança como um 

sujeito capaz e de direitos, que também produz cultura, tendo como procedimentos 

metodológicos ações que permitam o desenvolvimento da democracia, sendo eles de 

escolha e de participação, promovendo a constante atuação das crianças como 

protagonistas. 
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A décima pesquisa buscou compreender as significações dos gestores 

educacionais sobre o atendimento às crianças do campo na educação infantil, 

constatando que o acolhimento das crianças de 0 a 3 anos do campo ocorre somente em 

creches localizadas em área urbana. As gestoras apresentaram ponderações que 

transitam entre a preocupação em manter aspectos gerais da educação infantil para todas 

as crianças e a busca por adaptações de aspectos específicos da educação infantil para as 

crianças da área rural. A indicação política para o cargo de diretor escolar foi 

manifestada como negativa pelas diretoras escolares, e necessária para a Secretaria de 

Educação. 

A décima primeira pesquisa observou o percurso de implementação da 

Autoavaliação Institucional Participativa (AIP), que se configurou como política 

pública do município de São Paulo, de 2013 a 2016. Constatou-se que essas ações 

formativas, voltadas ao desenvolvimento profissional das educadoras, devem ser 

constituídas e apoiadas pela Secretaria Municipal de Educação, visando à qualificação 

do processo de AIP, em particular no que tange às transformações consideradas 

necessárias pelo grupo que efetivou a autoavaliação participada e elegeu ações 

prioritárias de intervenção no contexto educativo. 

De forma resumida, as pesquisas analisadas trataram de questões, tais como: os 

desafios na construção de um Projeto Político Pedagógico compreendendo a 

participação, o pertencimento e o protagonismo no processo de elaboração e 

acompanhamento desse instrumento na creche; compreensão sobre como os 

profissionais, as famílias e as crianças vivenciam o processo de gestão e participação; 

análise do perfil das docentes das creches e as condições em que realizam seu trabalho; 

as concepções e práticas de gestão a partir da narrativa de gestoras; o contexto histórico 

e a evolução da expansão da educação infantil e a possibilidade de realização de um 

planejamento coletivo com as crianças de 0 a 3 anos. 

Assim, salientamos a necessidade de maior aprofundamento sobre o significado 

da gestão democrática em creche, a partir de estudos das políticas educacionais 

presentes nos documentos oficiais, sendo esse um campo a ser explorado a fim de 

identificarmos conceitos, propósitos e propostas nos documentos oficiais para melhor 

compreensão das adversidades apontadas em diversas pesquisas.  

De acordo com Paro, 

 
Entra no rol das preocupações da administração, na escola, tudo que diz 

respeito ao processo pelo qual se busca alcançar os fins educacionais 
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estabelecidos. Por conseguinte, é objeto de estudo da administração, em igual 

medida, tanto a coordenação do esforço humano envolvido quanto a 

organização e racionalidade do trabalho que se realiza para atingir os 

resultados desejados (PARO, 1997, p. 75-76). 

 

Os processos para alcançar os fins educacionais no interior de cada escola estão 

condicionados pela política de gestão em sua rede de ensino. Porém, partindo dos 

estudos sobre gestão democrática, é esperado que, de modo geral, as escolas assumam 

relações mais democráticas com base no diálogo, na solidariedade, no respeito às 

diferenças, como propõe Paro (1997, p. 17):  

 
[...] cabe aos profissionais da educação fazerem valer o seu papel de 

educador, dando ênfase a um ensino mais democrático, com diálogos abertos, 

com informações que provoquem reflexões a respeito dos fatos sociais 

existentes. É importante que se trabalhe sempre com o concreto, assim o 

educando se sentirá estimulado a criar situações como todo o processo 

democrático, que é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a 

necessidade de refletir previamente a respeito dos obstáculos e 

potencialidades que a realidade apresenta para a ação. 

 

Para que os profissionais da educação assumam um ensino mais democrático, 

busca-se, na figura do diretor, a capacidade de envolver as pessoas, sejam elas docentes, 

funcionários, estudantes, pais ou responsáveis, para que participem ativamente de um 

ambiente mais democrático.  

No caso do diretor de creche, espera-se, ainda, que seja capaz de coordenar um 

Projeto Político Pedagógico que considere as especificidades da faixa etária, suas 

características, seu universo cultural, com o envolvimento de toda a comunidade escolar 

comprometida em atender às necessidades reais das crianças. 

Um dos desafios a ser enfrentado pelos gestores é a compreensão histórica da 

creche como o lugar que cuida das crianças enquanto os pais trabalham, o que pode 

manter a fragmentação entre cuidar e educar, conforme indicam algumas pesquisas 

recentes (LUZ, 2020; PASCHOAL et al., 2015; KRAMER, 2011). Quando essa 

fragmentação se manifesta nas representações das famílias e até de educadores, faz com 

que a legítima preocupação com a saúde, alimentação, higiene e segurança se tornem 

prioritárias, ficando em segundo plano os propósitos e propostas pedagógicas, em uma 

clara cisão entre cuidar e educar, ferindo, desse modo, um princípio fundamental, e 

dificultando um trabalho coletivo.  

As creches precisam estar bem equipadas e com ambientes adequados à faixa 

etária, o que implica também em administrar recursos materiais e financeiros que são 



20 

recebidos pelas escolas, cuja deliberação de uso não pode ser uma decisão apenas do 

diretor escolar, mas que requer a participação de todos.  

No entanto, as pesquisas analisadas indicam os inúmeros obstáculos para a 

efetivação da gestão escolar democrática com a ativa participação da comunidade 

escolar, o que nos levou a analisar de que maneira tais empecilhos podem também 

decorrer das políticas educacionais.  

Interessa-nos, dessa maneira, compreender quais são as indicações e condições 

oferecidas pela administração pública decorrentes da política instituída e formalizada 

em documentos oficiais para a concretização da gestão democrática.  

A investigação foi realizada no município de São Bernardo do Campo/SP, que 

iniciou o trabalho com a educação infantil em 1960, com a inauguração da primeira 

creche, em 1979, denominada “Parque São Bernardo”, vinculada à Secretaria de Bem-

Estar Social, para atender crianças de 0 a 6 anos. Em 1991, as creches foram 

incorporadas pela Secretaria de Educação, reconhecendo-se que a política de 

atendimento não pode ser assistencialista, mas educacional (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 1992). A relevância do ambiente educacional para essa faixa etária, 

compreendendo o cuidar e o educar como conceitos indissociáveis, passou a justificar a 

integração das creches à rede educacional.  

Em 1992, foi publicado o currículo integrado para a educação infantil – 

agregando o atendimento de crianças de 0 a 6 anos – no qual a educação pública, 

democrática e participativa é preconizada (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1992). São 

Bernardo do Campo, portanto, construiu uma longa e importante história no cenário 

educacional brasileiro, justificando o critério de escolha desse município para esta 

pesquisa.  

A gestão democrática da escola pública é um dos princípios da Constituição 

Federal de 1988, tendo sido assumida no município desde a publicação do currículo 

integrado de 1992, o que pressupõe a garantia de condições para a participação de toda a 

comunidade escolar.  Dessa forma, após mais de 30 anos da promulgação da 

Constituição Federal, e 27 anos da publicação do currículo integrado do município, 

investigamos de que maneira as condições para a gestão democrática estão previstas 

atualmente nos documentos oficiais.  

Para tanto, formulamos as seguintes questões: quais são as indicações presentes 

nos documentos oficiais e quais as condições para a gestão democrática nas escolas 

municipais de educação básica de São Bernardo do Campo? Como são expressos, no 
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Projeto Político Pedagógico de uma creche, o princípio da gestão democrática e as ações 

que permitem a participação da comunidade escolar?  

Nesta pesquisa, definimos como comunidade escolar todos aqueles que fazem 

parte do processo educativo no âmbito da escola: gestores, docentes, servidores de 

apoio, estudantes e famílias.  

Trata-se de pesquisa documental, de abordagem qualitativa, analisando os 

seguintes documentos: a) Plano Municipal de Educação e documentos decorrentes que 

orientam as escolas para a efetivação da gestão democrática; b) Estatuto dos 

Profissionais do Magistério e Servidores da Educação Básica do Ensino Público 

Municipal de São Bernardo do Campo; c) Projeto Político Pedagógico, do ano de 2019, 

de uma creche inaugurada há mais de 20 anos.  

Definimos como objetivo geral:  

i) identificar as condições presentes nos documentos oficiais para a 

efetivação da gestão democrática nas escolas municipais de educação 

básica de São Bernardo do Campo. 

 

E como objetivos específicos:  

i) identificar no Plano Municipal de Educação de São Bernardo do Campo 

metas e estratégias para a gestão escolar democrática e seus 

desdobramentos em outros documentos e regulamentações; 

ii) verificar os documentos orientadores para a gestão dos recursos 

financeiros repassados para as escolas públicas e compreender os 

caminhos indicados pela administração pública para a ampliação da 

autonomia financeira das escolas; 

iii) identificar, no Estatuto dos Profissionais do Magistério e Servidores da 

Educação Básica do Ensino Público Municipal de São Bernardo do 

Campo, os cargos dos profissionais que atuam nas escolas e respectivas 

atribuições, com o propósito de constatar como está prevista a 

participação na gestão escolar;  

iv) identificar, no Projeto Político Pedagógico de uma escola municipal de 

educação básica, de educação infantil, com atendimento de 0 a 3 anos, os 

fundamentos e as propostas de participação da comunidade escolar na 

gestão da escola.  
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Atualmente, o município conta com 29 creches conveniadas2 e 45 creches da 

rede própria3. A escolha da creche para análise do Projeto Político Pedagógico 

considerou o fato de a selecionada ter sido fundada há mais de 20 anos, pressupondo já 

haverem construído conhecimentos sobre gestão democrática. Embora haja rotatividade 

dos profissionais da equipe, entendemos que os fundamentos e propostas dessa 

instituição no Projeto Político Pedagógico poderiam apresentar elementos suficientes 

para os intentos desta pesquisa, visto que o PPP é fruto de um processo de construção 

contínua que ali estaria sendo construído há muitos anos, indicando, portanto, dados 

relevantes para este estudo.  

 

Metodologia  

 

A investigação proposta para este trabalho é de abordagem qualitativa e utilizou 

a pesquisa documental como procedimento metodológico.  

A pesquisa documental, na abordagem qualitativa, propõe-se a produzir novos 

conhecimentos, criar maneiras de compreender os fenômenos e dar a conhecer a forma 

como estes têm se revelado, ainda que não seja de maneira explícita.  

Nos estudos de pesquisa qualitativa, segundo Lüdke e André (2012), são 

considerados documentos quaisquer materiais escritos que possam ser usados como 

fontes de informação: leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, 

diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de 

rádio e televisão, livros, estatísticas e arquivos escolares. No caso desta pesquisa, 

optamos pelos documentos oficiais, produzidos pela administração municipal (Estatuto, 

Plano Municipal, documentos orientadores sobre gestão democrática) e o documento 

produzido pela equipe escolar (Projeto Político Pedagógico).  

Segundo Cellard (2008, p. 296), “definir o documento representa em si um 

desafio”, uma vez que precisa ser selecionado de forma adequada em função do 

problema e dos objetivos da pesquisa. Nossa escolha por esses documentos ocorreu em 

função de critérios estabelecidos que permitissem identificar o conceito de gestão 

democrática, palavras e frases relacionadas ao objeto em análise, além dos fundamentos 

teóricos, determinações, procedimentos e diretrizes relativas à política de gestão 

democrática. Essas escolhas, porém, não estão isentas de uma opção político-

 
2 Nesta pesquisa não abordaremos a política de conveniamento, por não ser nosso foco de investigação. 
3 Fonte: Secretaria de Educação-SBC. Consultado em 3 jan. 2020. 
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metodológica, podendo outros pesquisadores optarem por documentos diferentes, em 

função de suas próprias convicções e propósitos.  

Na análise documental, fundamentada em Cellard (2008), o pesquisador irá 

explorar o texto com um olhar atento, procurando identificar e compreender o que 

contêm os documentos, como se estruturam, quais suas finalidades, a quem se destinam, 

como se apresentam enquanto política e como se propõe a sua implementação.  

Para Cellard (2008, p. 299), o pesquisador deve compreender o sentido da 

mensagem e realizar o exame e a crítica do documento em cinco dimensões:  

• “O contexto” no qual foi produzido o documento, a data da sua 

produção, “a conjuntura política, econômica, social, cultural” que 

permita “apreender os esquemas conceituais de seu ou seus autores”. 

Cellard (2008, p. 300) também entende que: “uma boa compreensão do 

contexto é, pois, crucial, em todas as etapas de uma pesquisa documental, 

tanto no momento da elaboração de um problema [...] quanto na análise 

propriamente dita”.  

• A autoria, analisando se “o autor ou autores” permite/m saber “se falam 

em nome próprio, em nome de um grupo ou de uma instituição”. 

• “A autenticidade e a confiabilidade do texto”, para que o pesquisador não 

corra o risco de falsas análises e interpretações.  

• “A natureza do texto”, considerando que sua estrutura pode variar 

conforme o contexto em que é redigido. Só faz sentido para o leitor que 

compreende a linguagem específica do documento analisado.  

• “Os conceitos-chave e a lógica interna dos textos”, ou seja, é preciso que 

o pesquisador compreenda o texto de forma satisfatória, os sentidos e os 

significados dos termos empregados (CELLARD, 2008, p. 302) em 

função de seu objeto de investigação e análise.  

 
Cellard (2008, p. 303) propõe uma análise preliminar para, em seguida, “reunir 

todas as partes – elementos da problemática ou do quadro teórico, contexto, autores, 

interesses, confiabilidade, natureza do texto, conceitos-chave” para uma “interpretação 

coerente” que considere “a temática ou questionamento inicial”.  

Partindo de tais fundamentos, no estudo preliminar dos documentos foram 

selecionados aqueles que poderiam oferecer dados relevantes para os propósitos da 

pesquisa. Identificamos e analisamos como estão expressas as orientações para uma 
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gestão escolar democrática e as condições para que os vários segmentos da comunidade 

escolar participem desse processo nas tomadas de decisões de ordem organizacional, 

pedagógica e financeira.  

Além dos documentos publicados pela administração pública, destacamos a 

relevância que o Projeto Político Pedagógico (PPP) assume nesta análise, sobretudo 

após a promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN), nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996b), que determina a elaboração das 

propostas pedagógicas de forma coletiva, com a participação dos profissionais da escola 

e da comunidade. 

A coleta das legislações nacionais e municipais se deu por acesso digital em sites 

governamentais e municipais4, sendo que o Estatuto que rege o quadro de profissionais 

da educação (e suas alterações), o Plano Municipal de Educação e demais documentos 

estão disponíveis no site “Leis Municipais”5. O Projeto Político Pedagógico da escola 

foi obtido por meio eletrônico, no portal da Secretaria de Educação de São Bernardo do 

Campo6.  

As análises dos documentos, no que se refere ao conceito de gestão democrática 

da escola, foram subsidiadas pelos estudos teóricos de Gadotti (1994, 1998, 2001, 

2004), Libâneo (2004, 2005, 2007), Paro (1990, 1997, 2002, 2005, 2010, 2015), Veiga 

(1998), dentre outros. Os estudos de Adrião e Camargo (2007), Dourado (2000, 2010), 

Ferreira (1999, 2004), Freitas (2012, 2013) e Saviani (1997, 2008a, 2008b, 2013, 2014) 

fundamentaram as análises sobre a gestão escolar no contexto da sociedade neoliberal.  

Esta pesquisa está organizada em quatro seções, além da Introdução e das 

Considerações finais.  

Na primeira seção, abordamos a legislação, os fundamentos da gestão escolar 

democrática e o Plano Nacional de Educação. Na segunda seção, há informações sobre 

o município de São Bernardo do Campo, onde a pesquisa foi realizada, uma análise do 

Plano Municipal de Educação e demais documentos orientadores que se referem à 

gestão escolar democrática. Na terceira seção, foi apresentado e analisado o Estatuto do 

Magistério, destacando os cargos e suas respectivas atribuições que permitiram 

identificar as condições para participação na gestão escolar democrática. Na quarta 

 
4 Disponível em: https://www.saobernardo.sp.gov.br. Acesso em: 15 jun. 2020. 
5 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/plano-municipal-de-educacao-sao-bernardo-do-campo-

sp. Acesso em: 15 jun. 2020. 
6 Disponível em: https://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br. Acesso em: 15 jun. 2020. 

https://www.saobernardo.sp.gov.br/
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-municipal-de-educacao-sao-bernardo-do-campo-sp
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-municipal-de-educacao-sao-bernardo-do-campo-sp
https://www.educacao.saobernardo.sp.gov.br/
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seção, foram destacados trechos do Projeto Político Pedagógico da creche selecionada, 

com foco nos fundamentos e práticas de gestão democrática.  

Nas considerações finais, apresentamos nossas reflexões sobre o processo de 

investigação, ressaltando pontos fundamentais sobre orientações oficiais e condições 

para a gestão escolar democrática.  

Concluímos, com esta pesquisa, que a gestão democrática encontra muitos 

entraves, presentes nas políticas que fundamentam os documentos oficiais, 

especialmente no contexto da ideologia neoliberal – que vem se aprofundando em nossa 

sociedade. Isto leva as equipes gestoras a buscarem estratégias no seu cotidiano para 

encontrar possibilidades de maior participação da comunidade escolar. 
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O princípio da gestão democrática da escola pública está previsto na 

Constituição Federal de 1988. De acordo com os documentos oficiais decorrentes, há 

uma ênfase ao papel do gestor para a integração família-escola-comunidade numa 

gestão que seja participativa. 

Nesta seção, destacamos aspectos da legislação, apresentando estudos teóricos 

que tratam do conceito de gestão democrática, demonstrando que a teoria neoliberal 

instituída na nossa sociedade dificulta o cumprimento da Constituição na perspectiva de 

uma administração participativa. A gestão democrática passou a significar a 

transferência de responsabilidades para as equipes escolares, cobrando eficiência e 

eficácia, com base no modelo de administração empresarial.  

 

1.1 Gestão e democracia: a análise do conceito 

 

Em nossa luta por uma sociedade democrática, temos defendido a ideia de que a 

democracia requer uma série de condições, dentre as quais a garantia de direitos sociais. 

A educação é um desses direitos, com promessa de escola pública, laica e gratuita para 

todos os brasileiros e brasileiras. A expressão de tal direito na Constituição Federal foi 

consequência de um lento e difícil processo histórico de debates e embates sobre a 

democratização do País e do ensino. Rompendo com o autoritarismo do regime militar 

(1964-1985), foi aprovada a Constituição Federal de 1988, com o propósito de instaurar 

a democracia e de institucionalizar os direitos humanos.  

Classificada como uma das Constituições mais avançadas no âmbito das 

garantias individuais e sociais, estabelece conquistas importantes, como: a promoção 

dos direitos humanos, a destinação de recursos do orçamento – que antes eram 

destinados à infraestrutura – para a educação, a cultura e a previdência, sinalizando uma 

importante transformação social.  

No tratamento dispensado à educação pública no País, foi assegurada no artigo 

205 (BRASIL, 1988) a educação como direito público subjetivo, ou seja, o Estado 

passou a ter a obrigação de ofertar educação escolar, sendo imputadas penalidades aos 

governantes que não garantirem vagas. Por sua vez, crianças e adolescentes em idade 

escolar obrigatória – dos 4 aos 17 anos – devem frequentar a escola, e as famílias que 

não atenderem tal obrigatoriedade também pode ser responsabilizadas. 

Para que a gratuidade do ensino público fosse alcançada, o artigo 212 (BRASIL, 

1988) definiu a porcentagem de recursos que deveriam ser aplicados na manutenção e 
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desenvolvimento do ensino, determinando a vinculação da receita de impostos para o 

financiamento da educação. 

Os direitos e garantias previstas na Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

elaborada em um momento de grande euforia pela redemocratização do País, foram 

compreendidos por grupos liberais como um inchaço do Poder Executivo. É fato que a 

elaboração de políticas públicas e legislações resultam de disputas de grupos com 

diferentes interesses. Sobre essa questão, Saviani (2008b, p. 224) relata que, desde o 

século XIX, “a mentalidade liberal que, em nome do princípio de que o Estado não tem 

doutrina, chegava a advogar o seu afastamento do âmbito educativo”.  

A ênfase neoliberal que se fortaleceu ao longo do século XX advogou a 

privatização do ensino e manteve, na Constituição Federal, a destinação de verba 

pública para instituições privadas, um dos pontos de tensão, conforme menciona Saviani 

(1997). A luta pelo poder político e ideológico faz com que diferentes projetos sejam 

contemplados em uma mesma legislação, nem sempre de maneira tranquila.  

Divergências ocorreram também em relação ao princípio da gestão democrática 

das escolas, estabelecido no artigo 206 da Constituição Federal. A proposta para a 

gestão democrática em todas as instituições escolares foi refutada, prevalecendo apenas 

para as instituições públicas. E como destacam Adrião e Camargo (2007, p. 71), a 

gestão democrática, na Constituição Federal, limitou-se às escolas, posto que não houve 

mecanismos de participação no âmbito das redes ou sistemas de ensino.  

 
Ressalte-se que tais medidas, por sua vez, tenderiam a limitar-se à esfera das 

unidades escolares e a expressar-se principalmente por meio da presença de 

colegiados ou conselhos gestores, pouco ou nada avançando no sentido da 

constituição de mecanismos reais de participação de trabalhadores em 

educação e usuários das redes públicas em instâncias decisórias dos sistemas 

de ensino.  

 

Após oito anos, foi promulgada a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que deliberou sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Os 

direitos à educação foram ratificados, bem como o princípio da gestão democrática, 

sobretudo no seu artigo 3º, inciso VIII, determinando que: “o ensino público será 

ministrado com base no princípio da gestão democrática” (BRASIL, 1996b), e no artigo 

14, que trata das normas da gestão democrática, conforme incisos I e II: 

 
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da educação na 
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elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes 

(BRASIL, 1996b, art. 14). 

 

Destaca-se, na LDB, a relevância que é atribuída ao Projeto Político Pedagógico 

e aos Conselhos Escolares, como pilares de sustentação de uma gestão escolar 

democrática, enaltecendo o mérito de uma gestão compartilhada, com a participação dos 

profissionais da educação e da comunidade escolar.  

Se a gestão democrática pode ser considerada um avanço em termos legais, por 

outro lado, a descentralização da educação, com maior comprometimento para estados e 

municípios, levou também à maior responsabilização das instituições de ensino, que 

passaram a ser cobradas pelos resultados.   

No que se refere à autonomia da gestão financeira, importante destacar o artigo 

15 da LDB, com a seguinte redação: “Os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de 

direito financeiro público” (BRASIL, 1996b, art. 15).  

Constatamos que há intenção a uma crescente descentralização e progressiva 

autonomia financeira, administrativa e pedagógica das escolas, cuja gestão democrática 

é justificada, conforme Gadotti (2001) por, pelo menos, duas razões: “A primeira dessas 

razões é porque a escola deve formar para cidadania e a segunda razão consiste no fato 

de que a gestão democrática pode melhorar o que é específico da escola: o ensino. A 

participação pertence à própria natureza do ato pedagógico” (GADOTTI, 2001, p. 46). 

Presumimos, então, que as relações dentro das instituições de ensino devam 

gerar integração, cooperação e participação, e, para isso, as propostas precisam ser 

construídas e reconstruídas pelas próprias pessoas envolvidas, que são todas aquelas que 

fazem parte da comunidade escolar: estudantes, famílias, docentes, pedagogos, gestores, 

funcionários, que estão também representados nos órgãos colegiados, como a 

Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola, Grêmio Estudantil, Conselho de 

Classe, entre outros. No entendimento de Cury (2007, p. 494):  

 
Afirma-se, pois, a escola como espaço de construção democrática, respeitado 

o caráter específico da instituição escolar como lugar de 

ensino/aprendizagem. A gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, 

por injunção da nossa Constituição (BRASIL, 1988, art. 37): transparência e 

impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, 

representatividade e competência. Voltada para um processo de decisão 

baseado na participação e na deliberação pública, a gestão democrática 

expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como cidadãos e do 
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crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática. Por isso a gestão 

democrática é a gestão de uma administração concreta.  

 

Apesar da garantia de direitos e dos avanços contidos nos documentos legais 

mencionados, além dos argumentos teóricos de autores que ressaltam a relevância de 

uma gestão escolar democrática, são muitos os obstáculos para a sua efetivação, como 

identificamos no levantamento bibliográfico que apresentamos e nos resultados desta 

pesquisa.  

É certo que o direito à educação e o princípio da gestão democrática na 

legislação significam importantes avanços, mas é imperativo compreender o contexto 

político, ideológico, social e econômico nos diferentes momentos históricos, como 

propõe Cellard (2008), para identificar as dissonâncias entre os discursos que valorizam 

essa política e suas possibilidades de efetivação.  

A democracia ainda é um campo de luta em uma sociedade capitalista que 

imprime um modo de viver valorizando o consumo de bens e informações, 

marginalizando os grupos que pertencem às classes com menor poder econômico. Ao 

discorrer sobre a sociedade liberal, Saviani (2014, p. 91) explica que se trata de 

compreendê-la como “expressão do modo de produção capitalista o qual introduziu, 

pela via do ‘fetichismo da mercadoria’, a opacidade das relações sociais”. Ainda, 

segundo Saviani, as relações democráticas, nesse modelo social, são ressignificadas:  

 
[...] os princípios da liberdade, igualdade, democracia e solidariedade humana 

são subsumidos pelos valores do individualismo, da competição, da busca do 

lucro e acumulação de bens os quais configuram a moral burguesa que tem 

sua justificação teórica numa ética também burguesa, erigindo-se, sobre esses 

mesmos valores, a cidadania burguesa. E a educação é chamada, na 

sociedade burguesa, a realizar a mediação entre ética e cidadania, formando 

os indivíduos de acordo com os valores requeridos por esse tipo de 

sociedade. Assim, pela mediação da educação, se buscará instituir, em cada 

indivíduo singular, o cidadão ético correspondente ao lugar a ele atribuído na 

escala social (SAVIANI, 2014, p. 93). 

 

Temos visto aumentar de forma dramática, nesse “mundo do mercado” 

(FERREIRA, 2004), a fome, o desemprego, as violências contra indígenas, mulheres, 

homossexuais e populações pobres, que são noticiadas cotidianamente. A violência está 

banalizada e os processos de desumanização estão cada vez mais presentes nas relações 

entre as pessoas. Freire (2005, p. 32) aponta preocupação, que “implica, 

indiscutivelmente, reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade 
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ontológica, mas como realidade histórica”. Para o autor, a “vocação para ser mais” é 

“negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores”.  

De acordo com Ferreira:  

 

Nesse curso do ‘mundo do mercado’ coloca-se a violência como categoria 

determinante da vida diuturna. Pela rapidez que as TICs proporcionaram a 

toda a humanidade, o quadro de referência de todos mudou. Todos vivem, 

sentem, pensam e agem aceleradamente, violentamente, desrespeitando todas 

as formas humanas de trabalho e de convivência social (FERREIRA, 2004, p. 

1232-1233). 

 

Os processos de globalizações – no campo da economia, da cultura, da 

educação, dentre outros – mudam a relação das pessoas em suas diversas instâncias. 

Para Ferreira (2004, p. 1230): 

 

Tudo se globalizou e continua a se globalizar: capital, tecnologia, gestão, 

informação, mercados internos, terrorismo, racismo e violência, crueldade, 

competição, coisificação, banalização, ocasionando, em extensividade e em 

intensividade, uma revolução no mundo do trabalho e na sua organização, na 

produção de bens e serviços, nas relações internacionais e nas culturas locais, 

transformando o próprio princípio das relações humanas e da vida social.  

 

Na mesma direção, a análise de Santos (2002) ressalta o papel da ideologia 

neoliberal que se apresenta como única via de produção da vida, mas aprofunda as 

desigualdades sociais e os problemas decorrentes:  

 
O território quanto o lugar são esquizofrênicos, porque de um lado acolhem 

os vetores da globalização, que neles se instalam para impor sua nova ordem, 

e, de outro lado, neles se produz uma contraordem, porque há uma produção 

acelerada de pobres, excluídos, marginalizados (SANTOS, 2002, p. 114). 

 

Como argumenta Ferreira (2004, p. 1230), “no plano ético-político tem-se a 

reafirmação do ideário neoliberal: a ‘nova era do mercado’ apresenta-se como a única 

via possível da sociabilidade humana que, logicamente, torna-se cada vez mais 

individualista e utilitarista”. Nesse cenário, ainda conforme análise da autora: 

 
A educação e a formação de profissionais, que são constituídas e 

constituintes das relações sociais, reduzem-se ao economicismo do emprego 

e da empregabilidade, da eficiência e da eficácia, da competitividade, da 

produtividade e consequente entropia da formação humana e da cidadania 

(FERREIRA, 2004, p. 1231). 

 

A lógica empresarial modifica a finalidade da educação, e espera-se que as 

escolas desenvolvam as competências dos estudantes para que sejam empregáveis 

(CAMPOS, 2020). Freitas (2012) evidencia a forte presença dos “reformadores 
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empresariais da educação” implementando currículos voltados para o desenvolvimento 

de competências, mantendo a organização disciplinar e a administração hierarquizada. 

A educação (e sua gestão) ficam a reboque de uma pauta econômica. Compreendida na 

perspectiva da gestão empresarial, há a preocupação com a eficiência para obter 

melhores resultados com menor custo, e com a eficácia para medir a qualidade da 

educação, o que acontece por meio de instrumentos como o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB). A qualidade da educação é medida em função da sua 

eficiência e eficácia.  

Nesse modelo empresarial, como alerta Paro (2010), as relações hierarquizadas 

se naturalizam e a produtividade do trabalho ocorre pela sua divisão. O diretor é o 

“chefe” (por isso é valorizado, respeitado, temido) a quem os subordinados devem 

obediência. Desconsidera-se o caráter pedagógico das atividades administrativas e o 

caráter administrativo das práticas pedagógicas (PARO, 2010, p. 766). 

 
A intenção de aplicar na escola os princípios de produção que funcionam nas 

empresas em geral não é recente, mas tem-se exacerbado ultimamente, 

configurando um crescente assalto da lógica da produtividade empresarial 

capitalista sobre as políticas educacionais e, em especial, sobre a gestão 

escolar. Assim, apesar de importantes medidas ad hoc, levadas a efeito nas 

últimas décadas com o intuito de democratizar a escola e sua direção (eleição 

de diretores, conselhos de escola etc.), a escola básica, em sua estrutura 

global, continua organizada para formas ultrapassadas de ensino e procura se 

“modernizar” administrativamente pautando-se no mundo dos negócios, com 

medidas como a “qualidade total” ou como a formação de gestores – 

capitaneada por pessoas e instituições afinadas com os interesses da empresa 

capitalista e por ideias e soluções transplantadas acriticamente da lógica e da 

realidade do mercado (PARO, 2010, p. 774). 

 

 O papel do diretor é direcionar, controlar, fiscalizar, cobrar, advertir, tornando-se 

o principal responsável pelo sucesso ou fracasso da instituição, independentemente das 

condições existentes. Com as políticas de descentralização e o discurso da autonomia, as 

escolas passam a ser cobradas pelos resultados, mas nem sempre são consideradas as 

condições necessárias para que as metas estabelecidas sejam alcançadas.  

A lógica empresarial vai sendo implantada nas escolas, ao mesmo tempo em que 

se cumpre a legislação, com discursos que defendem direitos e gestão democrática. Não 

se trata de mera contradição, mas de um projeto de sociedade que não está 

comprometido com a democracia participativa.  

Temos visto, nos últimos tempos, que a recusa de uma sociedade democrática – 

mesmo liberal – se materializa nos ataques para a efetivação de um “novo totalitarismo” 

que, na análise de Chauí (2019, s/p), “é a afirmação da imagem de uma sociedade 
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homogênea e, portanto, a recusa da heterogeneidade social, da existência de classes 

sociais, da pluralidade de modos de vida, de comportamentos, de crenças e opiniões, 

costumes, gostos e valores”.  

A ideologia desse “novo totalitarismo” impacta diretamente a escola, atacando 

práticas democráticas que defendem a diversidade de gênero, de etnia, de cultura, de 

saberes. O projeto “Escola sem Partido”, que nega a pluralidade e a ação política 

(GUILHERME; PÍCOLI, 2018), deixa bastante evidente tal ideologia.  

Nesse “novo” cenário, a gestão democrática participativa parece uma realidade 

cada vez mais distante.  

   

1.2 Formação de gestores  

 

O princípio da gestão democrática nas escolas públicas, ainda vigente na 

Constituição Federal, requer discutir a formação dos gestores, responsáveis por 

coordenar a equipe escolar e administrar recursos. De acordo com a LDB 9.394/96, a 

formação ocorre no curso de Pedagogia, que passou por diferentes configurações desde 

a sua criação, ora formando especialistas, ora formando docentes e oferecendo 

habilitações específicas e, mais recentemente, conjugando a formação de docentes e 

gestores.  

As pesquisas relativas à formação no curso de Pedagogia (PINTO, 2006; 

SAVIANI, 2008a; FRANCO, 2012) têm demonstrado a inadequação de seus propósitos 

pelo fato de esse curso ter assumido como prioridade a preparação de docentes e não a 

de pedagogos. Nessa concepção, a formação de gestores está subsumida à de docentes 

(FRANCO, 2012), o que pode acarretar dificuldades aos profissionais que assumem 

esse cargo ou função7, pela ausência de uma educação mais consistente voltada à gestão 

escolar.  

Mesmo considerando que os objetivos e funções da escola são inerentes às 

atividades docentes e de gestão, concordamos com Libâneo (2007, p. 2) quando afirma 

que “do ponto de vista teórico, são dois âmbitos da atividade escolar [docência e gestão] 

que resultam em campos de investigação com distintos objetos de estudo”, portanto, 

com processos formativos que avaliam suas especificidades.  

 
7 O acesso à gestão escolar é diferente nas redes de ensino. Em algumas há concurso público, em outras, 

eleição de professores, como também indicação do governo local.  
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Assim, há uma clara distinção entre a atividade profissional do docente que 

realiza o trabalho pedagógico, que é o ensino, e as atividades do gestor escolar, que 

requerem maiores conhecimentos de diferentes naturezas. As fragilidades do curso de 

Pedagogia, conforme evidenciaram as pesquisas citadas, impactam na formação de 

docentes, como também dificultam a geração de gestores. Para Libâneo (2005), a 

formação de docentes e também a de pedagogos não pode ser realizada em um único 

curso. 

Mas o diretor é, necessariamente, um educador, e “as medidas visando à 

melhoria do desempenho técnico-pedagógico nas escolas não podem ser reduzidas a 

simples exigências de estágios probatórios ou a vivências durante a formação regular 

universitária do educador” (PARO, 2015, p. 112). Assim, a importância e a 

complexidade da ação do diretor na escola requerem que sejam garantidas condições 

políticas e técnicas para o efetivo cumprimento de seu papel. 

Segundo Vasconcellos (2002, p. 61), “[...] não se trata de um papel puramente 

burocrático administrativo, mas de uma tarefa de articulação, de coordenação, de 

intencionalização, que, embora suponha o administrativo, o vincula radicalmente ao 

pedagógico”. Dessa maneira, é esperado que o diretor conheça profundamente os 

propósitos educativos, articulando o seu fazer aos princípios de um trabalho pedagógico 

coletivo. Mas é preciso que se compreendam as dificuldades e os limites desse trabalho.  

No dizer de Contreras (2002), há maior deterioração da profissão docente e dos 

profissionais da escola, de modo geral, e mais rejeição social ao receberem as culpas 

pela incapacidade de se encarregarem de todas as missões sociais que hoje são 

atribuídas à educação. Um dos efeitos, como analisa o autor, é a redefinição da 

meritocracia, em função da capacidade ou incapacidade das escolas para dar conta das 

novas necessidades da sociedade e da juventude. Serão as escolas a fracassar ou ter 

êxito; serão elas as responsáveis pela deterioração social, não as políticas econômicas e 

sociais.  

Se os processos formativos possibilitarem aos docentes e gestores a 

compreensão dessa realidade, a reflexão pode levar a outros caminhos. A autonomia das 

escolas poderia, dessa forma, legitimar as opções de algumas delas quanto ao 

compromisso social com o tipo de estudante que elas acolhem e na discussão do 

processo educativo que desenvolvem. Para Contreras (2002), não é possível se falar de 

autonomia sem uma clara consciência do papel social e político que a escola 

desempenha e como ele se concretiza em cada caso.  
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É nesse processo de reflexão coletiva, sob a liderança dos gestores, que se 

podem conquistar êxitos em função dos objetivos educacionais assumidos pela escola. 

Mas é preciso conhecer e enfrentar os obstáculos.  

A “proletarização do ofício” desqualifica os profissionais, não permitindo o 

controle de seu próprio trabalho (CONTRERAS, 2002). A centralização das políticas e 

o controle da escola pela administração pública levam a um processo formativo baseado 

no modelo de competência técnica e neutralidade política.  

Por outro lado, compreender a “impossibilidade de ser a educação neutra, coloca 

ao educador ou educadora [...] a imperiosa necessidade de optar, quer dizer, de decidir, 

de romper, de escolher” (FREIRE, 2001, p. 22).  

Essa compreensão torna-se um instrumento de luta a favor de uma educação que 

tenha suas finalidades debatidas, para enfrentar a degradação da natureza humana e a 

desqualificação da educação e de seus profissionais.   

 

1.3 Administração escolar, recursos financeiros e os processos de descentralização  

  

Uma vez que o modelo neoliberal concebe os profissionais da escola como 

executores de políticas, ressaltamos que, para o enfrentamento dessa realidade, é preciso 

conhecer os caminhos da política educacional brasileira a fim de compreender o 

momento atual de forma a possibilitar um movimento de mudança e renovação dos 

processos democráticos. Conhecer a política de financiamento, um dos principais 

instrumentos para a democratização do ensino, pode subsidiar ações fundamentadas 

para a cobrança do direito à educação que deve ser garantido a todas as crianças.  

A Reforma do Estado brasileiro, iniciada em 1995, foi baseada no documento 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)8, que apresentou um 

diagnóstico da crise no País e definiu novos objetivos e diretrizes para a reforma da 

administração pública, visando prepará-la para o cenário de um mundo globalizado 

(BRASIL, 1995).  

 
8 “O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado e, depois de ampla discussão, aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em sua 

reunião de 21 de setembro de 1995. Em seguida foi submetido ao Presidente da República (FHC), que o 

aprovou no mesmo ano.”  Disponível em: 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf. Acesso em: 10 ago. 

2020. 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf
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Nessa nova concepção administrativa, o Estado se descentralizou, isto é, reduziu 

seu papel como responsável direto pelas políticas sociais e passou a atuar como 

gerenciador/regulador dos serviços voltados para a área social, educação e saúde. Em 

meados dos anos 1990, havia uma consciência nacional sobre o abandono da escola 

pública, discutia-se a necessidade de alavancar mais recursos federais, estaduais e 

municipais e a necessidade de maior equidade e controle na distribuição de recursos 

públicos para esse setor.  

Em resposta a essa demanda social, surgiu, em 1996, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

criado pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996 (BRASIL, 1996a), 

e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996c), 

sendo implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998.  

Esse Fundo, de caráter provisório e contábil, era composto conforme 

identificado no quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Arrecadação de fundos e tributos  

 

Fundos/Tributos Descrição Arrecadação 

Fundo de Participação do 

Estado (FPE) 

Transferência Constitucional, prevista no art. 

159, inciso I, alínea “a”, da Constituição 

Federal, formada por 21,5% da arrecadação 

líquida do Imposto sobre a Renda e Proventos 

de Qualquer Natureza – IR e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados – IPI, sendo 

arrecadada pela Secretaria da Receita Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo menos 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundo de Participação do 

Município (FPM) 

Transferência Constitucional (CF, art. 159, I, 

b), formada por 22,5% da arrecadação do 

Imposto de Renda e do Imposto sobre 

Produtos Industrializados. A distribuição dos 

recursos aos municípios é realizada de acordo 

com o número de habitantes. 

IPI - Exportação Parte correspondente a 10% do IPI (imposto 

federal, ou seja, somente a União tem 

competência para instituí-lo, conforme art. 

153, IV, da Constituição Federal) que é 

distribuída aos estados proporcionalmente ao 

valor das respectivas exportações, na forma 

prevista no art. 159, II, e repartido com os 

municípios, conforme art. 159, § 3º. 

Lei Complementar nº 87/96 

(Lei Kandir) 

Prevê o ressarcimento, pela União, em favor 

dos estados e municípios, a título de 

compensação financeira pela perda de receitas 

(isenção de cobrança) assegurada para 

desonerar (baratear) exportações de produtos 

primários. 

Fonte: Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, art. 1º (BRASIL, 1996a). 
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Em relação à aplicação dos recursos do FUNDEF (BRASIL, 1996a), o artigo 5º, 

§5º, estabelecia que uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de 

cada Fundo seria destinada ao pagamento dos docentes do ensino fundamental em 

efetivo exercício no magistério.  

Levando em consideração o número de matrículas no ensino fundamental 

presencial apurado pelo Censo Escolar do ano anterior – acrescida do total estimado de 

novas matrículas e o valor mínimo nacional por estudante/ano –, era calculado um valor 

por estudante para cada estado. Conforme estava previsto na EC nº 14, 1996, art. 5º, 

§3º: “A União complementará os recursos dos Fundos [...], sempre que, em cada Estado 

e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente” (BRASIL, 1996a).  

O FUNDEF esteve vigente no período de 1998 a 2006. Limitando-se ao 

financiamento do ensino fundamental, foi alvo de críticas e pressões, tendo sido 

substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)9, por meio da Emenda 

Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494, 

de 20 de junho de 200710. Trata-se de norma legal específica em relação às diretrizes do 

Fundo, seus objetivos, sua composição, distribuição, aplicação, acompanhamento, 

fiscalização e prestação de contas dos recursos que o compõem, estabelecendo a 

vigência de 14 anos, ou seja, até 2020, sendo: 

 
I - Um fundo especial, pois é formado por receitas específicas, possui 

objetivos determinados e normas próprias para aplicação de seus recursos; II 

- De âmbito estadual, foi determinada a criação de um fundo para cada 

estado e o Distrito Federal; III - De natureza contábil, quanto aos valores 

recebidos e aplicados (BRASIL, 2016a, grifo nosso). 

 

Em relação aos recursos provenientes para o FUNDEB, Militão esclarece que:  

 
Os impostos constituídos são os mesmos que faziam parte do FUNDEF 

(ICMS, FPE, FPM, IPI – Exportação), contudo, acrescidos outros três, sendo, 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis (ITCMD), Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto Territorial Rural 

(ITR) e ademais, que o percentual da subvinculação (de 15%, no FUNDEF), 

 
9 Sobre o FUNDEB. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb. Acesso em: 12 jul. 

2019. 
10 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 

24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras 

providências. 

https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb
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no FUNDEB subiu para um total de 20% (a partir de 2009), dos recursos 

arrecadados com os impostos e transferências arroladas (MILITÃO, 2011, p. 

127). 

 

O compromisso do FUNDEB é garantir a melhoria das condições escolares e a 

consequente promoção da inclusão socioeducacional, financiando a educação básica 

pública presencial, de modo a atingir todos os estudantes de creches, pré-escola, ensino 

fundamental, ensino médio, educação especial e educação de jovens e adultos.  

A regra da distribuição automática dos recursos do Fundo é estabelecida pela Lei 

no 11.494/2007, em seu artigo 9º: 

  
Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta Lei, serão 

consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os 

dados apurados no Censo Escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), considerando as ponderações aplicáveis.  

 

A Lei permite que estudantes das instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público na oferta de 

educação infantil, educação especial e educação no campo, e que tenham como proposta 

pedagógica a formação por alternância, também sejam considerados para efeito de 

repasses dos recursos do FUNDEB. A Constituição Federal (1988), artigo 213, é clara 

em relação a essa questão: 

 
Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em 

lei, que: I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes 

financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a 

outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, 

no caso de encerramento de suas atividades.  

 

É importante destacar que os recursos, mesmo quando são considerados os 

estudantes dessas instituições, são creditados nas contas dos estados e municípios, que 

poderão repassá-los a essas instituições conveniadas, de acordo com os critérios 

definidos nos correspondentes convênios. 

Ao tratar sobre o tema de financiamento, Saviani (2008b) tece várias 

considerações. A Constituição Federal estabeleceu vinculações mínimas de receitas 

provindas de impostos. Para burlar essa determinação na composição do FUNDEB, o 

governo criou: 

  
Novas fontes de receita nomeando-as, porém, não com a palavra ‘imposto’, 

mas utilizando o termo ‘contribuição’, como são os casos da Cofins 
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(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CPMF 

(Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), Cide (Contribuição 

sobre Intervenção no Domínio Econômico). A essas receitas, como não 

recebem o nome de impostos, não se aplica a vinculação orçamentária 

constitucional dirigida à educação. Além disso, também a partir do governo 

FHC, instituiu-se a DRU (Desvinculação das Receitas da União), que permite 

subtrair 20% das vinculações orçamentárias (SAVIANI, 2008b, p. 9). 

 

Com isso, tais fontes de receita não precisaram compor o Fundo, o que é 

preocupante, uma vez que, como explica Saviani (2008b), o FUNDEB é uma fonte 

quase exclusiva de financiamento que não atende às necessidades da educação básica. E 

a mudança do FUNDEF para FUNDEB não foi proporcional ao número de estudantes 

que passou a ser atendido.  

 

[...] o Fundeb não representou aumento dos recursos financeiros. Ao contrário. 

Conforme foi divulgado no dia 20 de junho de 2007, na ocasião da sanção da 

lei que regulamentou o Fundeb, o número de estudantes atendidos pelo fundo 

passa de 30 milhões para 47 milhões, portanto, um aumento de 56,6%. Em 

contrapartida, o montante do fundo passou de 35,2 bilhões para 48 bilhões, o 

que significa um acréscimo de apenas 36,3%. Esse fundo passa a abarcar toda a 

educação básica sem que, em sua composição, entrem todos os recursos que 

estados e municípios devem destinar, por imperativo constitucional, à educação 

(SAVIANI, 2008b, p. 18). 

 

A medida de descentralização dos recursos financeiros visou, de acordo com as 

leis e regulamentações sobreditas, promover maior autonomia para estados e municípios 

e para as escolas. Mas, como ressalta Saviani, os recursos estão aquém das 

necessidades, ficando estados e municípios responsáveis por atender às demandas, sem 

que se tenha instituído um Sistema Nacional de Educação (SAVIANI, 2008b, 2010), 

que seria fundamental em termos de política pública para coordenar a educação do País 

em todos os níveis e modalidades.  

A vigência do FUNDEB se encerra neste ano de 2020, sem que, até a data da 

elaboração dessa dissertação, uma nova lei tenha sido aprovada. Espera-se que o 

financiamento se configure como uma política permanente a partir de 2021, mas as 

constantes mudanças no Ministério da Educação negligenciaram o tema do 

financiamento, fato que preocupa e compromete toda a educação do País, atingindo 

diretamente as instituições de ensino.  

Ao conhecer essa política, os educadores, juntamente com sindicatos, 

pesquisadores, movimentos sociais e a sociedade civil como um todo, poderão se 

mobilizar para que a educação no País receba os recursos necessários para garantir o 

direito de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos a uma educação pública da 
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melhor qualidade. É preciso que os educadores recusem o papel de executores de 

políticas, engajando-se nessa luta pela democratização do ensino.  

 

1.4 Programa Dinheiro Direto na Escola: desafios para a administração  

 

Em 1995, no bojo da Reforma do Estado Brasileiro, foi criado o Programa de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), com o propósito de 

aportar recursos diretamente às escolas públicas estaduais e municipais, mas apenas 

para o ensino fundamental. A partir da Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro 

de 1998 (BRASIL, 1998), foi instituído o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

substituindo o PMDE.  

Anos mais tarde, a Medida Provisória nº 455, de 29 de janeiro de 200911, foi 

transformada na Lei Ordinária n° 11.947, de 16 de junho de 200912, e, a partir de então, 

o Programa passou a atender as escolas de educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, incluindo a educação infantil e o ensino médio.  

Os recursos são administrados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), que é um órgão executor e delibera sobre os aportes financeiros 

destinados anualmente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para escolas 

públicas, que possuam estudantes: 

 
I - Matriculados na educação básica das redes estaduais, municipais ou do 

Distrito Federal; II - Escolas privadas, que possuam alunos matriculados na 

educação básica, na modalidade especial, mantida por entidade sem fins 

lucrativos, qualificada como beneficente de assistência social, ou de 

atendimento direto e gratuito ao público, que apresente o Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social atualizado (BRASIL, 2013b).  

  

De acordo com a Resolução n° 003, FNDE, 2003, art. 1° (BRASIL, 2003), o 

PDDE destina-se: “a cobertura de despesas de custeio, manutenção e de pequenos 

investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e 

pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários”.  

Uma vez que as escolas públicas não são entidades com personalidade jurídica 

capazes de reunirem os elementos exigidos pelo Banco Central para possuir, em nome 

próprio, uma conta bancária na qual serão depositados os recursos advindos do PDDE, o 

 
11 Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 

alunos da educação básica, altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, e dá outras providências. 
12 O PDDE, com o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, “[...] observado o 

disposto no art. 25, passa a ser regido pelo disposto nesta Lei”. 
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FNDE encontrou como alternativa técnica criar a figura da Unidade Executora Própria 

(UEx)13, caracterizando-a como: 

 
Uma entidade privada sem fins lucrativos, representativa das escolas 

públicas, integrada por membros das comunidades escolar e local, 

comumente denominada de caixa escolar, associação de pais e mestres, 

conselho escolar, círculo de pais e mestres, etc., responsáveis pela 

formalização dos procedimentos necessários ao recebimento, execução e 

prestação de contas dos recursos destinados às referidas escolas e polos 

(BRASIL, 2013b). 

 

O Código Civil Brasileiro ampara o fundamento legal para a constituição dessas 

UEx, Lei Federal nº 10.406, de 10 janeiro de 2002, artigo 44: “são pessoas jurídicas de 

direito privado: inc. I - as associações, inc. II – as sociedades, inc. III – as fundações...” 

(BRASIL, 2002). Todavia, para que possa abrir uma conta bancária a fim de receber e 

movimentar os recursos financeiros, é necessário que a UEx esteja inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da Fazenda, obtendo um número 

de registro, dessa maneira, tornando-se uma pessoa jurídica de direito privado. 

O FNDE salienta ainda ser importante que a escola congregue pais, estudantes, 

funcionários, docentes e membros da comunidade, de modo que esses segmentos sejam 

representados em sua composição, cujas atribuições são:  

 
I - Administrar recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais 

e municipais; II - Gerir recursos advindos de doações com a participação da 

comunidade escolar; [...]; IV - Fomentar as atividades pedagógicas, a 

manutenção e a conservação física de equipamentos e a aquisição de 

materiais; [...]; VI - Prestar contas dos recursos repassados, arrecadados e 

doados (BRASIL, 2009b, p. 12). 

 

Atentamos ao fato de que o PDDE, por intermédio de suas ações, objetiva 

promover o fortalecimento da autogestão, estimulando seus membros a realizar 

coletivamente ações para programação nas áreas financeira, administrativa, pedagógica 

e social, como meio de consolidação da escola democrática. 

Trata-se, portanto, de um aspecto de grande relevância para a gestão escolar, que 

requer amplo conhecimento e compreensão por parte de toda a comunidade escolar, 

considerando a grande responsabilidade no uso de verba pública.  

 

1.5 Plano Nacional de Educação  

 
13 Denominação genérica criada pelo Ministério da Educação para referir-se às diversas denominações 

encontradas em todo o território nacional (MEC/FNDE/Manual de Orientação para Constituição de 

Unidade Executora, 2009, p. 3).  
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A Constituição Federal (BRASIL, 1988), no artigo 214, determina a elaboração 

de um Plano Nacional de Educação, com a definição de diretrizes, metas e estratégias 

que conduzam à “erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento 

escolar; melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho e promoção 

humanística, científica e tecnológica do País”.  

Em 2001, foi publicado o primeiro Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2001), Lei 10.172/2001 com vigência de 2001 a 2010, assinado pelo então presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso, e pelo ministro da Educação, Paulo Renato. As 

críticas recaíram pelo fato de a educação pública: não ficar apenas sob a 

responsabilidade do Estado admitindo-se a participação de organizações privadas; 

dificuldade em mensurar o alcance das metas que se sobrepunham; falta de punição para 

o não cumprimento das metas; veto do presidente para o aumento da porcentagem do 

PIB para a educação, dentre outras (DOURADO, 2010; DAVIES, 2014). Os propósitos 

definidos no artigo 214 da Constituição Federal, dentre eles o compromisso em 

melhorar a qualidade, nem sempre são concretizados.  

As disputas políticas e ideológicas, os conflitos de interesses, as divergências em 

termos de metas, estratégias e financiamento estão sempre presentes quando se trata de 

elaboração de políticas públicas.  

O segundo PNE (BRASIL, 2014) deveria ter sido aprovado para o decênio 2011-

2020, mas a falta de consensos, especialmente sobre investimentos e metas de 

desempenho, fez com que houvesse um atraso de quatro anos, sendo aprovado apenas 

em 2014.  

Esse processo de elaboração do PNE foi abrindo espaços para maior participação 

nos debates sobre a educação no País, mobilizando vários setores, com a atuação de 

universidades e escolas nas Conferências regionais, estaduais e municipais que 

passaram a ser organizadas para garantir o debate. Um alento à democracia.  

 Após vários fóruns de debates, foi publicado o Documento-Referência para a 

Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010, intitulado “Construindo o Sistema 

Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e 

Estratégias de Ação” (BRASIL, 2010). Na CONAE, foi criado o Fórum Nacional de 

Educação (FNE), que assumiu a responsabilidade de coordenar as Conferências 

seguintes, constituindo-se um importante avanço em direção à democracia participativa.  
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No documento publicado em 2010, a CONAE é considerada um “espaço 

democrático de construção de acordos entre atores sociais, que, expressando valores e 

posições diferenciadas sobre os aspectos culturais, políticos, econômicos, apontam 

renovadas perspectivas para a organização da educação nacional e para a formulação do 

Plano Nacional de Educação 2011-2020” (BRASIL, 2010a, p. 9). Apesar do avanço que 

representou a CONAE 2010, nos anos seguintes houve dificuldades na construção de 

consensos e apenas em 2014 o novo PNE foi publicado.  

Desde 2012, as Conferências Municipais, Intermunicipais e Estaduais estavam 

ocorrendo, mobilizando a participação para a CONAE 2014, cujo documento final foi 

publicado com o título “O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação: 

Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração”. Mas, naquele 

momento, já se evidenciava a divisão ideológica que permeava a sociedade brasileira. 

As divergências de posicionamentos políticos e diferentes projetos de sociedade 

ficavam cada vez mais acirrados. A Operação Lava Jato14 e as manifestações contra a 

presidenta da República dificultavam os acordos.  

Em 25 de junho de 2014, a Lei Federal nº 13.005, que instituiu o Plano Nacional 

de Educação (PNE) para o período de 2014 a 2024 (BRASIL, 2014), foi assinada pela 

então presidenta da República, Dilma Rousseff, pelo ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, pelo ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes, e pela ministra do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. É possível considerar que as 

assinaturas do ministro da Fazenda e da ministra do Planejamento indicam que estão 

assumindo a responsabilidade sobre os recursos necessários para que o PNE seja 

cumprido. Na prática, muitas metas não foram cumpridas conforme o cronograma 

previsto.  

Em 2016, no governo do presidente Michel Temer, com o objetivo de congelar 

gastos públicos e contornar a crise econômica, o ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, elabora a proposta de emenda constitucional, a PEC 214, que congela as 

despesas do governo federal, com cifras corrigidas pela inflação, por até 20 anos.  

As mudanças posteriores ocorridas no governo federal provocaram dificuldades 

para a construção de consensos, e o financiamento da educação ficou comprometido 

 
14 A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações que apura esquema de lavagem de dinheiro e 

pagamento de propinas. Para grupos progressistas, essa operação é uma farsa que teve como propósito 

abrir caminho para grupos conservadores e privatistas. Disponível em: 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Uma-farsa-chama-Lava-Jato/4/44296. Acesso em: 10 

ago. 2020. 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Uma-farsa-chama-Lava-Jato/4/44296
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com a crise política e econômica. No atual cenário, em que fomos atingidos também por 

uma pandemia, certamente as dificuldades serão ainda maiores e a educação no País 

poderá sofrer recuos significativos.  

 

1.6 Plano Nacional de Educação e a gestão democrática 

 

O PNE 2014-2024 é composto por 20 metas que abrangem todos os níveis de 

educação, desde a educação infantil até o ensino superior, como também as modalidades 

de ensino, garantindo pontos especialmente importantes, como a educação inclusiva, o 

aumento da taxa de escolaridade média dos brasileiros, a capacitação e o plano de 

carreira dos docentes, além da gestão democrática e o financiamento da educação. 

O artigo 8º atribui aos municípios a responsabilidade pela elaboração de seus 

correspondentes planos de educação, no prazo de um ano. Definiu-se que o 

acompanhamento do PNE deve ser feito a cada dois anos, sendo que o primeiro 

relatório com os resultados para cada meta foi divulgado em novembro de 2016 

(BRASIL, 2016c) e, conforme os dados vão sendo apresentados, incluem o andamento 

no relatório. 

Destacamos em nossa análise a Meta 19, que visa “assegurar condições, no 

prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União”. Para alcançar 

a meta, a Estratégia 19.1 prevê “[...] a nomeação dos diretores e diretoras de escola” por 

meio de “critérios técnicos de mérito e desempenho e participação da comunidade 

escolar” (BRASIL, 2014). 

Pode-se compreender, com essa meta e estratégia, que uma das condições para a 

gestão democrática é a nomeação de diretores e diretoras conforme critérios citados. No 

entanto, a ausência de debates sobre essa questão não garante que todos os estados e 

municípios assumam essa política, que carece de maior compreensão e estudos 

aprofundados, uma vez que a eleição não parece ser garantia para uma gestão 

democrática das escolas, visto que, como já argumentamos, instaurou-se uma 

democracia de cunho liberal, agora também ameaçada pelo caráter totalitário do atual 

governo, conforme análise de Chaui (2019).  

Importante destacar outras estratégias relativas à Meta 19, que indicam as ações 

a serem assumidas pelo poder público estadual e municipal:  
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19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se- 

lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas 

e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por 

meio das respectivas representações; 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e 

conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e 

fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas 

de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento 

autônomo; 

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, 

alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político 

pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos 

escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e 

gestores escolares; 

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, 

bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de 

critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser 

utilizados por adesão (BRASIL, 2014). 

  

Cabe destacar que essas estratégias não inauguram as ações propostas, posto que 

a constituição de conselhos escolares, associação de pais, grêmios e outros instrumentos 

para a descentralização administrativa e pedagógica já vinham sendo previstos na 

legislação e assumidos pelas redes de ensino, especialmente após a publicação da LDB 

9.394/96. O Plano Nacional, no entanto, ao estabelecer metas, estratégias e prazos, 

explicita para os entes federados a necessária elaboração de políticas que assegurem o 

cumprimento de tais metas, com definição de prazos e acompanhamento periódico. 

Mas, como estamos argumentando ao longo deste trabalho, o descompasso entre os 

discursos e as práticas são profundos.  

Em 25 de junho de 2016 venceu o prazo para a garantia da Meta 19, contudo, 

não há um indicador para acompanhamento, conforme publicado pelo Observatório do 

PNE15: 

 
Desafios: Esta talvez seja a meta mais difícil de ser acompanhada por dados 

estatísticos. Embora a gestão democrática da Educação esteja amparada na 

legislação educacional, sua efetivação em cada uma das redes públicas de 

ensino e o acompanhamento das ações desenvolvidas são dificilmente 

monitoradas (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2018). 

 

 
15 O Observatório do PNE foi lançado em 2013, é um projeto de advocacy, traz indicadores de 

monitoramento das metas e estratégias do plano, além de análises, um extenso acervo de estudos, 

pesquisas e informações sobre políticas públicas educacionais. Disponível em: 

https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/19-gestao-democratica/indicadores. Acesso em: 

15 mar. 2020. 

 

https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/19-gestao-democratica/indicadores
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Na página do INEP (s/d), encontramos estudos de pesquisadores sobre a gestão 

democrática em determinadas regiões do País, demonstrando que as análises precisam 

se constituir no âmbito qualitativo. Fica então o questionamento da efetividade dessa 

meta e estratégias que, para os formuladores do PNE, poderia ser cumprida em dois 

anos.  

O relatório do 1º. Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE: Biênio 2014-

2016, produzido pelo MEC/INEP (BRASIL, 2016c), ao se referir à Meta 19, apresenta o 

entendimento de que:  

 

[...] a expressão “gestão democrática da educação” se caracteriza como um 

conceito polissêmico e multidimensional, sobre o qual se procura delinear 

alguns aspectos que vêm sendo implementados na política educacional 

brasileira, considerando sobretudo o que explicita a Constituição Federal de 

1988 (CF) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996) [...] (BRASIL, 2016c, p. 414). 

 

É possível compreender que, nesse relatório, o próprio MEC reconhece a 

dificuldade de estabelecer metas, estratégias e prazos quando se trata de gestão 

democrática, além de assumir a dificuldade de compreensão desse conceito. 

Certamente, em nossa sociedade capitalista, a gestão democrática fica subordinada às 

ideias da tese neoliberal, como argumentamos na seção 1 deste trabalho, e o MEC tem 

dificuldade em tratar dessa questão.  

 Destacamos outros pontos que consideramos relevantes sobre a gestão 

democrática no referido relatório do MEC:  

 
Embora a gestão democrática da escola pública no Brasil se faça presente 

como princípio na Constituição Federal de 1988 e na LDB, a legislação 

educacional posterior pouco avança no sentido de defini-la conceitualmente e 

de estabelecer atribuições e competências para os gestores escolares. Dada a 

natureza tridimensional da federação brasileira, em que União, estados e 

municípios são instâncias autônomas, proliferam-se definições de 

competências e atribuições, bem como de modalidades distintas de escolha 

dos cargos nas escolas (BRASIL, 2016c, p. 416).  

 

Esse relatório demonstra a recusa em conceber a gestão democrática como um 

processo participativo, pois essa modalidade significou nas escolas, principalmente, a 

transferência de responsabilidades para as equipes escolares.  

Importante destacar também que, conforme relatório de monitoramento 

(BRASIL, 2016c, p. 416):  

 
Não existe base de dados disponível sobre gestores (diretores) escolares para 

o universo de escolas; a base de dados mais atual e com informações mais 
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relevantes foi encontrada no Questionário do Diretor, aplicado no Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) – Avaliação Nacional da Educação 

Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc)/Prova 

Brasil.  

 

O relatório apresenta gráficos sobre o percentual de escolas segundo o processo 

de escolha para a ocupação do cargo de direção escolar, por dependência administrativa, 

apontando que, nos municípios, 59% dos diretores são indicados, o que pode 

comprometer a gestão escolar democrática quando o compromisso dos indicados está 

vinculado às determinações de quem os indicou. Em 17,8% dos municípios há apenas 

eleição, enquanto em 5,8% a ocupação do cargo ocorre por concurso público.  

A gestão democrática, nos termos compreendidos pelos teóricos que sustentam 

nossas análises, não pode ser garantida apenas pelo fato de o diretor ter sido eleito, por 

ter assumido o cargo por meio de concurso público ou outra forma de provimento. 

Conforme já apresentamos, a gestão democrática requer um trabalho coletivo que, 

certamente, necessita de coordenação, mas que poderia ser assumida por um coletivo de 

pedagogos. 

Mas, como argumentamos nesta seção, a lógica empresarial vem sendo 

implementada nas escolas, fundamentada na tese neoliberal e configura-se como 

obstáculo para a gestão democrática participativa.  
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2 A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
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Nesta seção apresentamos os principais dados histórico-sociais e demográficos 

de São Bernardo do Campo, destacando algumas características do município 

pesquisado e dados sobre a educação, com destaque para a organização das creches. 

Relacionamos os eventos elementares ocorridos na área da educação a partir dos anos 

de 1960 até os tempos atuais, no âmbito federal e municipal, com análise das políticas 

relativas à gestão escolar. O Plano Municipal de Educação é apresentado por meio de 

alguns destaques e análises críticas.  

 

2.1 História de São Bernardo do Campo16  

 

Figura 1: Imagem da cidade de São Bernardo do campo: vista da região central com destaque 

ao Paço Municipal 

 
Fonte: SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2019.  

 

São Bernardo do Campo é um município brasileiro do estado de São Paulo, na 

mesorregião metropolitana de São Paulo e microrregião de São Paulo. Localizada a 

sudoeste da região metropolitana de São Paulo, a cidade é uma das integrantes da região 

do Grande ABC. Limita-se com São Vicente, Cubatão, Santo André, São Caetano do 

Sul, Diadema e São Paulo. Possui um território de 408,45 km², sendo 118,21 km² em 

zona urbana, 214,42 km² em zona rural, além de ter 75,82 km² pertencentes à represa 

Billings. Sua população, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 2019, é de 838.93617 (oitocentos e trinta e oito mil, novecentos e 

trinta e seis) habitantes.  

 
16 Fonte: História de São Bernardo do Campo. Disponível em: 

https://www.saobernardo.sp.gov.br/historia-da-cidade. Acesso em: 25 mar. 2020. 
17 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). IBGE Cidades – Panorama. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama. Acesso em: 16 jan. 2020. 

https://www.saobernardo.sp.gov.br/historia-da-cidade.%20Acesso%20em:%2025%20mar.%202020
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama


50 

A história da cidade está intimamente ligada às das vizinhas Santo André e São 

Paulo. A primeira ocupação da região se iniciou em 1550, quando a cidade de Santo 

André da Borda do Campo começou a se organizar. Em 1717, o Abade Frei Bartolomeu 

da Conceição ordenara a construção de uma capela dedicada a São Bernardo. A fazenda 

dos monges emprestaria o nome à região, que passaria a ser conhecida como bairro de 

São Bernardo, da vila de São Paulo. 

 Assim, o nome do município provém de São Bernardo do Claraval, o santo 

patrono da cidade. Embora 8 de abril de 1553 seja a data da instalação oficial da vila de 

Santo André da Borda do Campo, a data convencional para a comemoração da fundação 

de São Bernardo do Campo é 20 de agosto, por ser o dia dedicado ao santo 

“São Bernardo”.  

São Bernardo do Campo é uma cidade rica em história e de grande 

representatividade no cenário nacional. Inicialmente conhecida como “capital dos 

móveis”, pelo grande número de indústrias moveleiras que ajudaram a desenvolver a 

cidade no início do século XX, foi mais tarde berço da indústria automobilística 

nacional. Ali, ainda, nasceram o sindicalismo e os importantes movimentos trabalhistas 

que trouxeram grandes avanços para o segmento, influenciando também nas 

reivindicações por escolas.  

O município foi sede da primeira companhia cinematográfica brasileira, Vera 

Cruz, fundada em 1949 pelo produtor italiano Franco Zampari e pelo industrial 

Francisco Matarazzo Sobrinho, produzindo e coproduzindo mais de 40 longas-

metragens.  

Dona de circuitos gastronômicos e ambientais reconhecidos em todo o País, a 

importância dessa cidade não se dá apenas pela questão econômica e cultural, mas ainda 

por sua localização estratégica, próxima ao porto de Santos.  

O meio ambiente está muito caracterizado em seu território, já que 53,7% de sua 

área são de proteção aos mananciais. Sua vegetação tem na área próxima à Serra do Mar 

a Mata Atlântica original e, às margens da represa, capoeiras baixas e ralas. O clima 

úmido temperado faz com que São Bernardo do Campo tenha médias de temperatura 

entre 15º e 24ºC e média anual de índices pluviométricos (últimos 35 anos) de 1.324 

mm. 

São Bernardo do Campo situa-se na Bacia Sedimentar de São Paulo, na porção 

chamada de Planalto Paulista, com relevo suavizado de morros e espigões de modestas 

alturas com máximas de 986,50 metros e mínimas de 60 metros. Sua hidrografia é 
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muito rica, formada pelas Bacias do Rio Tamanduateí (composta pelo Ribeirão dos 

Meninos e dos Couros e seus afluentes) e do Rio Pinheiros (composta pelo 

represamento do Rio Grande e seus afluentes).        

A proximidade com o Porto de Santos fez de São Bernardo do Campo uma das 

primeiras cidades brasileiras. Sendo a região local de passagem para aqueles que do 

planalto se dirigiam ao Porto de Santos, em especial as “tropas” carregando mercadorias 

e que aqui faziam pouso, a região começa a se desenvolver na fazenda dos Monges 

Beneditinos, às margens do Ribeirão dos Meninos.   

De acordo com dados do IBGE, de 2015, São Bernardo do Campo tem o 16° 

maior produto interno bruto (PIB) entre as cidades brasileiras, com 42,7 bilhões de 

reais, ou 0,71% do PIB brasileiro. 

Nos anos de 1990, a economia da região teve uma grande diversificação, o que 

elevou a importância do setor de serviços na cidade. O comércio é variado e encontrado 

em todos os bairros, destacando-se o tradicional comércio da Rua Marechal Deodoro e 

adjacências, e o conhecido nacionalmente Centro Moveleiro da Jurubatuba, que dá a 

São Bernardo do Campo a denominação de Capital do Móvel.  

A construção civil e a reforma urbana se impulsionaram com a obra do trecho 

sul do Rodoanel, um anel viário da Região Metropolitana de São Paulo, na Avenida 

Pery Ronchetti, com a duplicação e canalização do córrego Saracantan, além da 

construção de muitos edifícios, a maioria residenciais, com reformas do Shopping 

Metrópole, do Golden Shopping, a inauguração do Shopping São Bernardo Plaza, a 

desconstrução do antigo prédio do Best Shopping, bem como a revitalização da região 

do bairro Parque dos Pássaros e da nova Câmara Municipal.18 

 

2.2 Dados sobre a educação no município  

 

O atual prefeito é Orlando Morando Junior, que está em seu primeiro mandato, 

pelo PSDB (2017/2020). O regime jurídico do docente municipal é o Estatutário, em 

consonância com a legislação correlata aos servidores públicos de São Bernardo do 

Campo19. 

 
18 Dados retirados das fontes: https://www.saobernardo.sp.gov.br/cidade e https://pt.wikipedia.org/wiki/. 

Acesso em: 16 jan. 2020. 
19 Lei nº 1729, de 30 de dezembro de 1968, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São 

Bernardo do Campo. 
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São Bernardo do Campo tem o maior número de universidades e faculdades no 

ABC:20  

- Universidade Federal do ABC (UFABC) 

- Faculdade de Tecnologia Termomecânica (FTT) 

- Faculdade SENAI de Tecnologia Ambiental 

- Centro Universitário da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) 

- Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo (FATEC) 

- Faculdade PanAmérica (FAPAN) 

- Faculdade de São Bernardo do Campo (FASB) 

- Faculdade Anhanguera (antiga Faculdade Anchieta) 

- Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

- Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 

- Seminário Presbiteriano Conservador 

- Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) 

- Faculdade Interação Americana (FAINAM) 

- Universidade Nove de Julho 

- Universidade São Judas 

Trata-se de uma cidade bem localizada, com uma infraestrutura avançada, uma 

economia sólida e amplas opções para atendimento em nível universitário aos 

munícipes, não necessitando que se desloquem para outras localidades. Há uma 

universidade federal, sendo as demais de caráter privado com e sem fins lucrativos. 

Com relação aos números da educação básica, temos o seguinte quadro:21 

  

Quadro 4: Números da educação básica em São Bernardo do Campo 

Dados extraídos do: IBGE; SEADE; Ministério do Trabalho e Emprego/RAIS; Ministério do 

Desenvolvimento Social; Ministério da Educação. 

 
20 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo#Educação. Acesso em: 16 jan. 

2020. 
21 Fonte: https://www.saobernardo.sp.gov.br/documents/. Acesso em: 16 jan. 2020. 

SEGMENTO ANO VALORES 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais 2010 3,0% pessoas 

Matrículas em creche – rede municipal e creches conveniadas 2017 16.257 estudantes 

Matrículas em pré-escola – rede municipal 2017 17.052 estudantes 

Matrículas em ensino fundamental (anos iniciais) – rede municipal  2017 43.992 estudantes 

Índice Desenvolvimento Educação Básica - IDEB – rede municipal 2017 6,9 - índice 
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A educação básica é ofertada pelo município desde a creche até o 5° ano do 

fundamental I, bem como a educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante. Na 

creche há conveniamento com entidades assistenciais como medida para suprir a 

demanda por vagas. Na pré-escola, as crianças de 4 e 5 anos são atendidas, segundo 

dados do Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME 

de 2016:22 na rede municipal, 85,18%, na rede privada, 17,04%.  

   

2.3 Educação no Brasil e em São Bernardo do Campo 

 

Analisando o atendimento na educação infantil, deparamo-nos com uma visão 

assistencialista no trato a essas crianças. Inicialmente, em São Bernardo do Campo, as 

creches eram vinculadas à Secretaria do Bem-Estar Social. Com a promulgação da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), a criança passa a ser vista como sujeito de 

direitos, ampliando-se os debates sobre a relevância da educação para o 

desenvolvimento infantil. Em decorrência dessa compreensão e concepção de infância, 

a partir de 1991 as creches passam a fazer parte da Secretaria de Educação do 

município. 

Para que se possa compreender o percurso da educação infantil no município, 

traçamos um paralelo entre o que ocorreu em nível nacional e municipal no período de 

1960 até 2019:23 

Em 1960 – nível nacional: a educação infantil atendia crianças de maior nível 

econômico em jardins de infância. As classes populares eram atendidas em instituições 

assistenciais, filantrópicas, religiosas ou ligadas a empresas. Em São Bernardo do 

Campo: inauguração do primeiro jardim de infância, denominado Santa Terezinha, que 

atendia crianças de 4 a 6 anos. Concepção de educação inspirada em Froebel24. 

De 1961 a 1968 – nível nacional: ocorreram congressos na América Latina, 

inclusive no Brasil, objetivando delinear propostas de baixo custo para expansão da pré-

escola às classes populares como uma maneira de evitar a marginalização. A pré-escola 

 
22 Fundação SEADE/ Censo 2016. Consultado em 16 jan. 2020. 
23 Fonte: https://www.timetoast.com/timelines/educacao-infantil-em-sao-bernardo-do-campo. Acesso em: 

5 abr. 2020. 
24 Friedrich Wilhelm August Froebel (1782/1852) foi um pedagogo com raízes na escola Pestalozzi. Em 

1837, fundou o primeiro jardim de infância, onde as crianças eram consideradas como plantinhas de um 

jardim, do qual o professor seria o jardineiro. Currículo de SBC, 1992. 



54 

se aproxima da creche à medida que ambas são alicerçadas nos princípios da assistência 

social. 

Em 1961 – nível nacional: promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no. 4024/61, sem nenhuma menção sobre educação infantil. Em São Bernardo 

do Campo: criação de classes municipais anexas às escolas estaduais como alternativa 

de baixo custo aos jardins de infância.  

Em 1964 – São Bernardo do Campo: são inauguradas mais instituições de 

jardins de infância, porém as crianças eram atendidas em classes anexas. Houve a 

criação do primeiro parque infantil “Lauro Gomes”. Instituição de atendimento da faixa 

etária de 3 a 6 anos, em período integral, e de 7 a 12 anos, no período contrário ao da 

escola. O trabalho era pautado na recreação e reforço escolar. Era uma alternativa de 

assistência às crianças carentes.  

Em 1965 – nível nacional: o Departamento Nacional da Criança (fundado em 

1940) prepara um diagnóstico sobre o pré-escolar e representa o Brasil na Conferência 

de Santiago do Chile, na qual se recomendou a elaboração de planos nacionais, unindo 

comunidade e poder público para o atendimento das necessidades da infância. Em São 

Bernardo do Campo: criação da Secretaria de Assistência ao Pré-Escolar.  

Em 1967 – São Bernardo do Campo: criação do Serviço de Parques Infantis. 

Em 1968 – nível nacional: o Departamento Nacional da Criança apresentou o 

Plano de Assistência ao Pré-escolar, no I Congresso Interamericano de Educação Pré-

escolar, com base nas recomendações da conferência do Chile. 

Em 1971 – nível nacional: promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no. 5692/71, com ênfase na educação tecnicista. A educação infantil era 

regida por indicações e pareceres que visavam instituir uma pré-escola de massa. 

Em 1974 – São Bernardo do Campo: fusão dos serviços de pré-escola e parques 

infantis. Aumenta o número de EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) e 

diminui o número de classes anexas. Fim do atendimento em período integral. 

Em 1977 – São Bernardo do Campo: criação da Associação de Pais e Mestres 

(APM) e o Fundo de Assistência à Educação (FAED), com o intuito de dividir os custos 

entre prefeitura e população atendida. 

Em 1979 – São Bernardo do Campo: criação da primeira Creche Municipal 

“Parque São Bernardo”, vinculada à Secretaria do Bem-Estar Social. Atendimento de 

crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, em período integral. Realização do 1º Simpósio de 

Educação Pré-Escolar, com a participação de 1.500 educadores de nove estados, 
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discutindo caminhos da educação infantil e repensando as orientações vindas do âmbito 

nacional.  

Em 1979 – São Bernardo do Campo: publicação do currículo oficial Pré-escola 

em São Bernardo, conhecido como o Pretinho. Foi algo totalmente inovador, trazendo 

fundamentação filosófica e sociológica: a criança nasce com aparato biológico e 

necessita da interferência da cultura para se desenvolver; e fundamentação psicológica, 

abordando claramente os estágios de Piaget – organização curricular em áreas para 

estimulação. 

Em 1980 – nível nacional: crescente mobilização popular, sobretudo dos 

movimentos de mulheres objetivando o atendimento em creches como responsabilidade 

do poder público e com apoio de especialistas que reivindicavam caráter educacional na 

creche. A creche se aproxima da pré-escola à medida que se pretende inserir ambas nos 

princípios da educação infantil. 

Em 1981 – São Bernardo do Campo: realização do 2º Simpósio de Educação 

Pré-Escolar, com foco no atendimento às crianças provenientes de famílias de baixa 

renda, fortalecendo o delineamento para as políticas públicas que colaboraram com a 

sua expansão. Publicação do currículo: Educação Pré-escolar, o Branquinho. Apresenta 

as mesmas fundamentações filosófica, sociológica e psicológica que compunham o 

documento anterior.  

Em 1982 – São Bernardo do Campo: publicação do subsídio Recordando e 

Renovando como instrumento norteador das práticas diárias dos docentes. Nessa 

publicação estavam contidas as Unidades de Trabalho a serem desenvolvidas pelos 

docentes (1982-1995). 

Em 1985 – São Bernardo do Campo: retorno do atendimento em período integral 

nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), em modalidades denominadas de 

“semi-internato”. Publicação do currículo Educação em São Bernardo, o Verdinho, que 

se mantém muito próximo do currículo anterior e dá ênfase à concepção de Educação 

Compensatória para as carências culturais e financeiras das crianças e a prevenção da 

reprovação no ensino fundamental.  

Em 1988 – nível nacional: promulgação da Constituição Federal. A criança 

passa a ser vista como sujeito de direitos. Em São Bernardo do Campo: decreta a Lei nº 

3056/88, reestrutura e organiza o quadro do Magistério Público Municipal, passando a 

denominar-se Estatuto do Magistério. 
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Em 1990 – nível nacional: promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que se contrapõe ao Código de Menores, saindo da Doutrina da Situação 

Irregular, que tratava das crianças abandonadas, carentes e infratoras, para a Doutrina da 

Proteção Integral, que se preocupa com a criança como sujeito de direitos, merecedora 

de proteção e respeito à sua condição peculiar de desenvolvimento. 

Em 1991 – São Bernardo do Campo: as creches passam a fazer parte da 

Secretaria de Educação. 

Em 1992 – São Bernardo do Campo: publicação do Currículo Integrado para 

EMEI e Creches, o Amarelinho, rompendo com a ideia de atividades de estimulação 

preparatórias para o ensino fundamental, adotando três teóricos: Piaget, Vigostski e 

Wallon. Foi uma das propostas curriculares usadas na construção do RCNEI 

(Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil). 

Em 1992 – São Bernardo do Campo: creche, organização curricular em quatro 

tipos de atividades: coletivas, livres, dirigidas e cuidado pessoal. Trata do tempo: 

biológico (necessidades físicas), histórico (acontecimentos da comunidade e sociedade), 

psicológico (individualização no espaço coletivo) e do espaço: riqueza de materiais em 

quantidade suficiente e a possibilidade de trabalhar em pequenos grupos, favorecendo a 

interação e a linguagem. 

Em 1995 – nível nacional: edição do documento Critérios para um Atendimento 

em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças.25 

Em 1996 – nível nacional: promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no. 9394/96. A educação infantil é considerada etapa da educação básica. 

Em 1998 – nível nacional: Referencial Nacional para a Educação Infantil e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Em São Bernardo do 

Campo: novo Estatuto do Magistério26 – início da jornada formativa nas escolas em 

HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), com reuniões semanais da equipe 

escolar.  

 
25 Esse documento compõe-se de duas partes. A primeira contém critérios relativos à organização e ao 

funcionamento interno das creches. A segunda explicita critérios relativos à definição de diretrizes e 

normas políticas, programas e sistemas de financiamento de creches, tanto governamentais como não 

governamentais. Disponível em: https://creche100.files.wordpress.com/2010/08/direitosfundamentais.pdf. 

Acesso em: 10 ago. 2020. 
26 Lei nº 4681, de 26 de novembro de 1998. Dispõe sobre o ensino público municipal, o estatuto do 

magistério do município de São Bernardo do Campo, criação do quadro técnico educacional, plano de 

cargos e carreiras dos profissionais da educação, e dá outras providências. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-bernardo-do-campo/lei-ordinaria/1998/468/4681/l. Acesso em: 15 

abr. 2020. 

 

https://creche100.files.wordpress.com/2010/08/direitosfundamentais.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-bernardo-do-campo/lei-ordinaria/1998/468/4681/l
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Em 1998 – São Bernardo do Campo: início do ensino fundamental municipal, 

com a municipalização de 23 escolas estaduais e a construção de 3 escolas municipais. 

A municipalização ocorreu de forma gradativa, tendo sido concluída em 2004.  

Em 1999 – nível nacional: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Em São Bernardo do Campo: início da publicação dos Cadernos de Validação, 

decorrentes dos estudos com profissionais da rede. Os volumes foram publicados 

progressivamente até 2007.  

Em 2001 – nível nacional: elaboração do Plano Nacional de Educação. 

Em 2002 – São Bernardo do Campo: Deliberação 01/2002 que regulamenta a 

autorização de funcionamento das escolas municipais e particulares de educação 

infantil.  

Em 2003 – São Bernardo do Campo: conveniamento de instituições para 

atendimento a crianças de 0 a 3 anos em período integral. Aprovação do Plano 

Municipal de Educação (PME), Lei Municipal nº 522, de 25 de novembro de 2003. 

Em 2003 – São Bernardo do Campo: Regimento Escolar Único para as escolas 

de ensino fundamental e educação infantil.  

Em 2004 – São Bernardo do Campo: criação do Sistema Municipal de Ensino e 

Regimento Escolar Único para as escolas municipais. Denominação comum das Escolas 

Municipais de Educação Básica (EMEB). Primeiro volume da Proposta Curricular da 

rede de ensino. Os volumes foram construídos progressivamente até 2007. 

Em 2006 – nível nacional: publicação dos Parâmetros Nacionais de Qualidade 

para a Educação Infantil. Em São Bernardo do Campo: publicação do Caderno de 

Validação: Necessidades Educacionais Especiais, fruto dos estudos que se ampliavam 

sobre o tema.  

Em 2007 – nível nacional: criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Em 

São Bernardo do Campo: conclusão de todos os volumes da Proposta Curricular 

adotando os mesmos autores de referência do Amarelinho: Piaget, Vigotski, Wallon, 

incluindo autores para a fundamentação didático-pedagógica (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, 2007). A organização curricular se faz por áreas de conhecimento 

semelhantes às áreas do RCNEI. Na educação infantil, há destaque para o brincar, rotina 

(organização do tempo didático) e instrumentos metodológicos (registro e 

planejamento). A construção do documento contou com assessorias externas.  



58 

Em 2008 – nível nacional: promulgação da Lei no. 11.738/08, que institui o piso 

salarial do docente e dois terços da jornada para formação continuada. A lei foi 

contestada por um grupo de governadores e apenas em 2011 o STF julgou sua 

constitucionalidade.  

Em 2009 – nível nacional: revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, Parecer CNE/CB 20/2009, que considera a criança como centro do 

planejamento, compreendendo-a em sua inteireza, refutando práticas 

descontextualizadas e de treinamento. Considera a riqueza das práticas cotidianas para 

as crianças, sendo o cuidar e o educar indissociáveis. 

Em 2009 – nível nacional: publicação dos Indicadores de Qualidade para a 

Educação Infantil.27 Essa publicação caracteriza-se como um instrumento de 

autoavaliação da qualidade das instituições de educação infantil, por meio de um 

processo participativo e aberto a toda a comunidade. Foi assumida pelo município, 

indicando sua realização nas escolas.  

Em 2009 – nível nacional: reedição do documento Critérios para um 

Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças. 

Em 2010 – nível nacional: Conferência Nacional de Educação (CONAE), com 

debates sobre o Plano Nacional de Educação (PNE). Primeira edição em 2010 e segunda 

edição em 2014. Em São Bernardo do Campo: participa ativamente e sedia Fóruns de 

debates. 

Em 2014 – nível nacional: aprovação do PNE, Lei no 13.005, de 25 de junho de 

2014, definindo vinte metas, entre elas para o atendimento da educação infantil, 

estabelecendo prazos para que os municípios as implementem.  

Em 2014 – São Bernardo do Campo: com a deliberação do STF sobre a 

constitucionalidade da Lei do Piso, o município institui a realização do Horário de 

Trabalho Pedagógico (HTP)28, na pré-escola, para cumprir a exigência de 1/3 da carga 

horária para atividades sem estudantes. Nesse momento, os docentes das creches não 

foram contemplados.  

Em 2015 – São Bernardo do Campo: início da realização do HTP para os 

docentes das creches. Elaboração do Plano Municipal de Educação, Lei 6447, de 28 de 

 
27 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf. Acesso em: 10 

ago. 2020. 
28 Em cumprimento à Lei nº 11738/08, que institui que dois terços da jornada de trabalho do docente são 

para formação continuada, fora de sala de aula. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf
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dezembro de 201529, construído a partir dos dispostos no PNE, articulado aos planos 

Estaduais e Nacionais. O PME passou a nortear as políticas educacionais para os 

próximos dez anos, em regime de colaboração com os demais entes federados.  

Em 2016 – nível nacional: Marco Legal da Primeira Infância30, complementa o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em São Bernardo do Campo: revisão do 

Documento de Proteção Integral. 

Em 2017 – nível nacional: a Base Nacional Comum Curricular traz seis direitos 

de aprendizagem na educação infantil: conviver; brincar; participar; explorar; expressar 

e conhecer-se. O arranjo curricular é feito por Campos de Experiência: o eu, o outro e o 

nós; corpo, gestos e movimentos; escuta, fala, pensamento e imaginação; traços, sons, 

cores e formas; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As faixas 

etárias são divididas em: bebês; crianças bem pequenas e crianças pequenas.  

Em 2018 – São Bernardo do Campo: início dos Grupos de Trabalho (GTs) para 

a revisão da Proposta Curricular do Município, considerando a BNCC, tendo 

continuidade em 2019. 

Diante dos fatos históricos descritos, notamos a evidente transformação ocorrida 

na educação nacional e municipal. No entanto, a ampla participação dos profissionais da 

educação na definição de políticas públicas é sempre muito restrita. A regulação do 

trabalho docente (FREITAS, 2012, 2013) leva à elaboração de diretrizes, currículos e 

avaliações padronizadas e aos docentes cabe compreendê-las para colocá-las em prática. 

O foco do trabalho dos docentes é a sala de aula e recebem as diretrizes e normas sem 

terem participado do processo decisório.  

 

2.4 A organização das creches na rede municipal  

 

O sistema público de educação de São Bernardo do Campo é composto pela 

educação infantil, compreendendo as crianças com idades entre 0 e 5 anos, sendo 

subdividido o atendimento para as faixas etárias entre 4 meses e 3 anos, nas creches, e 

entre 4 e 5 anos na pré-escola. As crianças acima de 6 anos frequentam as escolas de 

ensino fundamental I.  

 
29 Revoga a lei municipal nº 5.224, de 25 de novembro de 2003. 
30 Lei 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm. Acesso em: 10 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
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Cada nível de ensino comporta normas e cargas horárias específicas, conforme 

estabelecidas pela Secretaria de Educação no documento Orientações de 

Funcionamento das Escolas de Educação Básica (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

2018), sendo definido: 

Creche, regime integral: das 7h30 às 17h30. 

Pré-escola, regime parcial: manhã, das 8h às 12h, e tarde, das 13h às 17h.  

Algumas unidades escolares de pré-escola dispõem de salas no contraturno do 

horário regular, ficando, assim, a criança o dia todo na escola. Essas salas são chamadas 

de semi, porém, são poucas escolas na rede que oferecem essa possibilidade, sendo 

também o número de salas insuficiente para atender à própria demanda da escola.  

O ensino fundamental de regime parcial: manhã, das 7h às 12h, e tarde, das 13h 

às 18h. Há oito unidades escolares que fazem parte do Programa Educar Mais31, e 

atendem em período integral, no horário das 8h às 17h. Assim como acontece com a 

pré-escola, não são em número suficiente para atender à demanda. 

Para cada nível de ensino, é estabelecido um critério de matrícula – 

verificaremos mais detalhadamente quais são as condições para o acesso das crianças às 

creches do município e sua organização de atendimento. 

Os critérios foram estabelecidos pela Secretaria de Educação por meio da 

Resolução SE 17/201932, que dispõe sobre o processo de reserva de vagas, incluindo as 

rematrículas, inscrições, matrículas e transferências de estudantes nas unidades 

escolares da Rede Municipal de Ensino, que atendem à educação infantil e ao ensino 

fundamental, bem como às creches parceiras.  

Foram definidas as condições para o funcionamento das escolas quanto ao 

atendimento compatível pela área quadrada mínima e pelo número de crianças por 

organização etária pois, para cada faixa etária, é exigida uma demanda de atenção e 

cuidados por parte das educadoras, visando dar segurança à criança, oportunizando a 

promoção adequada do desenvolvimento infantil. Contudo, se houver determinação da 

justiça por matrícula de crianças cujas famílias pleiteiam vagas, estas devem ser 

disponibilizadas, e os limites de crianças por turma não são cumpridos.  

 
31 O Programa Educar Mais, iniciativa da Prefeitura de São Bernardo que insere as escolas municipais no 

formato de tempo integral, ampliando o atendimento de 5 para 9 horas, todos os dias da semana. 
32 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação (09/08/2019), revogando as disposições 

em contrário, inclusive o disposto no Art. 3º da Resolução SE nº 21/2017 e a Resolução SE nº 22/2015. 
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O artigo 23 da Resolução SE 17/2019 determina os documentos que devem ser 

apresentados no ato da inscrição, e, em seu parágrafo 2º, impõe às unidades escolares 

com atendimento em período integral (Berçário Inicial, Berçário Final, Infantil I e 

Infantil II) a necessidade de apresentar, além dos documentos regulares: 

 
Comprovante de trabalho dos pais e/ou responsáveis, e dos demais membros 

da família que trabalhem: declaração emitida pelo empregador, conforme 

modelo disponível na unidade escolar (original e cópia com firma 

reconhecida), ou carteira profissional (original e cópia). Apresentar também 

comprovante de renda bruta de um dos três últimos meses dos pais e das 

pessoas da família que residem na mesma casa da criança inscrita (holerite, 

contracheque, declaração original emitida pelo empregador) (SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO, 2019c, artigo 23, parágrafo 2º.). 

 

Logo, vincula-se a vaga para a criança cuja mãe ou responsável é trabalhador/a, 

levando-se também em conta a renda per capita familiar. E o artigo 31 complementa, 

estabelecendo a prioridade para o preenchimento das vagas existentes:  

 
§1º A criança que tenha a mãe trabalhadora e a menor faixa de renda “per 

capita”, resultante da análise da situação econômica da família: 

 I - Todos os adultos com idade de 18 anos completos ou mais, que forem 

declarados como integrantes da família deverão comprovar trabalho ou o 

desemprego.  

II - Havendo empate, a prioridade no atendimento será a ordem cronológica 

decrescente de nascimento (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2019c, art. 

31). 

 

Observamos a violação ao direito da criança em frequentar a escola quando o 

município utiliza o critério econômico como fator para a classificação na lista de espera. 

Tal preceito é bem definido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 

13.306/201633, em seu artigo 208, que prevê, se o Poder Público não estiver 

assegurando o direito à creche e à pré-escola para as crianças, é possível que sejam 

ajuizadas ações de responsabilidade pela ofensa a esse direito. 

Os municípios, que têm o dever de atuar prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil (art. 211, par. 2º, da CF/1988), não podem se 

recusar a cumprir esse mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi 

conferido pela Constituição Federal. 

A própria municipalidade decreta, na Deliberação CME 01/2002, no artigo 1º, 

que “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui direito da criança 

 
33 Lei nº 13.306/2016, que altera a Lei nº 8.069/1990 – ECA, a fim de fixar em cinco anos a idade 

máxima para o atendimento na educação infantil. 
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de zero a seis anos, no que diz respeito ao educar e cuidar, o que o Estado e a família 

devem assegurar”. E, no artigo 4º, fixa que a educação infantil será oferecida em:  

 
I - Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade;  

II - Pré-Escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade.  

§ 1º Para fins desta Deliberação, entidades equivalentes a creches, às quais se 

refere o inciso I, são todas as responsáveis pela educação e cuidado de 

crianças de zero a três anos de idade, independentemente de denominação e 

regime de funcionamento (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2002, art. 4). 

Portanto, infringem a própria legislação quando prescrevem normas 

diferenciadas ao atendimento às crianças de creche, atrelando à condição social da 

família. Encontramos, reafirmada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCENI)34, a compreensão desses espaços como um direito de todas 

as crianças à educação, independentemente do seu grupo social. Isso quer dizer que a 

creche atualmente pode ser muito mais que um benefício para as famílias que trabalham 

e que precisam deixar seus filhos aos cuidados de outrem. 

No capítulo II da Deliberação (CME 01/2002), artigos 5º e 6º, encontramos 

afirmadas a finalidade e o objetivo da educação infantil: 

 
Art. 5º - A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

Art. 6º - A educação infantil tem como objetivo proporcionar condições 

adequadas para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento 

físico, motor, emocional, intelectual, moral e social, e a ampliação de suas 

experiências, garantindo a produção e o acesso ao conhecimento socialmente 

acumulado pela humanidade, considerando-os enquanto direitos da criança. 

Parágrafo único. Dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de 

zero a seis anos, a educação infantil cumpre duas funções indispensáveis e 

indissociáveis: educar e cuidar (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2002, cap. 

II). 

 

Aqui são apresentados pontos vitais ao acolhimento à primeira infância, o 

reconhecimento da importância da creche como instância educativa, locais nos quais a 

criança é protagonista, onde contemplem as especificidades da faixa etária no que diz 

respeito à construção de conhecimentos. 

No parágrafo único é ressaltado que, em virtude das particularidades dessa faixa 

etária, a educação infantil cumpre duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar 

e cuidar. Significa compreender que o espaço/tempo escolar requer o planejamento 

intencional como forma de proporcionar ambientes seguros e adequados que estimulem 

 
34 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação (2009). Câmara de Educação 

Básica. Parecer nº 20, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Brasília: CNE, 2009. 
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a curiosidade, a criatividade, a expressão das crianças que precisam receber todos os 

cuidados necessários ao seu desenvolvimento integral.  

Para tanto, é necessário que toda a equipe escolar esteja envolta nas ações e na 

tomada de decisões coletivas da escola, refletindo, planejando e avaliando 

conjuntamente, pois, desde o ambiente limpo, as disposições dos objetos nos espaços, 

os horários para o desenvolvimento das propostas pedagógicas, as trocas, o repouso, a 

alimentação, enfim, todas as situações na rotina da criança são igualmente importantes 

para que possamos oferecer esse ambiente apropriado e que venha promover o 

desenvolvimento integral. Mas, como abordaremos adiante, a organização do trabalho 

dos docentes e servidores de apoio dificulta a participação de todos, tornando-se sempre 

um objetivo a ser perseguido pelo diretor escolar. Certamente há uma distância entre o 

que se pretende em termos de política de gestão democrática e sua efetiva realização.   

 

2.5 O quadro de funcionários das creches  

   

No município de São Bernardo do Campo, a creche tem em sua configuração o 

diretor escolar e o coordenador pedagógico; em creches maiores, há a figura do vice-

diretor. Esses profissionais e os docentes são representados no Estatuto (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2013), como pertencentes ao quadro do magistério. Os 

servidores do quadro de apoio são subdivididos no Estatuto (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2013), em operacional, administrativo e educativo. 

Fazem parte do quadro operacional as cozinheiras e as funcionárias da limpeza. 

A prefeitura tem adotado para esses cargos o regime de terceirização35. Por meio de 

licitação, é firmado o contrato com a empresa do ramo vencedora, cabendo a ela 

contratar as profissionais e alocar nas unidades escolares para realizarem as tarefas da 

sua área.  

As cozinheiras são todas contratadas por empresa terceirizada; já em relação às 

auxiliares de limpeza, há funcionárias concursadas sob o regime celetista e outras 

terceirizadas. No entanto, atuam nas creches apenas as funcionárias concursadas, devido 

à empresa de terceirização, em seu contrato de trabalho, impor cláusulas restritivas, as 

 
35 É uma forma de organização estrutural que permite a uma empresa privada ou governamental transferir 

a outra suas atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para sua atividade-fim, 

reduzindo a estrutura operacional, diminuindo os custos, economizando recursos e desburocratizando a 

administração para as empresas. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiriza%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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quais impedem as trabalhadoras terceirizadas de realizarem determinados tipos de 

serviço, como auxiliar no refeitório, colocar colchões para o repouso das crianças, 

realizar atividades de lavanderia, limpar os brinquedos etc.  

Certamente o regime de trabalho influencia na dinâmica da escola. O pessoal 

terceirizado tem menor vínculo com a escola. Não há estabilidade e podem ser 

remanejados de acordo com critérios internos da empresa a qualquer tempo, 

dificultando que se vinculem e participem efetivamente da comunidade escolar. O 

contato direto do pessoal terceirizado é com o supervisor, e normalmente é para ele que 

costumam se reportar em qualquer situação.  

As funcionárias da limpeza, por outro lado, sentem-se sobrecarregadas com as 

demandas que a creche exige, pelos trabalhos que devem ser realizados diariamente e 

por várias vezes. O tanque de areia e os objetos devem estar sempre desinfetados, o 

refeitório limpo a cada turma, a lavanderia requer alguém em tempo integral, as salas de 

aula e os espaços coletivos, como os trocadores, devem ser vigiados constantemente. Ao 

exercerem suas atividades em ambiente escolar, suas atividades não estão desvinculadas 

de um papel educativo com as crianças, com as quais mantêm contato contínuo. Mas, de 

acordo com seu contrato, não há horário para nenhum tipo de formação específica, 

certamente por se ter a concepção de que suas atividades são simples e não requerem 

maiores conhecimentos. O último concurso para essa função ocorreu há doze anos e, 

portanto, o quadro está defasado, sobrecarregando ainda mais a equipe de limpeza.  

É uma situação que requer atenção especial por parte dos gestores, apesar de não 

serem responsáveis por essa política. O diálogo se faz necessário para que se encontre 

um caminho de integrar o pessoal de apoio à equipe como educadores, também com 

responsabilidades em relação às crianças com as quais interagem cotidianamente.  

No quadro administrativo da escola está o oficial, que executa o trabalho na 

secretaria da escola. Normalmente as creches, por não contemplarem um número muito 

grande de turmas, possuem apenas um oficial administrativo (secretário) por escola, 

com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. A quantidade de serviço que esse 

funcionário tem de executar é sempre volumosa, cabendo, entre outras coisas, a 

responsabilidade de manter os sistemas alimentados com as informações, tanto sobre as 

crianças quanto os educadores, ou ainda sobre a infraestrutura da escola.  

Muitas vezes essa situação o coloca em isolamento, não havendo, normalmente, 

alguém para dividir suas questões, além do diretor. A ocasião em que esse profissional 

pode estar junto com os demais colegas de trabalho é em reunião pedagógica, mas o 
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distanciamento dos docentes pela característica de seu trabalho pode colaborar para que 

se sinta desconfortável nessas reuniões, não conseguindo ver sentido em participar. 

Nas creches, há também pessoal de apoio educativo, denominados de auxiliares 

em educação, que atuam em salas de aula no acompanhamento do docente ao 

atendimento às crianças. Esses profissionais atuam por faixa etária, da seguinte maneira: 

• Berçário inicial e final (são crianças com idade a partir de 4 meses, a 

completar 1 ano de idade, sendo 12 bebês por turma): cada sala recebe dois 

auxiliares, executando trocas de fraldas, oferecimento da alimentação, 

acompanhamento do repouso, translado de um ambiente ao outro, 

empurrando o carrinho de bebê ou carregando a criança no colo, oferecendo 

proteção para a criança não se machucar etc.  

• Infantil I (são crianças de 1 ano, a completar 2 anos, sendo 18 crianças por 

turma): em cada sala há um auxiliar em educação, fixo, e para cada três 

turmas existe um auxiliar de apoio. Atuar nessas turmas de infantil I é um 

grande desafio, pelo número de crianças por salas, que é maior do que no 

berçário, com um auxiliar a menos, e também devido ao desenvolvimento 

individual da criança, pois não é raro no primeiro semestre encontrarmos 

metade da turma que ainda não se locomove autonomamente, todos usam 

fralda, alimentam-se basicamente com ajuda do adulto, carecem de atenção 

individualizada para todas as situações, assim como os bebês dos berçários.  

• Infantil II (são crianças de 2 anos, a completar 3 anos, sendo 23 crianças por 

turma): a condição é a mesma que para as turmas do infantil I, ou seja, um 

auxiliar por sala, no entanto, o auxiliar de apoio que ficaria para ajudar essas 

turmas, chamado de volante, não é garantido, pois não há na rede 

profissionais suficientes para cobrir essa demanda. Até mesmo os auxiliares 

do berçário se veem na condição de volantes porque no dia a dia, devido às 

ausências que ocorrem, seja por fruição de falta abonada ou por licença 

saúde, ou ainda, por licenças de outras naturezas, são esses auxiliares que 

assumem o lugar dos que não estão presentes, causando um desfalque ao 

atendimento e ao trabalho, e até mesmo à segurança da criança. 

 Localizamos referenciado no Estatuto (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013) 

que as atribuições e competências dispostas ao auxiliar em educação estabelecem 

claramente a escolha pela atuação desse servidor como sendo apenas um “auxiliar” na 

concepção exata da palavra (ajudante), tanto assim que, para prestar concurso público 
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para assunção desse cargo, basta que tenha a formação do ensino médio. Portanto, isso 

contraria a legislação vigente no País, que determina a obrigatoriedade de possuir pelo 

menos a formação em nível médio normal, mais preferencialmente com formação em 

nível superior em pedagogia ou formação correlata, para atuar com crianças da 

educação infantil. Conforme consta no artigo 62 da LDB (9394/96): 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

normal (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017). 

 

Contudo, observamos que o município opta pela questão econômica, mantendo o 

cargo de auxiliar em educação, agindo contrariamente ao defendido pelos estudos atuais 

que colocam a necessidade de uma formação específica para uma interação de qualidade 

na ação com a criança. Além disso, mantém-se a fragmentação entre educar e cuidar, 

tema já muito debatido na educação infantil.  

Os auxiliares, apesar de toda essa complexidade, assumem um papel primordial 

na sala de aula, e sua carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, 8 horas por dia. 

Esse profissional fica um tempo considerável com as crianças, constituindo um vínculo 

grande com elas. O regime para o atendimento às crianças em creche, conforme vimos, 

é o integral – das 7h30 às 17h30 –, ou seja, 10 horas por dia, requerendo dois docentes 

para cada turma, com um na regência no período da manhã e o outro no período da 

tarde. Esses educadores praticamente não se encontram, cabendo ao auxiliar fazer essa 

ponte entre os dois docentes, seja relatando algum fato ocorrido na rotina, no 

desenvolvimento das propostas pedagógicas, com o educando informando, por 

exemplo, se a criança dormiu, almoçou, se caiu etc. Até mesmo com os familiares, por 

vezes, os auxiliares são a referência.  

Todos esses fatores podem vir a comprometer o emocional e, por consequência, 

o desempenho desse servidor, pois a desmotivação ocasionada pela sobrecarga de 

trabalho e pela falta de reconhecimento do seu trabalho, sem a oferta de melhores 

condições, pode não gerar interesse em cooperar, participando de reuniões ou da 

discussão do PPP, por não ver sentido para seu crescimento pessoal e profissional. 

O docente faz parte do quadro do magistério, assumindo todas as ações 

relacionadas ao ensino, devendo planejar, registrar, avaliar e buscar uma formação 

pessoal, a fim de que possa desempenhar sua função com a melhor qualidade. A carreira 
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do docente está mais estruturada, consequência de avanços conquistados e garantidos 

em leis, tais como a definição do plano de cargos e carreiras, o direito ao estudo e à 

formação continuada dentro de sua carga horária de trabalho.  

O Estatuto do Magistério (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013) define a 

composição da jornada de trabalho dos docentes, tendo o docente de creche 40 horas 

semanais de trabalho, divididas da seguinte maneira: 26h40 (vinte e seis horas e 

quarenta minutos) em atividades com estudantes e 13h20 (treze horas e vinte minutos) 

em atividades pedagógicas, assim distribuídas: 3 horas de HTPC – hora de trabalho 

pedagógico coletivo; 7 horas de HTP – hora de trabalho pedagógico; e 3h20min de 

HTPL – hora de trabalho pedagógico em local de livre escolha. 

Essa conquista é significativa para a categoria, possibilitando que a equipe 

tenha envolvimento com o coletivo da escola, que tenha tempo para estudar, fazer os 

planejamentos, atender aos responsáveis das crianças, se necessário, participar de 

reuniões de colegiados e demais demandas do cargo, tudo dentro da sua carga horária 

de trabalho. 

A Resolução SE 02/2020 normatiza critérios para a realização de HTPL, HTP e 

HTPC dos profissionais da educação da rede municipal de ensino. O artigo 1º define a 

que se referem as horas do HTPC: 

 
Ao trabalho do professor em atividades coletivas, presenciais ou a distância, 

destinadas ao aperfeiçoamento profissional em consonância com o Projeto 

Político Pedagógico e a prática docente. Podem ocorrer na Unidade Escolar 

e/ou em outros locais devidamente justificados pela Unidade Escolar e/ou 

Secretaria de Educação.  

Parágrafo único - O HTPC é parte integrante da jornada semanal de trabalho 

do professor da educação básica tendo a seguinte distribuição: 02 (duas) 

horas para os docentes com carga de 24 horas semanais; 03 (três) horas para 

os docentes com carga de 30 e 40 horas semanais (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, 2020b, art. 1º). 

 

 E o artigo 3º, parágrafo 2º, organiza os grupamentos, sendo: 

 
§2º As unidades escolares que atendem exclusivamente a faixa etária de 0 a 3 

anos poderão organizar até dois agrupamentos com a participação de 50% 

dos docentes em cada grupo, nestes casos, com o objetivo de promover 

encontros entre toda a equipe de professores, poderão organizar um HTPC 

geral por trimestre (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2020b, art. 3º, par. 2º). 

 

 

Assim, na creche, há a impossibilidade de um único encontro de toda a equipe, 

uma vez que as crianças permanecem em período integral atendidas pelos docentes em 

revezamento. Vemos que a Resolução abre a possibilidade para a realização das 
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reuniões de HTPC no período noturno uma vez por trimestre, mas nem sempre o grupo 

adere a essa proposta. 

 

Com relação ao HTP, o artigo 8º define sua destinação: 

 
Constituem o período destinado às atividades como planejamento (elaboração 

de planos de aulas, organização de materiais e recursos), registros, 

organização de portfólios, devolutivas diversas pertinentes à natureza do 

trabalho, reuniões entre professores, reuniões com EOT/OP, atendimento aos 

pais, participação em Conselhos de Escola e em Associação de Pais e 

Mestres e demais ações formativas que farão parte do acompanhamento a ser 

realizado pela equipe gestora, bem como as formações que poderão ocorrer 

através da Secretaria de Educação (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2020b, 

art. 8º). 

 

Deparamo-nos com a constituição clara de que o período do HTP também pode 

ser utilizado para a participação em Conselhos de Escola e APM. No entanto, nem 

sempre é fácil convencer o docente sobre a importância de sua colaboração, sendo 

inclusive um membro do colegiado e representando sua categoria nas reuniões. Ele 

muitas vezes se coloca distante das questões do coletivo, resistindo em envolver-se 

ativamente e em assumir as responsabilidades que julga não serem suas.  

Para a realização do HTPL, são destinadas atividades ou formações relacionadas 

às atribuições do cargo que ocupa, realizadas em local de livre escolha, sem a presença 

de estudantes (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2020b, art. 9º). 

Assim, compreendemos como essencial que a coordenação discuta os objetivos 

para esses momentos, com a participação do diretor e dos docentes, potencializando a 

participação em situações de debates, de construção de propostas, na elaboração e 

acompanhamento do PPP, no estabelecimento de metas a partir do diagnóstico da 

escola, obtendo uma postura de compromisso na sua execução em prol da melhoria da 

escola. 

O coordenador pedagógico e diretor escolar são figuras centrais para a promoção 

do desenvolvimento de um trabalho de qualidade, tanto individual, como de grupo. 

Como coordenadores de equipe, são responsáveis por elegerem mecanismos que 

despertem a motivação e sentido, tendo em vista o compromisso coletivo com os 

processos de ensino e aprendizagem.  

Conforme o Estatuto que será analisado na próxima seção, ao coordenador cabe 

acompanhar toda a parte pedagógica, atendendo de perto os educadores e os educandos, 

estabelecendo um planejamento que promova a melhoria da qualidade da educação. O 
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diretor assume os compromissos com as questões de ordem administrativa, técnica, 

legal e pedagógica.  

O risco que se corre, nessa forma de organização, é a dissociação entre o 

trabalho pedagógico e administrativo, sendo que a especificidade da creche pode 

contribuir com essa fragmentação, uma vez que o número de funcionários é menor por 

ser determinado em função da quantidade de crianças, o que gera uma demanda 

administrativa maior, que é assumida pelo diretor.  

2.6 Plano Municipal de Educação de São Bernardo do Campo  

 

A LDB 9.394/96, em seu artigo 11, inciso I, estabelece a incumbência aos 

municípios de: “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 

seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados” (BRASIL, 1996b). Assim, é, portanto, responsabilidade de cada município 

gerir sua política educacional, de acordo com a legislação federal.  

A Lei Municipal nº 6.447, de 28 de dezembro de 2015, de São Bernardo do 

Campo, sancionou o Plano Municipal de Educação (PME), contemplado com 10 

artigos, 17 metas e 214 estratégias a serem alcançadas no decorrer de sua vigência. O 

PME foi construído a partir dos objetivos dispostos no PNE, e passou a nortear as 

políticas educacionais em regime de colaboração com os demais entes federados. 

Essa lei foi sancionada pelo prefeito Luiz Marinho, do PT, por meio do Projeto 

de Lei nº 59/2015. Em decorrência das ações que foram estabelecidas no PME e da 

necessidade de seus acompanhamentos, foi criada uma comissão, em 2016, composta da 

Equipe Técnica da Secretaria de Educação envolvendo o Assessor da Secretaria e os 

Chefes da Secretaria, juntamente com uma Comissão Coordenadora do Conselho 

Municipal de Educação, com representante do Poder Executivo e das escolas 

particulares. Essa equipe é responsável pela elaboração do relatório anual de 

monitoramento das metas. 

Verificando o PME, encontramos constituído, no artigo 1º, a vigência de dez 

anos, e o artigo 2º fixa dez diretrizes, que determinam:  

 
I - Erradicação do analfabetismo;  

II - Universalização do atendimento escolar nas modalidades, etapas: 

Educação Infantil (4 e 5 anos), Ensino Fundamental e Ensino Médio;  

III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - Melhoria da qualidade social da educação, com vistas à educação 

integral; 
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V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Município; 

VIII - Garantia da aplicação dos recursos públicos na manutenção e 

desenvolvimento da educação, em todas as modalidades de ensino público;  

IX - Valorização dos profissionais da educação; e  

X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental. (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015, 

art. 2º). 

 

 

A gestão democrática e financiamento da educação estão contemplados no PME, 

nas diretrizes VI e VIII, respectivamente, que apontam: “VI - Promoção do princípio da 

gestão democrática da educação pública; [...] VIII - garantia da aplicação dos recursos 

públicos na manutenção e desenvolvimento da educação, em todas as modalidades de 

ensino público” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015).  

A Meta 16 indica: “garantir e fortalecer a gestão democrática da educação, 

associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, monitorando e acessando os 

recursos e apoio técnico da União” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015). 

O PME foi elaborado na gestão do Partido dos Trabalhadores, que havia 

colocado em vacância o cargo de diretor escolar no Estatuto de 2013 (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2013). Logo, o PME indica que para ocupação do cargo 

sejam considerados critérios técnicos de mérito e desempenho, além de consulta 

pública, em consonância com o PNE. Mas, com a mudança na administração pública, 

em 2017 o Estatuto foi alterado e o provimento do cargo de diretor escolar voltou a 

ocorrer por meio de concurso público, sem que houvesse alteração no PME. 

As diretrizes dos diferentes governos interferem na organização dos cargos e 

formas de provimento, evidenciando, novamente, a ausência de debates com os 

profissionais da educação para definição das políticas públicas.  

Para alcance da Meta 16, há nove estratégias e, para os propósitos desta 

investigação, destacamos as que abordam instrumentos de participação e fiscalização da 

gestão escolar:  

 
16.4) fortalecer conselhos escolares e o Conselho Municipal de Educação, 

como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 

educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo;  

16.5) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, 

alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-

pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos 
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escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e 

gestores escolares; 

16.6) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino, seguindo os referenciais e 

diretrizes existentes nos sistemas de ensino; 

16.7) desenvolver programas de formação de gestores escolares, bem como 

participar da prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de 

critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser 

utilizados por adesão (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015, Meta 16). 

 

Destacamos a estratégia 16.4, que ressalta a “importância dos Conselhos como 

instrumento de participação e fiscalização”. Verificamos que o município dispõe de 

Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB, Conselho Municipal de Alimentação Escolar. As Unidades Escolares 

possuem seus órgãos colegiados, Associação de Pais e Mestres (APM) e Conselho de 

Escola, podendo ser formados outros colegiados em que os estudantes são 

protagonistas, como Grêmio Estudantil, Conselho Mirim e outros.  

 Não obstante, apesar de serem constituídos oficialmente esses Conselhos e 

Órgãos Colegiados, a legislação, por si só, não garante a participação e o seu 

funcionamento. Nas creches, as famílias estão envolvidas com atividades profissionais e 

pessoais, dificultando a participação, além de nosso histórico de falta de experiência 

participativa.  

A estratégia 16.5 indica a participação de toda a comunidade escolar na 

formulação do projeto político-pedagógico das unidades escolares. Considerando o PPP 

como elemento norteador do trabalho, a principal possibilidade de construção desse 

documento passa pela relativa autonomia da escola, e isso significa resgatar a escola 

como espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva. Nesse 

sentido, fica claro que não é um princípio fácil de ser consolidado, pois trata-se da 

participação crítica na construção do projeto político-pedagógico e na sua gestão. 

Ainda no âmbito da Meta 16, a estratégia 16.6 considera “favorecer processos de 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de 

ensino”. Para avaliação dessa estratégia, no entanto, não há dados que possam ser 

mensuráveis, visto que a gestão democrática se constitui diariamente no interior das 

escolas, nos sistemas de ensino e nas formas de relação instituídas entre as pessoas. 

Todavia, é necessário maior investimento em âmbito formativo para ampliarmos os 

debates sobre o significado da gestão democrática e da maior autonomia dos 

estabelecimentos de ensino. Isso porque, conforme argumentamos na seção 1 desta 

pesquisa, a autonomia pode significar transferência de responsabilidades. 
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Em referência à estratégia 16.7, “desenvolver programas de formação de 

gestores escolares”, não localizamos registros de monitoramento dessa estratégia que 

possibilitassem analisarmos se o município está desenvolvendo ações de implemento e 

quais efeitos estão surtindo no ambiente escolar. No entanto, julgamos que essa é uma 

ação importante, pois o gestor escolar é o elemento que, na ponta, assume a 

responsabilidade pela coordenação geral da escola.  

Identificamos, após essa breve análise, que a elaboração do Plano Municipal de 

Educação de São Bernardo do Campo prevê os princípios fundamentais para a 

implementação da gestão escolar democrática, vinculando a questão do financiamento 

da educação como forma de favorecer os processos de autonomia na escola, da 

importância dos órgãos colegiados e conselhos municipais, em vista da participação 

coletiva, inclusive na formulação do PPP.  

Porém, notamos que o Plano possui fragilidades – boa parte das ações não são 

claramente definidas e muitas não têm como serem avaliadas. Embora importante, a 

gestão democrática na legislação não é suficiente para que ela se concretize na prática, 

pois pode assumir outros sentidos e significados.  

No mais, é preciso estarmos alertas em relação às medidas que, ao visarem 

apenas a ampliação do acesso das crianças à escola, criam falsas ideias sobre 

democratização da educação infantil, pois se não for uma oferta de qualidade do 

atendimento infantil, não beneficiará as crianças.  

Com vistas a atender à estratégia 16.6, que prevê maior autonomia financeira 

para as escolas, o governo municipal realiza repasses de verbas para as escolas públicas 

de educação básica e, para tanto, é necessário que se constitua uma Associação de Pais e 

Mestres, em cada unidade escolar, de natureza jurídica, para poder receber e administrar 

os recursos financeiros. Essa ação é considerada uma “parceria” entre a administração 

central e as unidades escolares.  

 

2.7 Formalização das parcerias: governos e escolas municipais 

 

A gestão democrática significou maior autonomia para as unidades escolares, 

inclusive na gestão de recursos financeiros. Para viabilizar o recebimento dos recursos 

federais ou municipais, são firmados acordos entre as partes para a realização de 

atividades de interesse comum.  
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Assim, para colocar em prática a Meta 16, estratégia 16.6 do PME, referente à 

gestão financeira, foi publicado o Decreto Municipal (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO), nº 20.113, de 12 de julho de 2017, regulamentando a Lei Federal 

13.204/201536, que se refere aos recursos financeiros entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil. O artigo 1º. (BRASIL, 2015) vigora com a seguinte 

redação: 

 
Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos 

de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou 

em acordos de cooperação.  

 

Verificamos que a lei se reporta à expressão “termos de colaboração”, definida 

pelo Decreto Municipal citado, no artigo 8º, como: “[...] instrumento pelo qual são 

formalizadas as parcerias voluntárias estabelecidas pela Municipalidade com 

Organizações da Sociedade Civil, [...] em regime de mútua cooperação [...]” (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2017a). Ao ser firmado, o Termo de Colaboração tem de 

estar de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com suas 

finalidades. 

O Estatuto Social (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2019a)37 é um instrumento 

que define as normas para a constituição da Associação de Pais e Mestres (APM), que é 

caracterizada como: “Uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de 

associação, de prazo indeterminado de duração, com objetivos sociais e educativos, sem 

fins econômicos, sem caráter político racial ou religioso” (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, 2019a, art. 1º).  

Conforme já mencionado, o Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) dá amparo 

legal para a constituição da pessoa jurídica. Entretanto, a Associação deve se inscrever 

na Receita Federal para adquirir um número de cadastro. Assim, ao receber recursos 

financeiros, mesmo que sejam advindos de diversas esferas, possuirá apenas um único 

CNPJ para movimentação de todas as contas bancárias. 

Localizamos no Plano de Trabalho o objetivo para a criação da Associação de 

Pais e Mestres, como sendo formada com a possibilidade de: “Viabilizar o processo de 

 
36 Altera a Lei Federal nº 13.019/2014, art. 1º. 
37 O modelo do Estatuto Social foi oferecido pelo município por meio do Decreto 16.543/2008, e pela Lei 

nº 6.089/2010, que autoriza a celebração de ajuste entre o município de São Bernardo do Campo e a 

APM. 
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democratização nas escolas públicas, promovendo a partir da descentralização de 

recursos financeiros maior participação da comunidade na tomada de decisões” (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2019b, p. 1)  

Nota-se que é realçada a atuação da comunidade como forma de criar 

mecanismos administrativos e organizacionais com a participação no processo de gestão 

das escolas.  

Com relação aos objetivos para a atuação da APM, estes são definidos no artigo 

3º do Estatuto Social (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2019a), em que destacamos os 

incisos: “I - Auxiliar a direção da escola na consecução de seus objetivos educacionais; 

[...]; IV - realizar campanhas; [...]; VI - colaborar no tocante à segurança, conservação 

do prédio, equipamentos, [...]; IX - acompanhar as atividades escolares, [...]; XI - 

elaborar plano anual de atividades. 

Evidenciamos, mais uma vez, que o estatuto valoriza a gestão escolar 

compartilhada nas diversas esferas de atuação. No tocante ao Plano de Trabalho da 

APM (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2019b), este tem a propriedade de conferir à 

comunidade escolar os instrumentos norteadores indispensáveis ao seu 

desenvolvimento. Ao ser elaborado, deve seguir algumas exigências mínimas, sendo: 

 
I - Descrição da realidade que será objeto da parceria; 

II - Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 

executados;  

III - Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das 

ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas quando for o caso;  

IV - Forma e prazos de execução das atividades ou projetos e de 

cumprimento de metas a eles atreladas, indicando, quando cabível, as que 

demandarão atuação em rede;  

V - Definição de indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados 

como parâmetros para a aferição de valores e do cumprimento das metas 

(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2019b, p. 6). 

 

Apuramos assim, que no Plano de Trabalho devem estar estipuladas todas as 

ações, considerando as especificidades de cada escola nos aspectos pedagógicos, 

estruturais e organizacionais.  

De acordo com o Manual de Gestão, que é parte integrante do Plano de Trabalho 

da APM (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2019b), para se estabelecer uma parceria é 

preciso: 

 

No âmbito Federal, a manifestação é realizada através do cadastramento 

anual feito pela APM no PDDE Web, no ano anterior ao do repasse, com 

possibilidade de escolha do percentual de cada categoria para o próximo 
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exercício, que tem por objetivo contemplar as reais necessidades da unidade 

escolar.  

No âmbito Municipal, a escolha é realizada pela APM no final do ano, com 

preenchimento da proposta de Plano de Trabalho para o próximo exercício, 

limitada aos percentuais estabelecidos no orçamento do Município (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2019b, p. 15, grifo nosso). 

 

Portanto, no âmbito Federal, no que diz respeito ao PDDE, podemos classificar 

suas ações agregadas em quatro eixos38: 

• básico: contempla todas as escolas públicas de educação básica; 

• integral: Programa Mais Educação;  

• estrutural: Escola Acessível; 

• qualidade: Mais Cultura na Escola, Mais Alfabetização, Educação 

Conectada. 

 

Segundo a Resolução FNDE nº 10, de 18 de abril de 201339, os recursos do 

PDDE Básico se destinam à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos 

investimentos e devem ser empregados em: aquisição de material permanente; 

realização de pequenos reparos; conservação e melhoria da estrutura física; aquisição de 

material de consumo; avaliação de aprendizagem; implementação de projeto 

pedagógico, desenvolvimento de atividades educacionais. 

Essa Resolução certifica a possibilidade de escolha do percentual de cada 

categoria, no ano anterior ao do repasse, não sendo, todavia, obrigatório ficar 50% para 

custeio e capital, advertindo que toda deliberação de despesas deverá ser fundamentada 

nos parâmetros estabelecidos acima e as decisões devem ser executadas coletivamente, 

concorrendo com a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e 

pedagógica dos estabelecimentos de ensino. 

No âmbito municipal, a prefeitura de São Bernardo do Campo, a fim de firmar 

um ajuste para repasse de recursos financeiros, estabelece cinco fases: “chamamento 

público; celebração; formalização; execução e prestação de contas” (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, 2019b, p. 6). Dessa forma, o caminho deve ser selecionar a organização 

da sociedade civil; comprovar a capacidade técnica e a idoneidade da parceira; elaborar 

o plano de trabalho com propostas e metas a serem atingidas, realização das ações 

previstas e resultado das ações planejadas. 

 
38 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/pdde. Acesso em: 12 ago. 2020. 
39 Alterada pela Resolução nº 8, de 16 de dezembro 2016. 

http://www.fnde.gov.br/programas/pdde
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Já em relação à execução do Plano de Trabalho, os recursos são repassados 

respeitando o definido no Decreto Municipal 20.650/2019, artigo 2º, utilizando a 

terminologia do orçamento público, podendo ser realizada em duas categorias 

econômicas: 

• custeio, se refere aos gastos diários, como compra de materiais de consumo e 

contratação de serviços para o bom funcionamento e manutenção da unidade 

escolar; 

• capital, destinado à aquisição ou produção de bens cuja durabilidade seja 

superior a dois anos, conforme normatizado.  

 

Dentro dessas categorias, são estabelecidos os eixos, que são divididos de acordo 

com a natureza do gasto, identificados em:   

• custeio - eixo pedagógico: aprendizagem criativa, estudo do meio, material 

didático, pedagógico e administrativo, contabilidade; 

• custeio - eixo administrativo: Programa Escola Linda; 

• capital - eixo administrativo: aquisição de bem permanente. 

 

O valor da subvenção é estipulado em decorrência de vários fatores, sendo o 

número de estudantes atendidos determinado no censo escolar do ano anterior, o valor 

per capita anual de acordo com a especificidade do atendimento e um valor fixo anual 

destinado aos programas específicos, que somados correspondem ao valor total anual. 

Dessa maneira, são lançados os números de estudantes matriculados na escola 

correspondente a cada segmento da educação, a quantidade total de crianças de cada 

tipo de atendimento é multiplicada pelo valor per capita correspondente, totalizando o 

montante final do repasse. No entanto, esse repasse financeiro é oscilável, pois depende 

do número de matrículas em cada ano no estabelecimento de ensino. Portanto, cada 

escola recebe uma quantia diferenciada.  

Para utilização dessa verba, a APM deve seguir o disposto no caderno de 

orientações para uso de recursos do Termo de Colaboração. De acordo com esse guia, 

os valores são definidos para cada segmento, podendo usar conforme abaixo: 

• Contabilidade: recurso específico para pagamento da contabilidade 

contratada pela APM para execução de todos os serviços contábeis e 

prestação de contas do Termo de Colaboração e dos Programas do 

PDDE; 
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• Programa Escola Linda: esse segmento destina-se à execução de ações 

para a manutenção predial, e incluirá as seguintes despesas: aquisição de 

materiais e serviços para manutenção e conservação do prédio; reparos e 

zeladoria do prédio escolar: hidráulica, elétrica, pintura, serralheria; 

serviços de pequena monta para manutenção e conservação do imóvel; 

outras despesas de custeio correlatas ao segmento; 

• Programa Aprendizagem Criativa: é uma abordagem educacional que 

visa a aquisição de materiais para instituição de projetos de 

aprendizagem criativa, como kits de robótica, lego, placas de arduino, 

projetos de criação, biblioteca interativa/sala de leitura artes/ateliê, corpo 

e movimento, brinquedos/brincadeiras e suprimentos para educação 

maker, voltados ao laboratório de informática, robótica, tecnologia, jogos 

e gamificação; 

• Bem permanente pedagógico e administrativo: são despesas destinadas à 

aquisição (ou produção) de bens cuja durabilidade seja superior a dois 

anos. 

O anexo IV do Plano de Trabalho (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2019b) 

determina que as ações destinadas ao uso das verbas de custeio e capital deverão ser 

executadas utilizando os valores indicados, podendo ser remanejados entre si dentro de 

um mesmo eixo, desde que atendidas todas as necessidades da unidade escolar e 

limitadas ao valor total do Plano. O cronograma de desembolso é trimestral, cada 

repasse corresponde a quatro meses do ano, com previsão de transferência de recursos 

nos meses de janeiro, maio e setembro.  

Para efetivação das despesas, localizamos no Manual de Gestão (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2019b) a determinação de que: “A instituição realize no 

mínimo 3 orçamentos para pesquisa de preços, independentemente do valor do produto 

ou serviço, levando em consideração o melhor custo x benefício, e para serem válidos 

os orçamentos devem estar devidamente identificados” (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2019b, p. 9). 

Outrossim, há a recomendação de que qualquer despesa deve estar deliberada 

em reunião da entidade e registrada em livro ata próprio, pois, se houver qualquer 

possível questionamento futuro sobre a execução dos ajustes, tanto por parte dos órgãos 

fiscalizadores como pela própria comunidade escolar, estará fundamentado e registrado 

com aprovação da APM, preservando a gestão escolar. 
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A execução do objeto é realizada mensalmente pela APM e está atrelada ao 

calendário escolar do município, ressaltando-se que as comprovações de gastos da 

prestação de contas devem estar diretamente alinhadas com as propostas descritas e as 

despesas permitidas. 

Diante do exposto, constatamos que, a fim de se firmar um ajuste para repasse 

de recursos financeiros, é necessário cumprir um rol de exigências legais, como seguir a 

regulamentação, os manuais, o plano de trabalho com suas diretrizes, seus objetivos, sua 

composição, distribuição, aplicação, acompanhamento, fiscalização e prestação de 

contas dos recursos que o compõem. Os valores transferidos, para uso da comunidade 

escolar, são direcionados para cada categoria econômica e dentro de cada eixo, 

conforme já demonstrados anteriormente. 

Podemos inferir, então, que as políticas apresentam uma limitação para a ação 

dos sujeitos, o que por vezes pode dar a sensação de aprisionamento, e assim, em 

decorrência de tantas exigências e formalidades, acabar por afastar os docentes, os 

pais/responsáveis e demais representantes da comunidade na participação dos órgãos 

colegiados, ficando sob a responsabilidade do diretor escolar construir conhecimentos 

técnicos e administrativos para usar corretamente os recursos recebidos.  

Outro ponto a se considerar é que a verba repassada pode não corresponder às 

necessidades de ordem estrutural, pedagógica e administrativa correlatas ao ano, 

dificultando assim o seu uso. Dessa maneira, tais situações são capazes de contribuir 

para que a APM se torne uma instituição para chancela de decisões pré-estabelecidas, já 

tomadas e/ou encaminhadas pela equipe ou grupo dirigente do estabelecimento de 

ensino.  

Todavia, em face do desafio a ser superado, questões centrais “fecham” e 

“abrem” o debate; dentre várias, destacamos: Como estimular a participação das pessoas 

envolvidas na escola nos órgãos colegiados? Há o desejo de que essa participação de 

fato aconteça? De que maneira o planejamento e a execução no uso dos recursos podem 

ser realizados com maior autonomia das escolas para qualificação da educação? Como 

promover a participação para que se considere a relação entre o PPP e a deliberação 

sobre o uso de verbas? Como conduzir os debates para a construção coletiva do PPP, 

ressignificando esse documento como um instrumento democrático em que todos são 

corresponsáveis?  

São perguntas que evidenciam a complexidade de uma gestão democrática nas 

escolas e que não se resolve apenas com a preocupação acerca da forma de provimento 
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do cargo de diretor (eleição ou outras) e publicação de leis e diretrizes que definem 

metas a serem cumpridas pelas equipes escolares.  

Há que se considerar também que os gestores precisam construir saberes de 

diferentes naturezas, inclusive técnicos, para que os recursos públicos sejam usados de 

forma adequada e responsável em função da melhor qualidade da educação para todos 

os estudantes.  

Nesse sentido, a participação da comunidade escolar nos processos de 

diagnóstico e tomada de decisão, apesar de fundamental, encontra muitos obstáculos. 

Na próxima seção analisaremos as condições estabelecidas no Estatuto dos 

Profissionais da Educação para a participação na gestão escolar.  
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A partir dos fundamentos da Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que instituiu 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (FUNDEF), da Resolução CEB/CNE 3/97 que fixa as Diretrizes para os 

Novos Planos de Carreira e Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios e, posteriormente, da Emenda Constitucional nº 53 de 2006, 

que instituiu o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), as redes de ensino criaram ou adequaram seus 

respectivos planos de cargos e carreira.  

O município de São Bernardo do Campo criou o primeiro Estatuto em 1988 e, 

posteriormente, em 1998, 2008, 2013, com artigos alterados em 2014 e 2017. Nesta 

seção, trataremos do Estatuto de 2013 e as alterações que ocorreram em 2017, com o 

propósito de compreender como estão organizados os cargos e suas respectivas 

atribuições, analisando as condições para a participação de todos os profissionais da 

educação na gestão democrática das escolas.  

 

3.1 Estatuto de São Bernardo do Campo: contexto 

 

Nessa pesquisa documental (CELLARD, 2008), buscamos os Estatutos 

aprovados antes da lei de 2013, e encontramos três, sendo um em 1988, Lei nº 3056, 

que em seu artigo 1º dispunha: “Esta lei reestrutura e organiza o Quadro do Magistério 

Público Municipal e denominar-se-á Estatuto do Magistério”. O segundo, de novembro 

de 1998, Lei nº 4.681, e o terceiro, de 3 de abril de 2008, Lei nº 5.820, que dispunham 

igualmente sobre o ensino público municipal, o estatuto do magistério, a criação do 

quadro técnico educacional e o plano de cargos e carreiras dos profissionais da 

educação. 

Com base em Cellard (2008, p. 300), investigamos o “contexto” de elaboração 

do Estatuto publicado em 2013, Lei 6.316 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013). Em 

uma busca no site do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e 

Autárquicos de São Bernardo do Campo (SINDSERV), encontramos a seguinte 

informação da Diretora de Comunicação, datada de 26 de novembro de 2013:  

 
Foi publicado no site e nas redes sociais do SINDISERV a contraproposta 

para todos/as, parecer jurídico com apontamento de inconstitucionalidades, 

tabelas e todas as informações necessárias para que a categoria pudesse 

analisar e avaliar. Foram entregues mais de 6 mil Jornais convocando para a 

Assembleia, o carro de som circulou próximo às escolas e imediações com 
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paradas estratégicas para esclarecimentos, várias newsletter foram disparadas 

a todos os cadastrados no site, participamos de HTPC´s onde fomos 

convidados, quatro reuniões foram pensadas e articuladas regionalmente para 

que a categoria pudesse participar com direito à voz de todos/as que 

quisessem falar. Inúmeras ligações telefônicas foram realizadas, esclarecendo 

as dúvidas, assim como pessoalmente com a Diretoria, na Sede do Sindicato 

e visitas às várias UEs (SINDSERV, 2013a). 

 

O sindicato se declara “contra a terceirização”, defendendo “concurso público”, 

considerado “a forma mais democrática de ingresso no Serviço Público”. No dia 26 de 

novembro de 2013, outra publicação na página do sindicato informa que:  

 
Defendendo a democracia e a autonomia sindical, trabalhadores ocuparam o 

plenário do legislativo, saindo somente às 7h da manhã do dia seguinte, com 

a realização de novo protesto. Isso impediu a votação do projeto de lei que 

cria o novo Estatuto dos Profissionais da Educação. [...]. As galerias da 

Câmara ficaram lotadas durante todo o dia. Antes das 7h00, já havia 

trabalhadores formando fila do lado e fora da casa. Havia opiniões favoráveis 

e contrárias ao projeto de lei. Até aí, uma demonstração de diferença de 

posicionamentos que deve ser respeitada. Porém, algumas cenas de clara 

demonstração de intolerância são preocupantes (SINDISERV, 2013b).  

 

Encontramos a informação de que a proposta da administração foi rejeitada por 

56% dos trabalhadores que compareceram à assembleia (SINDISERV, 2013c). A leitura 

dos comunicados no site do SINDISERV demonstra que houve intenso embate em 

relação ao projeto de lei e que, apesar de ter sido rejeitado pela maioria dos 

trabalhadores, foi aprovado na Câmara em 12 de dezembro de 2013. A Lei nº 6.316, que 

instituiu o Estatuto e os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério e dos Servidores da Educação Básica do Ensino Público Municipal, foi 

promulgada pelo prefeito.  

Analisando o contexto, são evidentes as divergências em função de diferentes 

interesses que ocasionaram, como consta no site do sindicato, “cenas de clara 

demonstração de intolerância”. O sindicato manifestou, em seu site, intenção de 

continuar insistindo na mudança de pontos considerados prejudiciais aos servidores da 

educação.  

Levando em consideração a segunda dimensão proposta por Cellard (2008), que 

trata do autor ou autores do documento, identificamos que se refere a um documento da 

administração pública para os profissionais do magistério e servidores da educação 

básica, e que, apesar de haver ocorrido algum nível de participação, conforme fotos e 

informações no site do sindicato, não houve a construção de consensos. Um dos pontos 

polêmicos foi a extinção de alguns cargos, e transformou-se em pauta da campanha de 
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outro candidato à prefeitura que venceu as eleições em 2017, cumprindo a promessa de 

reverter a extinção dos cargos.  

A falta de debate e de participação dos envolvidos nas políticas públicas faz com 

que saiam vencedores os grupos com maior poder político, que podem se revezar na 

mudança da administração, ficando sempre em segundo plano decisões que possam 

levar a uma real melhoria da qualidade da educação pública.  

 

3.2 Estatuto de São Bernardo do Campo: a natureza do texto  

 

Analisando a “natureza do texto”, conforme Cellard (2008, p. 303), 

constatamos que o Estatuto de 2013 é um texto legal que regulamenta a criação de 

cargos, define atribuições, salários, progressão na carreira e outros pontos 

fundamentais para o percurso profissional de cada um. O texto é a expressão de uma 

política para a educação que, como demonstramos no contexto de produção, houve 

pontos polêmicos e discordâncias apontadas no site do SINDISERV, tais como: a 

terceirização de alguns serviços, como limpeza e merenda; fim da gratificação por 

local de exercício; processo de remoção; enquadramento salarial dos coordenadores 

pedagógicos, entre outros. Mas, ao compararmos o texto desse Estatuto com os 

anteriores, é também possível identificar conquistas. Houve, notadamente, um grande 

avanço no Estatuto de 2013, com a inclusão de todos os Servidores da Educação 

Básica, além dos profissionais do magistério.  

 Nos “Planos de Carreira e Remunerações aos Servidores da Educação Básica 

do Ensino Público Municipal” foram incluídos todos os que trabalham na educação, 

conforme está estabelecido no artigo 81, seção III, dos Princípios e Diretrizes: 

 
Todo servidor da Educação Básica do Ensino Público Municipal 

pertencente a este Estatuto, terá direito à progressão salarial na carreira, por 

incentivos que contemplem titulação acadêmica ou técnica, tempo de 

serviço na educação da rede pública municipal, assiduidade, disciplina, 

formação permanente e produções acadêmicas.  

Parágrafo único. Identifica-se como servidor da Educação Básica do Ensino 

Público Municipal, a partir desta Lei, os Profissionais do Magistério e 

Servidores da Educação Básica do Ensino Público Municipal (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2013). 

 

A construção da identidade profissional do segmento e sua integração à 

categoria dos profissionais da educação foi resultado de muitas mobilizações em nível 

nacional, cujas reivindicações foram contempladas por legislações federais, dentre 
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elas a Lei 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB definindo, no artigo 22, a parcela 

da verba destinada ao pagamento dos profissionais do magistério; a Resolução 

CNE/CEB nº 02/2009; o Parecer CNE/CEB 09/2010 e a Resolução CNE/CEB 5/2010, 

tratando dos profissionais da educação.  

Em relação aos profissionais do magistério, a Resolução 02/2009 fixa as 

Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração, e em seu parágrafo 1º 

define quais profissionais são considerados do magistério: 

 
[...] aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 

âmbito das unidades escolares de Educação Básica, em suas diversas etapas 

e modalidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional, 

Educação Indígena), com a formação mínima determinada pela 

legislação federal de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 2009e, grifo nosso). 

 

Por sua vez, o Parecer CNE/CEB 09/2010, que fixa as Diretrizes Nacionais 

para os Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários do Magistério da 

Educação Básica Pública, que teve por relatora Maria Izabel Azevedo Noronha40, 

contempla em seu teor o papel de todos os funcionários da educação básica pública no 

processo educativo, identificando sua real importância:  

 
Todos os espaços da escola são espaços educativos e o processo de 

aprendizagem também se complementa fora da sala de aula, [..]. É preciso 

reconhecer que a educação é um processo coletivo e que, nos demais 

ambientes escolares ocorrem contínuos momentos de interação entre os 

funcionários da educação e os estudantes, que contribuem, de forma 

peculiar e diferenciada, para o processo ensino-aprendizagem e para a 

formação integral dos alunos. O inspetor de alunos, os funcionários 

administrativos, a merendeira, [...], o ajudante geral e todos os que realizam 

os serviços de apoio são intrínsecos ao processo educativo (BRASIL, 

2010a).  

 

Esse parecer fundamentou a Resolução CNE/CEB 05/2010, cujo projeto foi 

apresentado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme documento disponível no 

Portal do MEC, destacando que:  

 
A sanção pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 

06/06/2009, da Lei 12.014/2009, criou inédita oportunidade para que os 

 
40 É docente e política brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). Atualmente exerce o cargo 

de deputada estadual pelo estado de São Paulo. É também, desde 2012, presidente do Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP). 
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profissionais não-docentes da educação pública básica sejam reconhecidos e 

valorizados como integrantes do processo educativo. A construção da 

identidade profissional do segmento e sua integração à categoria dos 

profissionais da educação foi também incentivada por outros avanços 

recentes, resultados de longa luta, entre eles a Resolução CNE/CEB nº 

05/2005; a Resolução CNE/CEB nº 02/2009; a Lei 11.494/2007 e outras 

medidas na mesma direção (PORTAL DO MEC, s/d). 

 

Isso posto, identificamos que o texto do Estatuto do município de São 

Bernardo do Campo (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013) alinhou-se à política 

nacional, abarcando os profissionais do magistério com formação pedagógica e os 

outros servidores da educação, conforme artigo 6º, que esclarece quem faz parte 

desses dois grupos:  

 
Profissionais do Magistério da Educação Básica do Ensino Público 

Municipal entendem-se aqueles que desempenham as atividades de 

docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou 

administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares, em suas diversas 

etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação 

federal de diretrizes e bases da educação nacional, e, são Servidores da 

Educação Básica do Ensino Público Municipal, os demais, ambos 

legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo criado por lei 

e remunerados pelos cofres públicos municipais (BRASIL, 2013, grifo 

nosso). 

 

Esses profissionais são organizados em três grupos: Quadro do Magistério – são 

os profissionais formados na área da educação com formação pedagógica e que exercem 

atividades pedagógicas. Quadro de Apoio – são os profissionais que prestam serviços 

de apoio à educação no âmbito administrativo, educativo e operacional. Quadro 

Técnico – são os profissionais com bacharelado em psicologia, fonoaudiologia, 

serviço social, terapia ocupacional e fisioterapia. Esses cargos estão mencionados no 

artigo 10, incisos de I a III:  

 
I - Quadro dos Profissionais do Magistério;  

II - Quadro dos Servidores do Apoio, que está subdividido em: 

- Administrativo: cargos de Oficial de Escola, Auxiliar Administrativo de 

Ensino e Agente Administrativo de Ensino;41 - Educativo: cargos de 

Inspetor de Alunos, Monitor em Educação e Auxiliar em Educação e; - 

Operacional: cargos de Merendeira e Zelador Escolar.  

III - Quadro Técnico Educacional.  

 

Nem todos os servidores estão lotados nas unidades escolares, mas todos têm 

papel educativo. A inclusão desses servidores no Estatuto foi uma conquista importante 

 
41 Redação dada pela Lei nº 6.372, de 15 de dezembro de 2014. 
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ao serem reconhecidos como educadores, e, os que estão lotados nas escolas, deveriam 

fazer parte de um trabalho coletivo participando do processo de gestão. Mas, como 

constatamos nos documentos analisados, as condições de trabalho não favorecem uma 

efetiva participação.  

 

3.3 A gestão democrática nas escolas: contradições  

 

A dimensão proposta por Cellard (2008, p. 302) relativa aos “conceitos chave e a 

lógica interna dos textos”, levou-nos a destacar o conceito de gestão democrática, 

conforme objetivo da pesquisa.  

Iniciamos identificando a concepção de escola pública municipal no texto do 

Estatuto de 2013, que está expressa no artigo 5º, sendo definida como: 

 
[...] espaço educacional múltiplo, tendo assegurada sua unidade, nos termos 

do seu sistema de ensino, com base no Projeto Político Pedagógico, cuja 

elaboração participa toda a equipe escolar, profissionais de suporte 

pedagógico, equipe do quadro técnico educacional e comunidade escolar, de 

modo a garantir ensino de qualidade [...] (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2013). 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é colocado em destaque, como base e 

caminho para a ação de todos da escola, reforçando o princípio de gestão democrática, 

referida na diretriz VII, uma vez que engloba na elaboração a participação de toda a 

equipe e comunidade escolar. 

Conforme ressaltamos na seção 1, do ponto de vista teórico, além do PPP, 

considera-se que os órgãos colegiados são fundamentais no processo de gestão 

democrática. No texto do Estatuto, localizamos no capítulo III, das Disposições Finais, 

artigo 103, a indicação dos órgãos colegiados: “Para fins desta Lei, consideram-se 

órgãos colegiados a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Escola, bem como 

os conselhos instituídos pelo Poder Público que tenham em sua composição 

representação de profissionais da educação” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, 

p. 38).  

Apesar de os argumentos teóricos defenderem a relevância dos órgãos 

colegiados nos processos participativos somente no final do documento (artigo 103), 

há uma breve referência aos órgãos colegiados e não há definição de ações. Não fica 

claro, portanto, qual a relevância de tais órgãos e o que se espera de seus membros. 
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Mesmo que em vários artigos do Estatuto haja referência à participação como ponto 

primordial, não se estabelece um vínculo claro com os órgãos colegiados.  

A participação na escola é mencionada no capítulo III, artigo 8º., que dispõe 

sobre “a valorização dos Profissionais do Magistério e Servidores da Educação Básica 

do Ensino Público Municipal” em dez incisos, dos quais destacamos os três últimos, que 

fazem menção à participação:  

 
[...] VI - Efetiva participação no processo de planejamento das atividades 

escolares;  

VII - Participação em reuniões, eventos, grupos de trabalho ou órgãos 

colegiados vinculados às unidades escolares e ao Sistema de Ensino Público 

Municipal;  

VIII - Participação em associações de classe, cooperativas e sindicatos [...]. 

Parágrafo único. Além dos incisos anteriores acrescenta-se especialmente 

aos Profissionais do Quadro do Magistério da Educação Básica do Ensino 

Público Municipal em conformidade ao que trata o caput: I - efetivo período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação como parte integrante da carga 

horária de trabalho; [...] (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 4). 

 

Nesse capítulo do Estatuto, valoriza-se a participação tanto dos profissionais do 

magistério quanto dos servidores da educação básica, indistintamente, no âmbito interno 

da escola e fora dela, participando em associações de classe, cooperativas e sindicatos, o 

que consideramos um grande avanço no texto legal. 

No entanto, o parágrafo único desse artigo garante período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação como parte integrante da carga horária de trabalho somente 

para o Quadro do Magistério, sendo que os servidores da educação não terão nenhum 

período reservado para tais atividades. Como participar, sem a garantia de condições 

para essa participação?  

No município em questão, conforme PPP analisado – que será apresentado na 

próxima seção – a equipe gestora assume, no âmbito da escola, a formação de docentes 

e de servidores do quadro de apoio. Os processos formativos de tais servidores são 

fundamentais para que compreendam a importância e o significado de interagir com 

crianças em uma perspectiva educativa, seja no momento em que esse servidor está 

limpando a escola, oferecendo merenda, atendendo na secretaria ou mesmo recebendo 

as crianças no horário de entrada e auxiliando na saída. Sem garantia de um horário 

reservado para essa formação, que permita aos servidores de apoio a construção de 

saberes para o desempenho de uma ação educativa, os gestores serão levados a 

improvisar, com orientações pontuais e descontinuadas geralmente com foco nas 
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atividades específicas desses funcionários, podendo ficar em segundo plano o caráter 

educativo de seu trabalho.  

Dessa maneira, apesar de estar prevista no Estatuto a inclusão de todos os 

servidores no planejamento escolar, em reuniões, grupos de trabalho etc., não há 

condições efetivas para que todos participem. Já podemos, com essa análise, 

compreender que o conceito de gestão democrática não está vinculado à garantia de 

participação de todos os profissionais na organização escolar.  

 

3.4 A gestão democrática nas escolas: atuação dos docentes 

 

Com relação à definição sobre a área de atuação docente, o capítulo V, no artigo 

14, esclarece que dar-se-á:  

 
I - pelo exercício no cargo de docente; [...] 

§ 1º Ao Professor de Educação Básica, de acordo com sua habilitação 

específica, compete planejar, ministrar aulas e desenvolver atividades de 

ensino previstas no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar 

respectiva, em regência de classes ou turmas e substituições (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 6). 

 

Exaltam-se as atribuições dos docentes voltadas ao ensino, ou seja, planejar e 

ministrar aulas, e não são contempladas suas participações em situações que envolvam 

decisões coletivas, como, por exemplo, a atuação em órgãos colegiados, como se 

participar dos trabalhos dos órgãos colegiados não tivesse nenhuma relação com as 

atividades em aulas.  

A seção V, do capítulo VIII, artigo 34, trata da composição da jornada de 

trabalho dos docentes, sendo constituída de: 

 
I - horas de atividades com alunos;  

II - horas de atividades pedagógicas individuais ou coletivas identificadas 

como:  

a) HTPC - hora de trabalho pedagógico coletivo;  

b) HTP - hora de trabalho pedagógico; e  

c) HTPL - hora de trabalho pedagógico em local de livre escolha.  

§ 1º A jornada de trabalho dos docentes será organizada de forma a garantir 

o mínimo de 24 (vinte e quatro) e o máximo de 40 (quarenta) horas 

semanais.  

§ 2º As horas trabalhadas a título de atividades pedagógicas fazem parte 

integrante da jornada de trabalho do docente, somando-se às horas em 

atividades com alunos (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 14). 
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O artigo 35 complementa, informando que as horas de atividades pedagógicas, 

HTPC e HTP, serão cumpridas pelo docente na unidade escolar respectiva, 

estabelecendo que devem ser realizadas:  

  
I - em atividades coletivas destinadas ao aperfeiçoamento profissional em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar e a 

prática docente; e  

II - em atividade de planejamento, preparação de aulas, avaliação do 

trabalho dos alunos, em atendimento a alunos e pais de alunos, em 

colaboração com a gestão da unidade escolar e em atividades ou formações 

atinentes às atribuições do cargo que ocupa (SÃO BERNARDO DO 

CAMPO, 2013, p. 14). 

 

E no artigo 36 encontramos a composição da jornada de trabalho, estabelecida 

com base na Lei Federal no 11.738, de 2008, que definiu o limite máximo de 2/3 da 

carga horária docente para atividades de interação com os educandos, e o restante da 

carga horária para demais atividades. O Estatuto admite a contratação de docentes 

com diferentes cargas horárias, mas os que têm 40 horas semanais geralmente 

trabalham em creches, com carga horária organizada da seguinte forma:  

 
I - Professor de Educação Básica - em 40 (quarenta) horas semanais, 

sendo42 26h40 (vinte e seis horas e quarenta minutos) em atividades com 

alunos e 13h20 (treze horas e vinte minutos) de atividades pedagógicas, 

assim distribuídas:  

a) 3h de HTPC [Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo];  

b) 7h de HTP [Hora de Trabalho Pedagógico];  

c) 3h20 de HTPL [Hora de Trabalho Pedagógico em local de Livre 

Escolha] (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 14) 

 

Pelo exposto nos artigos 34, 35 e 36, fica evidenciado que o Estatuto não 

especifica a participação dos docentes em situações de ordens administrativas e 

financeiras da unidade escolar, sobressaindo no texto a questão estritamente 

pedagógica em aulas, levando à interpretação de que a dimensão administrativa e 

financeira não se vincula ao trabalho pedagógico, divergindo, portanto, dos 

argumentos de Paro (2015), quando afirma que a atividade administrativa é a 

mediação para o alcance dos fins pedagógicos da instituição. Nesse sentido, os 

docentes deveriam compreender e deliberar sobre a organização administrativa e 

financeira da escola, visando à melhor qualidade da educação.  

Analisando o Estatuto, identificamos que para a carreira docente estão definidas 

vinte oito atribuições, e grande parte está relacionada ao seu trabalho pedagógico com 

 
42 Redação dada pela Lei nº 6.628, de 14 de dezembro de 2017. 
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os educandos, uma parte envolvendo a família, avaliação, rendimento e frequência do 

educando, outra parte voltada à sua formação pessoal e, por fim, às atribuições que 

envolvem o coletivo da unidade escolar. Para efeito de análise, selecionamos as 

atribuições conforme a categoria (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 50-51):  

Ações voltadas à docência: 
 

- ministrar aulas na educação básica de acordo com as etapas e modalidades 

de ensino, garantindo no planejamento, a articulação entre Propostas 

Curriculares, metas da Secretaria, Regimento Escolar e o Projeto Político 

Pedagógico da Unidade Escolar; 

- identificar e atender às necessidades de seus educandos; 
- efetivar a ação docente, ligada às estratégias didáticas e metodológicas; 

- considerar as peculiaridades de seus educandos;  

- incentivar os educandos, através de estratégias pedagógicas;  
- planejar e executar sua ação docente, acompanhar e orientar os educandos;  

- planejar e avaliar os objetivos e atividades concernentes ao 

desenvolvimento do educando;  

 - participar da elaboração de estudo de caso, fornecendo relatórios dos 

educandos;  

- identificar, elaborar, produzir recursos pedagógicos;  

- encaminhar os dados resultantes dos processos avaliativos e da apuração de 

assiduidade, referentes aos educandos; 

- elaborar e aplicar instrumentos de avaliação da aprendizagem para apuração 

de índices ou indicadores da aprendizagem dos educandos; 

- desenvolver, quando designado, atividades educacionais complementares; 

- realizar outras demandas vinculadas à docência; 
- desenvolver outras atividades correlatas ao cargo.   

 

Ações relacionadas às famílias:  
 

- orientar as famílias sobre os recursos pedagógicos de acessibilidade 

utilizados pelos educandos público-alvo da Educação Especial; 

- organizar e realizar reunião de pais ou responsáveis, manter permanente 

contato e dialogando com os mesmos sobre os objetivos do Projeto Político 

Pedagógico, do seu plano de aula e da aprendizagem dos educandos; 

- zelar pela frequência às aulas, informar os pais ou responsáveis e Equipe 

Gestora, quando identificado baixo índice de assiduidade dos educandos, 

efetuar diariamente os devidos registros em seu diário de classe e participar 

dos Conselhos de ano/ciclo. 

 

Ações relacionadas à sua formação profissional: 
 

- assumir seu papel profissional como integrante da equipe escolar, articular 

paradigmas teóricos à prática docente;  

- assumir postura investigadora e reflexiva em sua prática, buscando novos 

aportes teóricos e metodológicos; 

- participar de cursos, seminários, encontros, ciclos de estudos, congressos e 

outros eventos relacionados à educação, como parte de sua formação 

profissional. 

 

Ações que englobam o coletivo da escola: 
 

- participar do Projeto Político Pedagógico da escola onde atua, propor 

alterações ou inclusões para a execução dos programas e projetos de ensino, 

objetivando o melhor desempenho das atividades docentes e discentes; 
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- ter atitudes colaborativas como membro da equipe escolar, desenvolvendo 

pensamento autônomo fundamentado pela ética profissional; 

- conhecer o Regimento Escolar e cumprir o que ele estabelece;  

- responsabilizar-se pelo bom uso e conservação do mobiliário, 

equipamentos, materiais pedagógicos individuais e coletivos, bem como ter 

atitude colaborativa na organização dos espaços coletivos onde ocorre a ação 

docente e discente; 

- participar das atividades pedagógicas coletivas de acordo com cronograma 

estabelecido na Unidade Escolar; 

- realizar horário de trabalho pedagógico de acordo com as normatizações da 

Secretaria de Educação e indicações da Equipe Gestora; 

- contribuir com indicações de diretrizes para a Secretaria de Educação, em 

prol do acesso e da qualidade do ensino público municipal.  

 

Verificamos que, naturalmente, a parte voltada à ação docente possui uma 

listagem maior, com ênfase ao entendimento das necessidades dos discentes, às 

estratégias didáticas e metodológicas, ao planejamento, aos recursos pedagógicos, 

avaliação de aprendizagem, entre outros. As questões relacionadas às famílias são 

basicamente as que envolvem o educando, relacionadas a rendimento, frequência e 

esclarecimentos sobre o trabalho pedagógico.  

Na formação profissional indica-se a participação em cursos e formações, 

assumindo uma postura investigativa e reflexiva e o papel profissional como parte 

integrante da equipe escolar. Mas é possível identificar o foco em ações individuais, 

de modo que o próprio docente seja capaz de assumir sozinho uma postura 

investigativa e reflexiva de sua prática. Como argumentamos na seção 1, a autonomia 

da escola leva a uma responsabilização pelos resultados a partir da análise da própria 

prática, aproximando-se das competências requeridas em contextos empresariais.  

Esse aspecto fica mais evidente quando analisamos as ações que englobam o 

coletivo da escola, que estão vinculadas a objetivos procedimentais e atitudinais, 

como, ter atitudes colaborativas na organização dos espaços, responsabilizar-se pelo 

bom uso de materiais, realizar horário de trabalho pedagógico, indicando, assim, ações 

de boa conduta. As ações relativas à participação nas atividades pedagógicas coletivas 

se limitam a recomendar o respeito ao cronograma e participar do PPP propondo 

alterações ou inclusões, objetivando o melhor desempenho das atividades docentes e 

discentes.  

Mais uma vez verificamos que, mesmo quando cita a postura de participação do 

docente, esta se restringe ao exercício de sua função, não ampliando o conceito de 

participação para dialogar sobre o caráter político do projeto pedagógico, as finalidades 

da educação no bojo das contradições em nossa sociedade globalizada, na qual as 
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desigualdades, as carências de toda ordem, a violência e as exclusões ainda 

predominam.  

Não há, de forma explícita na atribuição dos docentes, a participação nos órgãos 

colegiados, evidenciando, novamente, as fragilidades do princípio da gestão 

democrática. A participação docente na definição de políticas públicas se resume a 

“contribuir com indicações de diretrizes para a SE” e não as debater ou problematizá-

las.  

As análises das atribuições nos permitem considerar que o Estatuto localiza o 

docente muito mais envolvido com sua própria sala de aula e com seus pares para tratar 

do trabalho cotidiano, mas não fica clara sua participação nos processos de debates 

sobre as finalidades da educação, o diagnóstico da escola, a análise dos problemas 

estruturais, financeiros e de recursos materiais para que possam participar na tomada de 

decisões, inclusive encaminhando demandas ao poder público. A gestão democrática 

não se configura, uma vez que o trabalho docente fica limitado à sua própria atuação em 

aulas.  

 

3.5 A gestão democrática nas escolas: atuação dos servidores de apoio 

 

No que diz respeito ao Quadro dos Servidores de Apoio Administrativo, 

Educativo e Operacional da Educação, o capítulo VI, artigo 18, parágrafo 1º, incisos de 

I a III fixa que são atendimentos complementares à educação básica, definindo a forma 

de atuação:  

 
I - a atuação dos Servidores do Quadro de Apoio Administrativo em 

atividades específicas, em unidades escolares ou em órgãos da Secretaria de 

Educação; 

II - a atuação dos Servidores do Quadro de Apoio Educativo na forma de 

cuidado responsável:  

a) em todos os espaços escolares durante a rotina diária dos alunos;  

b) em salas de aulas de diferentes etapas ou modalidades de ensino 

desenvolvidas nas escolas públicas da Educação Básica aos alunos com 

deficiência; e  

c) no atendimento à Educação Infantil e Creches, auxiliando o professor nas 

práticas educativas.  

III - a atuação dos Servidores do Quadro de Apoio Operacional que dar-se-á 

na forma de tarefas a serem executadas:  

a) na unidade escolar e em órgãos da Secretaria de Educação relacionados à 

garantia de organização do espaço físico e conservação das instalações, 

equipamentos e materiais escolares de uso comum; e  

b) na unidade escolar em serviços relacionados à elaboração e manuseio de 

alimentos (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 8).  
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Verificamos que, igualmente na atuação, tanto dos servidores do quadro de 

apoio administrativo, que são os secretários de escola, quanto no quadro de apoio 

educativo, que são auxiliares em educação, e no quadro de apoio operacional, que são as 

auxiliares de limpeza e as cozinheiras, não estão previstas em suas atuações a 

participação nos órgãos colegiados ou mesmo na discussão e elaboração do PPP.  

Quanto às atribuições fixadas no anexo VI da Lei, atentaremo-nos somente aos 

servidores que atuam nas escolas de educação infantil, creche, foco desta pesquisa, 

sendo: os docentes, os auxiliares em educação, o oficial de escola e a equipe gestora, 

composta pelo coordenador pedagógico e o diretor escolar.  

Ressaltamos que não analisaremos as atribuições dos servidores do quadro de 

apoio operacional, ou seja, as funcionárias da limpeza e da cozinha, pois, apesar de 

constituírem a equipe que atua na escola, suas atribuições não estão descritas no 

Estatuto, sendo que uma parte desse grupo está vinculado a empresas terceirizadas.  

Em relação aos requisitos para os servidores de apoio administrativo e apoio 

educativo, o Estatuto, no capítulo VI, artigo 19, define que será exigida formação em 

nível médio: “I - para servidores de apoio administrativo, formação em Educação 

Básica – Nível Médio; [...] II - para servidores de apoio educativo, formação em 

Educação Básica - Nível Médio [...]” (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 9).  

Notamos que para esses dois cargos a formação em nível médio significa que 

assumem as funções sem conhecimentos prévios sobre sua atuação na educação. 

Novamente destacamos o fato de trabalharem em escola, o que requer a compreensão 

da dimensão educativa de seu trabalho. Assim como ocorre com outras funções de 

apoio, não está prevista carga horária para que participem de formações, cabendo aos 

gestores orientarem também esses funcionários e possibilitar que construam 

conhecimentos, no exercício prático de suas funções, sobre o que significa interagir 

com crianças.   

Destacamos o cargo de auxiliar em educação nas creches – pertencente ao 

quadro de apoio educativo – por se tratar de uma política do município que pode 

representar a fragmentação entre cuidar e educar. Enquanto os docentes são 

responsáveis pelas interações pedagógicas com as crianças, os auxiliares em educação 

têm suas atribuições voltadas ao cuidado, conforme consta no Anexo VI do Estatuto, 

que trata das Competências/Atribuições. Organizamos por categorias para melhor 

possibilidade de análise (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2019, p. 61-62): 
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 Atribuições relativas ao cuidar:  

 

- conhecer e aplicar as orientações relacionadas ao cuidado e estimulação 

desejados para o desenvolvimento infantil; 

- auxiliar o professor nas atividades escolares; 

- atender educandos com deficiência, em ações pontuais que ele não consiga 

efetuar de forma autônoma fora ou dentro da sala de aula; 

- executar cuidados básicos de vida diária e prática do cotidiano dos 

educandos na alimentação, higiene pessoal e locomoção; 

- acompanhar o educando nos cuidados pessoais, bem como auxiliá-lo para 

uso do banheiro, efetuar troca de fraldas, banho e escovação bucal; 

- auxiliar a adequação postural para o educando com pouca ou nenhuma 

mobilidade e movimento corporal; 

- prestar atendimento aos educandos em caso de enfermidade e acidente; 

- deslocar com segurança e adequadamente o educando para as práticas das 

atividades, dentro ou fora do âmbito escolar; 

- acolher a entrada dos educandos e a entrega deles às famílias/responsáveis; 

- apoiar nas práticas de atividades recreativas previamente estabelecidas; 

- auxiliar no preparo e execução de atividades culturais desenvolvidas na 

unidade escolar;  

- desenvolver outras atividades correlatas ao cargo. 

 

Formação profissional: 
 

- participar de reuniões pedagógicas, cursos, seminários, encontros, ciclos de 

estudos, congressos e outros eventos relacionados à sua formação 

profissional; 
 

Ações que englobam o coletivo da escola: 
 

- participar da construção do Projeto Político Pedagógico juntamente com 

todos os membros da comunidade escolar; 

- contribuir com indicações de diretrizes para a Secretaria de Educação, em 

prol do acesso e da qualidade do ensino público municipal. 

 

Notamos que as atribuições do auxiliar em educação têm como foco o 

atendimento às necessidades básicas das crianças, especialmente relacionadas aos 

cuidados pessoais, auxílio em casos de problemas de saúde ou acidentes, adequação 

postural, alimentação, deslocamentos, dentre outras.  

Sabemos que para a educação das crianças da primeira infância esses dois eixos 

– cuidar e educar – são indissociáveis, mas a opção política pela separação pode ser 

entendida como: quem não tem preparo fica com os cuidados, e o especialista, no caso o 

docente, fica com a educação. Tal proposta desconfigura a educação infantil e cria uma 

animosidade entre o grupo, pois o auxiliar pode se sentir como um trabalhador braçal, 

não pertencente à equipe e, por consequência, não ter interesse em discutir situações que 

envolvam o coletivo da escola.  
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Cabe ressaltar que os auxiliares devem atender também às crianças com 

deficiências, sendo que sua formação em nível médio certamente não é suficiente para o 

desempenho dessas atribuições. Conforme a LDB (BRASIL, 1996b), a formação para 

atuação em sala de aula deve ser no mínimo em magistério nível médio, fato que não é 

respeitado no Estatuto em relação a esses servidores.  

Quanto à sua formação em serviço, há também obstáculos, uma vez que sua 

carga horária de 40 horas semanais está prevista para o atendimento às crianças, não 

restando tempo para outras atividades, como encontros formativos e participação em 

espaços coletivos com o propósito de discutir e deliberar sobre o trabalho pedagógico e 

a organização da escola como um todo. Torna-se um desafio para a equipe gestora da 

escola lidar com essa situação. É preciso buscar caminhos para integrá-los de fato no 

trabalho da escola, uma vez que faltam condições para essa dinâmica.  

Nas creches, os auxiliares são em número expressivo, ficam o tempo todo 

interagindo com as crianças e acabam construindo um vínculo muito significativo. Sua 

carga horária é de 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias com as crianças, ao passo 

que o docente permanece diariamente 5h20min. com as crianças, ou seja, 2/3 de sua 

carga horária. Com essa organização, cada turma da creche é composta por dois 

docentes para atender o turno das crianças de 10 horas diárias. O auxiliar acaba sendo o 

elo entre esses dois docentes de sala e muitas vezes tem mais vínculo com as famílias 

do que os próprios docentes.  

Portanto, consideramos que deveríamos ter mais atenção a esse cargo, o que 

implica em rever o Estatuto para discutir se de fato essa é a melhor forma de 

atendimento às crianças da creche. Envolver os profissionais da educação em debates 

sobre políticas educacionais é uma ação requerida em um contexto democrático, mas 

que não tem ocorrido.  

Em relação ao cargo de oficial, que atende na secretaria da escola, suas 

atribuições estão assim estabelecidas (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 63): 

 

Voltadas especificamente ao âmbito administrativo: 
 

- organizar e manter atualizados os prontuários de documentos de educandos, 

procedendo ao registro relativo à vida escolar, especialmente no que se refere 

à matrícula, frequência e histórico escolar; 

- organizar e atualizar os registros relativos a resultados anuais dos processos 

de avaliação e promoção dos educandos e reuniões administrativas; 

- organizar e atualizar dados estatísticos e informações educacionais 

referentes aos educandos e à Unidade Escolar; 
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- conjuntamente com a equipe gestora atualizar os registros do material 

permanente recebido pela Unidade e do que lhe for dado ou cedido e elaborar 

inventário anual dos bens patrimoniais;  

- organizar os documentos oficiais referentes a leis, decretos, regulamentos, 

resoluções, portarias e comunicados de interesse para a Unidade Escolar; 

- cuidar da alimentação de dados dos programas sistêmicos, tratando-os com 

precisão nas informações, principalmente nos processos de matrícula, lista de 

espera de educandos, Censo Escolar etc.; 

- responsabilizar-se pelo recebimento, registro, distribuição e expedição de 

correspondências, processos e documentos em geral que tramitam na 

Unidade Escolar, organizando e mantendo o protocolo e arquivo; 

- requisição, recebimento e controle do material de consumo; 

- atender os servidores da escola e os educandos, prestando-lhes 

esclarecimentos relativos à escrituração e legislação;  

- atender o público com atenção e respeito; 

- redigir e-mails, ofícios, memorandos, cartas, relatórios, cotas em processo, 

termos de juntada de documentos com orientação e encaminhamentos 

conjuntos a equipe gestora; 

- atuar em Biblioteca Escolar Interativa de Unidade Escolar, realizando a 

organização e conservação do Espaço; 

- atuar em Espaços da Secretaria de Educação, exercendo atividades de 

acordo com as necessidades de cada setor; 

- apresentar relatórios periódicos das atividades executadas, com análise dos 

resultados obtidos, prestando informações, quando solicitadas; 

- desenvolver outras atividades correlatas ao cargo.  

  

Formação profissional: 
 

- participar de reuniões pedagógicas, cursos, seminários, encontros, ciclos de 

estudos, congressos e outros eventos relacionados à sua formação 

profissional. 

 

Ações que englobam o coletivo da escola: 
 

- participar da construção do Projeto Político Pedagógico juntamente com 

todos os membros da comunidade escolar; 

- contribuir com indicações de diretrizes para a Secretaria de Educação, em 

prol do acesso e da qualidade do ensino público municipal. 

 

Verificamos que, das dezesseis competências atribuídas ao oficial, treze são 

voltadas para o âmbito administrativo, como recebimento de documentos, organização 

de papéis, expedição de correspondências, arquivamento de processos, redação de e-

mails etc.  

Igualmente para o oficial, as questões de formação profissional e as que 

englobam o coletivo da escola são desafiadoras, pois, assim como o auxiliar, este 

também necessita de formação em serviço, que não está prevista em sua carga horária 

de 8 horas diárias. Analisando os PPP das creches disponíveis no site da Secretaria de 

Educação, é possível verificar que dispõem de apenas um oficial por unidade escolar, 

o que pode ocasionar uma grande demanda de trabalho, restando apenas os momentos 
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das reuniões pedagógicas, nas quais a equipe gestora tem de inseri-lo nas discussões e 

estimulá-lo a sentir-se pertencente ao grupo, valorizando a sua participação.  

Conferimos que tanto para o auxiliar quanto para o oficial não estão definidas 

nas atribuições a integração aos órgãos colegiados, denotando que eles não precisam 

ter voz nem vez na gestão escolar, apesar de serem atores dentro do processo. O fato 

de estar indicada a sua participação em reuniões pedagógicas da escola, entre outras, 

não significa que estão garantidas essas condições.  

 

3.6 A gestão democrática nas escolas: atuação das equipes gestoras  

 

Na rede de ensino de São Bernardo do Campo, desde o Estatuto de 1998, criou-

se o modelo de equipe de gestão composta pelo diretor escolar, pelo coordenador 

pedagógico e, em unidades escolares com mais de 14 turmas, também faz parte da 

equipe gestora o vice-diretor escolar. É possível considerar que a parceria é condição 

imprescindível para a organização da escola e enfrentamento dos desafios cotidianos.  

Para o coordenador pedagógico, foram estabelecidas atribuições de cinco ordens, 

as que são próprias da natureza do seu campo de atuação, as relacionadas à ação docente 

envolvendo os educandos, as de formação profissional, outras concernentes a sua 

integração na equipe gestora e uma única específica sobre a participação nos órgãos 

colegiados (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 53-54). 

 

Voltadas especificamente ao seu campo de atuação: 

 

- organizar ações pedagógicas e demandas de trabalho, de acordo com as 

especificidades estabelecidas pelo currículo da unidade escolar onde atua, 

objetivando a transposição para a prática docente dos objetivos, diretrizes e 

metas definidas pela Secretaria de Educação e pelo Projeto Político 

Pedagógico; 

- elaborar estratégias formativas destinadas aos professores, que considerem a 

Educação como processo e campo dinâmico e heterogêneo, onde os 

paradigmas teóricos precisam sempre ser repensados, de forma a manter o 

vínculo efetivo com a realidade social e com a evolução científica do 

pensamento humano; 

- desenvolver estratégias e produzir subsídios pedagógicos para qualificar a 

ação docente, identificando necessidades de aperfeiçoamento teórico, 

didático e metodológico do professor;  

- realizar leitura, devolutiva e acompanhamento dos instrumentos 

metodológicos dos professores orientando-os individualmente, sempre que 

necessário; 

- coordenar junto com a Equipe Escolar a elaboração e implementação do 

Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar onde atua; 

- participar de reuniões com os diversos setores e equipes da Secretaria de 

Educação para planejar e avaliar ações pedagógicas; 
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- contribuir com indicações de diretrizes para a Secretaria de Educação, em 

prol do acesso e da qualidade do ensino público municipal; 

- desenvolver outras atividades correlatas ao cargo.  

 

Acompanhamento da ação docente envolvendo os educandos: 
 

- acompanhar a ação docente, a execução dos projetos pedagógicos e os 

índices ou indicadores das aprendizagens dos educandos, com vistas à 

ampliação de saberes e competências, e propor aos professores estratégias 

avaliativas e replanejamento das ações pedagógicas; 

- coordenar a equipe escolar na reflexão e organização de espaços e materiais 

coletivos visando a melhoria do trabalho pedagógico e autonomia dos 

educandos; 

- apoiar o professor no atendimento e orientação às famílias quanto às 

questões relativas ao trabalho pedagógico da unidade escolar. 

 

Formação profissional: 

 
- participar de cursos, seminários, encontros, ciclos de estudos, congressos e 

outros eventos relacionados à educação, como parte de sua formação 

profissional.  

 

Ações que englobam o coletivo da escola: 
 

- propiciar em conjunto com a Equipe Gestora a articulação entre Propostas 

Curriculares, metas da Secretaria de Educação, Regimento Escolar e o 

Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, com base nos princípios e 

diretrizes para a Educação, exarados na Constituição Federal, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e pela Secretaria de Educação, objetivando 

constantes avanços da qualidade da Educação Municipal e o sucesso da 

aprendizagem; 

- compor com o Diretor Escolar a Equipe Gestora, com vistas ao 

planejamento e a organização das ações pedagógicas, subsidiando os 

professores na execução dos programas e projetos de ensino, objetivando o 

melhor desempenho das atividades docentes e discentes; 

- planejar, organizar e coordenar em conjunto com os demais membros da 

Equipe Gestora, reuniões pedagógicas, horário de trabalho pedagógico 

coletivo, utilizando estratégias formativas que promovam reflexões e 

transposições teóricas para a prática docente;  

- discutir juntamente com a Equipe Gestora eventuais dificuldades 

decorrentes da coordenação pedagógica da Unidade Escolar na busca de 

superação delas; 

- promover a valorização do ambiente escolar como espaço social de 

convivência ética, em conjunto com a Equipe Gestora para a integração da 

equipe escolar, educandos e seus familiares, bem como a população usuária, 

para a ampliação de seus conhecimentos e de sua consciência cidadã.  

 

Participação nos órgãos colegiados: 
 

- contribuir com os órgãos colegiados, com indicações para a aquisição de 

equipamentos e materiais pedagógicos, assim como reformas e reorganização 

dos espaços escolares, para melhorar a qualidade do atendimento aos 

educandos. 

 

Percebemos que o enfoque para o cargo de coordenador está marcado pelas 

questões pedagógicas, que obviamente são a natureza do seu trabalho. Destaca-se na 
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primeira atribuição a atuação do coordenador para que as diretrizes e metas definidas 

pela Secretaria de Educação e PPP sejam transpostas para a prática docente. Essa ação 

evidencia que as metas e diretrizes da Secretaria de Educação são elaboradas em 

instâncias superiores, devendo os docentes considerá-las em sua prática.  

As ações de acompanhamento ao trabalho do docente envolvem os educandos, 

tendo em vista os índices ou indicadores das aprendizagens, organização de espaços e 

materiais coletivos para a melhoria do trabalho pedagógico e apoio ao educador no 

atendimento às famílias. A análise das atribuições localiza o coordenador como o 

profissional responsável pelo desempenho dos docentes e estudantes, podendo revelar 

uma relação hierarquizada, na qual os docentes são considerados receptores do que lhes 

é proposto. A formação é para os docentes e não com eles.  

Relativo à formação contínua dos coordenadores, está prevista a participação em 

cursos, seminários, congressos etc., mas não se define como essa formação se dará, o 

que pode significar que o próprio servidor busque, com recursos próprios, a participação 

nesses eventos fora do horário de trabalho. 

Na parceria com a direção são determinadas dinâmicas de articulação de 

propostas curriculares com o regimento escolar e o PPP, o planejamento e a organização 

das ações pedagógicas, das reuniões com docentes e HTPC, discutindo eventuais 

dificuldades decorrentes da coordenação pedagógica. Nessa ação conjunta entre 

coordenador e diretor percebe-se que o foco está totalmente voltado ao trabalho 

pedagógico de ensino e aprendizagem no contexto da escola, objetivando o sucesso da 

aprendizagem, levando à crença de que apenas tais ações serão suficientes para alcançar 

o referido sucesso. Conforme abordamos na seção 1, a autonomia das escolas 

caracteriza-se pela responsabilização da equipe pelos processos e resultados, sem que se 

considerem as condições e pertinência das políticas e diretrizes emanadas de instâncias 

superiores.  

A participação nos órgãos colegiados está prevista em uma das atribuições, a fim 

de que o coordenador possa “contribuir com indicações” para a aquisição de 

equipamentos e materiais pedagógicos, assim como indicações para reformas e 

reorganização dos espaços escolares. Consideramos que, da forma como está descrito, o 

processo de participação na gestão escolar ocorre de maneira equivocada, pois pode 

significar que tão somente fazer indicações já pressupõe um nível suficiente de 

participação, sem que ocorra um trabalho coletivo que implique em debater e decidir 

conjuntamente a partir da análise dos problemas da escola e sua natureza – de recursos 
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materiais, estruturais, financeiros, pedagógicos – que estão relacionados a um contexto 

mais amplo. Compreender os problemas da educação, discutindo sobre suas finalidades 

e o papel político e social da escola faz parte do trabalho do coordenador pedagógico 

que, no entanto, fica com suas atribuições restritas ao acompanhamento dos docentes, 

podendo inclusive se configurar como uma espécie de fiscalização.  

Com relação ao cargo de diretor escolar, localizamos as atribuições centradas em 

cinco categorias: gerenciamento da escola; estratégias formativas e de acompanhamento 

dos docentes; ações conjuntas da equipe gestora; formação profissional e participação 

nos órgãos colegiados (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 55-56). 

 

Gerenciamento da escola: 

- gerenciar a Unidade Escolar em acordo com os princípios e diretrizes para a 

Educação, exarados na Constituição Federal e Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação, e pela Secretaria de Educação;  

- planejar, organizar e coordenar a execução dos programas e projetos de 

ensino e os serviços administrativos, viabilizando o melhor desempenho das 

atividades docentes e discentes; 

- manter-se atualizado em relação às legislações específicas que 

regulamentam a educação nas diferentes esferas: municipal, estadual e 

federal, bem como, desenvolver ações no sentido de garantir a 

implementação destas; 

- articular e garantir o fluxo de comunicação dentre os vários segmentos da 

unidade escolar; 

- organizar ações pedagógicas e administrativas, definir horários e distribuir 

tarefas e demandas de trabalho, de acordo com as especificidades de cada 

integrante da equipe escolar que gerencia; 

- promover canais de comunicação para garantir o fluxo de informações entre 

a Secretaria de Educação e a Unidade Escolar, visando à qualidade e o 

sucesso do processo pedagógico e administrativo;  

- responsabilizar-se pela alimentação de dados dos programas sistêmicos, 

tratando-os com precisão nas informações, principalmente nos processos de 

matrícula, lista de espera de educandos, Censo Escolar etc.;  

- responsabilizar-se pelo cumprimento do Calendário Escolar e pelo horário 

de funcionamento da Unidade Escolar, garantindo a carga horária e os dias 

letivos exigidos por lei, com a divulgação de tais informações às famílias; 

- coordenar, acompanhar e garantir a organização pedagógica e 

administrativa da Unidade Escolar, a fim de manter ordenada e atualizada a 

documentação e os registros necessários definidos pela Secretaria de 

Educação; 

- atender as solicitações da Secretaria, através de seus vários setores, 

responsabilizando-se pelo cumprimento dos prazos definidos para entrega de 

documentos, relatórios, avaliações e outros;  

- zelar pela integridade física e mental dos educandos, durante a permanência 

na escola, e tomar as providências cabíveis nos casos de emergência e 

urgência; 

- apurar e providenciar encaminhamentos necessários relativos a quaisquer 

falhas ou irregularidades da atuação profissional daqueles que compõem a 

equipe escolar; 

- realizar outras demandas que se vinculam à gestão escolar, resultantes de 

avanços e aprimoramentos dos objetivos, diretrizes e metas definidas pela 

Secretaria de Educação, bem como de legislação que regulamenta a 

Educação, nos níveis federal, estadual e municipal; 
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- zelar pelo prédio público, seus equipamentos e materiais, com utilização e 

manutenção adequadas e tomar as providências, junto aos órgãos 

competentes, sempre que necessário, solicitando serviços de manutenção, 

readequação, reformas, ampliações, aquisições e reabastecimento; 

- promover a valorização do ambiente escolar como espaço social de 

convivência ética, integrar equipe escolar, com educandos e seus familiares, 

bem como população usuária, para a ampliação de seus conhecimentos e de 

sua consciência cidadã; 

- garantir, no âmbito escolar, os princípios democráticos e participativos, para 

envolver toda a equipe e comunidade escolar na proposição de objetivos e 

ações para o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; 

- participar de reuniões e atividades definidas pela Secretaria de Educação; 

- contribuir com indicações de diretrizes para a Secretaria de Educação, em 

prol do acesso e da qualidade do ensino público municipal; 

- desenvolver outras atividades correlatas ao cargo.  

 

Estratégias formativas e de acompanhamento dos docentes: 
 

- contribuir na elaboração de estratégias formativas destinadas aos 

professores, que considerem a Educação como processo e campo dinâmico e 

heterogêneo, onde os paradigmas teóricos precisam sempre ser repensados, 

de forma a manter o vínculo efetivo com a realidade social e com a evolução 

científica do pensamento humano; 

- acompanhar a ação docente, a execução dos projetos pedagógicos e os 

índices ou indicadores das aprendizagens dos educandos para a ampliação de 

saberes e competências, propondo aos professores estratégias avaliativas e 

replanejamento das ações pedagógicas. 

 

Ações conjuntas da equipe gestora: 
 

- garantir em conjunto com a Equipe Gestora a articulação entre Propostas 

Curriculares, metas da Secretaria de Educação, Regimento Escolar e o 

Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, com base nos princípios e 

diretrizes para a Educação, exarados na Constituição Federal, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e pela Secretaria de Educação, objetivando 

constantes avanços da qualidade da Educação Municipal e o sucesso da 

aprendizagem; 

- desenvolver ações junto a Equipe Gestora, de forma articulada com o 

Orientador Pedagógico; 

- planejar, organizar e coordenar, em conjunto com os demais membros da 

Equipe Gestora, reuniões pedagógicas, horários de trabalho pedagógico 

coletivo, utilizando estratégias formativas que promovam reflexões e 

transposições teóricas para a prática docente, e aquelas que favoreçam a 

melhor atuação da equipe multiprofissional que gerencia. 

 

Formação profissional: 
 

- participar de cursos, seminários, encontros, ciclos de estudos, congressos e 

outros eventos relacionados à educação, como parte de sua formação 

profissional. 

 

Participação nos órgãos colegiados: 
 

- integrar os órgãos colegiados existentes na Unidade Escolar, e incentivar a 

participação da comunidade; 

- participar e acompanhar o funcionamento e as ações dos órgãos colegiados 

complementares e auxiliares do ensino no âmbito escolar, considerando os 

princípios da gestão democrática; 
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- contribuir com os órgãos colegiados, com indicações para a aquisição de 

equipamentos e materiais pedagógicos, assim como reformas e reorganização 

dos espaços escolares, para melhorar a qualidade do atendimento aos 

educandos. 

 

Avaliamos que o cargo de diretor é o que incorpora maior número de 

atribuições, possivelmente em decorrência de ser o elemento que responde por todas as 

questões relativas à escola, de ordem técnica, legal e administrativas, com vistas ao 

trabalho pedagógico. É o diretor que, em última instância, responde civil e 

criminalmente por todas as situações dentro da unidade escolar. Também compete ao 

diretor integrar a comunidade escolar na elaboração, execução e avaliação do projeto 

pedagógico, e podemos encontrar esse dever explicitamente definido em uma de suas 

atribuições: “garantir, no âmbito escolar, os princípios democráticos e participativos, 

para envolver toda a equipe e comunidade escolar na proposição de objetivos e ações 

para o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar”, dessa maneira, colocando-o 

como elemento relevante para abrir a escola à comunidade.  

Somadas a essas competências, cabe também ao diretor gerenciar relações e 

delegar responsabilidades, conforme está estabelecido: “organizar ações pedagógicas e 

administrativas, definir horários e distribuir tarefas e demandas de trabalho, de acordo 

com as especificidades de cada integrante da equipe escolar que gerencia”. Além de 

projetar ações, “promovendo a valorização do ambiente escolar como espaço social de 

convivência ética”, visando a ampla participação dos sujeitos da escola, assumindo, 

assim, a postura de um dirigente democrático. 

 Também lhes são imputadas responsabilidades com relação às estratégias 

formativas dos docentes e o acompanhamento dos índices de aprendizagem, bem como 

o estabelecimento de ações efetuadas junto com a equipe gestora. Verificamos que tais 

competências são igualmente dirigidas ao cargo de coordenador pedagógico, no entanto, 

pela forma como estão dispostas, a responsabilidade para efetivação das ações acaba por 

recair na propositura da ação direta do diretor. Nesse sentido, acreditamos que se 

acentua uma desigualdade entre os papéis desempenhados pelos sujeitos da equipe 

gestora, ou seja, coordenador e diretor, o que pode implicar em uma relação 

verticalizada, e assim, incoerente com os princípios democráticos. 

No que concerne à formação profissional, assim como está estabelecido aos 

demais servidores, é imposto ao diretor se aperfeiçoar, por meio de ciclos de estudos, 

seminários, encontros, entre outros. Aqui implica em mais um desafio, porque o campo 
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de formação profissional para esse cargo é vasto, pois, como articulador de todos os 

processos da escola, ele deve ter capacidades múltiplas, conforme já dispusemos 

anteriormente. Assim, para desenvolver todas as ações inerentes à função, tem de se 

prontificar a estar em constante formação nas diversas áreas do conhecimento, inclusive 

no que se refere à administração dos recursos financeiros que, conforme abordamos, 

requer conhecimentos e responsabilidade para uso correto da verba pública. Como 

argumentamos na seção 1, os saberes da docência são importantes, mas não suficientes 

para que os gestores desempenhem suas funções.  

E, finalmente, encontramos definido para o diretor a responsabilidade explícita 

de: “integrar os órgãos colegiados [...] e incentivar a participação da comunidade; 

participar e acompanhar o funcionamento e as ações dos órgãos colegiados 

[...];contribuir com indicações para a aquisição de equipamentos e materiais 

pedagógicos, assim como reformas e reorganização dos espaços escolares [...]”. 

Identificamos que, da forma como está disposto no Estatuto, fica sobre a total 

responsabilidade da figura do diretor a composição e gerência dos órgãos colegiados, 

cabendo a esse profissional fomentar todas as ações para o seu funcionamento.  

Observamos que, para nenhum dos outros servidores que compõem esse 

Estatuto, é estabelecido o dever de se integrar aos órgãos, como membro, sendo 

incoerente tal ação com os princípios que envolvem a participação e a 

corresponsabilidade de toda a equipe escolar na gestão democrática. 

Por todo o exposto, consideramos que o Estatuto apresenta limites para uma 

gestão escolar democrática participativa. Não está prevista a participação de todos nas 

tomadas de decisões, o que seria fundamental para uma gestão compartilhada, como 

forma de sustentação ao princípio da gestão escolar democrática.  

 

3.7 Os cargos de gestão: formas de provimento 

 

A discussão sobre a forma de provimento do cargo de diretor encontra diferentes 

posicionamentos. Paro (2015) considera que a gestão democrática implica na eleição de 

diretores. Também Dourado (2000, p. 83) entende que “a administração escolar, por não 

se resumir à dimensão técnica, mas por configurar-se em ato político”, requer a 

participação da comunidade no processo de escolha do diretor.  
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Alinhando-se ao PNE, que indica a eleição de gestores, o Estatuto de 2013 (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2013) colocou em extinção, conforme a vacância, os 

seguintes cargos que eram providos por concurso público, conforme Anexo II da lei:  

 
[...] Anexo II desta Lei, constituída pelos cargos públicos extintos ou a serem 

extintos, na vacância, por determinação legal. São lhes assegurados os 

mesmos direitos e benefícios dos demais servidores, sendo composta, a partir 

da publicação desta Lei, por cargos de provimento efetivo do Quadro do 

Magistério Público Municipal, que se tornem vagos por exoneração ou 

aposentadoria de:  

a)  Assistente de Diretor Escolar43; 

b) Coordenador Pedagógico; 

c) Diretor Escolar; 

d) Orientador Pedagógico44; 

e) Professor de Educação Especial45 (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2013, p. 5-6). 

 

Um dos pontos polêmicos do Estatuto de 2013 foi a extinção dos cargos na 

medida em que se tornam vagos por exoneração ou aposentadoria. Antes providos por 

concurso público, os cargos passaram a ser assumidos por docentes do quadro do 

magistério, na modalidade de função gratificada, após aprovação em processo seletivo 

interno. O artigo 77 do Estatuto indica os requisitos básicos para exercer as funções 

gratificadas: 

 

São requisitos básicos para o exercício de funções gratificadas de Orientador 

Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico: 

I – ter cumprido estágio probatório no exercício do cargo público de 

professor da rede pública deste município; 

II – ser graduado em Pedagogia ou pós-graduado em Gestão Escolar; 

III – ser aprovado em processo seletivo interno constituído por:  

a) prova elaborada e aplicada por instituição de notório saber acadêmico; 

b) prova oral realizada e aplicada por instituição de notório saber acadêmico; 

c) projeto de trabalho em consonância com as diretrizes do sistema de 

ensino municipal; 

IV – não ter sofrido sanção em processo disciplinar; 

V – ser assíduo, nos termos do Estatuto dos Servidores do Município de São 

Bernardo do Campo.  

Parágrafo único: O processo seletivo que trata o presente artigo será 

regulamentado em ato normativo da Secretaria de Educação (SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, 2013, p. 27). 

 

 
43 O cargo de Assistente de Diretor provido por meio de concurso público foi colocado em extinção na 

vacância, conforme artigo 44, inciso IV do Estatuto de 1998, passando a ser assumido por um docente, 

em função gratificada, denominado de Professor de Apoio à Direção Escolar (PAD).  
44 O Orientador Pedagógico compõe a equipe pedagógica da Secretaria de Educação e não faz parte da 

equipe gestora nas escolas. Ele assume atribuições de formação e acompanhamento pedagógico nas 

unidades escolares. Por não ser foco desta pesquisa, não apresentaremos análise desse cargo.  
45 Não trataremos da vacância do cargo de Professor de Educação Especial por não ser foco desta 

pesquisa.  
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Sem dúvida, essa situação acarreta consequências para o trabalho da equipe 

gestora nas escolas. Altera-se a configuração das equipes, até então compostas por 

diretores e coordenadores pedagógicos que assumiam cargos por meio de concurso 

público, para abarcar também docentes que deixam a sala de aula para assumirem 

funções gratificadas dos cargos que se tornam vagos. Assim, as escolas podem receber 

diretor concursado e coordenador em função gratificada, ou coordenador concursado e 

diretor em função gratificada.  

Como argumentamos na seção 1, os conhecimentos da docência são importantes 

para os gestores, mas é preciso que construam outros saberes requeridos para o 

desempenho da função. Por isso, não é fácil construir um consenso em relação à forma 

de provimento do cargo e os pré-requisitos exigidos.  

Retomamos, a título de exemplo, o PME e documentos orientadores para uso de 

recursos financeiros nas escolas. A complexidade dos procedimentos administrativos e 

burocráticos, como demonstramos, exige dos gestores conhecimentos técnicos 

específicos para uso correto da verba pública, o que requer formação coordenada pela 

própria Secretaria de Educação. Na medida em que houver rotatividade de docentes 

assumindo a gestão, é preciso que a Secretaria de Educação tenha um plano formativo 

permanente e ampliado para todos os docentes.  

É preciso ainda que os servidores que assumem funções de gestores tenham 

sólidos conhecimentos pedagógicos relativos à especificidade da faixa etária das 

crianças atendidas na escola: creches, com crianças de 0 a 3 anos; educação infantil, 

com crianças de 4 e 5 anos; ensino fundamental, com crianças a partir de 6 anos, além 

da Educação de Jovens e Adultos. Cada faixa etária tem especificidades que precisam 

ser consideradas pelos gestores na organização geral da escola. Há também escolas que 

atendem tanto educação infantil como fundamental, e outras que atendem desde a 

creche até o ensino fundamental e EJA.  

Evidencia-se, assim, que se trata de uma função de grande complexidade e que 

requer a compreensão do papel do gestor, que não se limita às atividades 

administrativas. Entendemos que o trabalho administrativo é um meio para assegurar a 

qualidade do trabalho pedagógico e por isso exige que os gestores construam 

conhecimentos para poderem coordenar a equipe escolar, possibilitando a participação 

na elaboração do Projeto Político Pedagógico, que implica em atuar nas decisões 

administrativas em função do que é relevante pedagogicamente.  
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Essa complexidade requer a formação permanente dos gestores, sendo que a 

rotatividade de profissionais e as diferentes formas de provimento em uma mesma 

escola podem comprometer a melhor qualidade do ensino e da aprendizagem dos 

estudantes.  

A decisão de colocar cargos em vacância no Estatuto de 2013 fundamentou-se 

no entendimento da administração pública que estava no poder46 de que a escolha de 

docentes para assumir as funções de gestores seria uma forma mais democrática de 

provimento. Essa decisão estava em consonância com o PNE 2014-2024, mas causou 

manifestações contrárias por parte de grupos de profissionais da rede de ensino de São 

Bernardo, como vimos no site no sindicato.  

Com a mudança da administração municipal, em decorrência das eleições 

municipais de 2016, esses cargos em extinção conforme vacância voltaram a ser 

providos por meio de concurso público, seguindo a Lei Municipal nº 6.628, de 

dezembro de 2017. O artigo 12 da Lei do Estatuto passou a vigorar com a seguinte 

redação:  

  

 
Art. 12 

I – Parte permanente: constituída, nos termos do Anexo I que faz parte 

integrante desta Lei, pelos cargos públicos de provimento efetivo de:  

a) Coordenador Pedagógico; 

b) Diretor Escolar; 

c) Orientador Pedagógico; 

d) Professor de Educação Básica; 

e) Professor de Educação Especial (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2017b). 

 

Outras mudanças já haviam ocorrido em 2014, ainda na administração anterior, e 

em 2017 a principal delas foi o retorno do provimento dos cargos por concurso público. 

As mudanças, em tão pouco tempo, evidenciam que não há ampla participação dos 

profissionais da educação na definição de políticas públicas, o que faz com que os 

administradores procedam a modificações conforme suas convicções e/ou pressões de 

alguns grupos.  

Em uma democracia, ainda que mudanças sejam necessárias e positivas, não se 

efetivarão se forem impostas. O debate, o diálogo, os estudos aprofundados, levando-se 

em conta os propósitos e intencionalidades das políticas educacionais que, em última 

 
46 Prefeito Luiz Marinho – PT – 2009-2016. 
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instância, devem primar pela qualidade do ensino, precisam fazer parte de uma gestão 

democrática, não apenas na escola, mas também na administração pública.  

As análises dos documentos indicam que a gestão democrática prevista na 

legislação não encontra correspondência na prática, seja das escolas ou da própria 

administração. Como vimos na seção 1 desta pesquisa, a tese neoliberal deu outro 

significado à democracia, criando um modelo no qual prevalece a representação, ainda 

que nem todos os segmentos estejam representados. Os grupos com maior poder 

econômico ocupam a política, seja de forma direta, ou impondo suas pautas e 

influenciando na definição de políticas públicas. A democracia participativa, portanto, 

encontra muitos obstáculos.  
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4  EXAMINANDO O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM 

ATENDIMENTO AO SEGMENTO DE CRECHE 
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O atendimento às crianças pequenas de até 3 anos assumiu caráter educativo, 

superando o perfil meramente assistencialista. No município de São Bernardo do 

Campo, essa faixa etária faz parte da rede educacional desde 1991.  

Atualmente o município tem 45 unidades escolares com atendimento em creches 

da rede própria, conforme informações na página da Secretaria de Educação em 2019. A 

fim de investigarmos de que forma a gestão democrática se manifesta em um Projeto 

Político Pedagógico de creche, selecionamos uma creche inaugurada há mais de 20 

anos. Esse critério parte do pressuposto de que, por ser antiga, pode ter construído em 

seu Projeto Político Pedagógico conhecimentos sobre gestão democrática e estratégias 

que permitam maior participação da comunidade escolar nos processos decisórios.  

Iniciaremos esta seção apresentando algumas considerações sobre a educação 

nas creches para, em seguida, apresentarmos a análise do referido Projeto Político 

Pedagógico.  

 

4.1 A educação nas creches  

 

A Constituição Federal (1988), o ECA (1990) e a LDB (1996) expressam as 

políticas públicas para a educação da primeira infância no Brasil.  

No período do Regime Militar (1964-1985), praticamente inexistia uma política 

educacional para crianças de 0 a 6 anos, o que pode ser constatado ao examinarmos o 

texto da LDBEN de 1971 (Lei nº 5.692), que apresenta apenas uma superficial ideia de 

que os sistemas de ensino velariam pela educação das crianças com idades inferiores a 7 

anos em escolas maternais, jardins de infância ou instituições equivalentes (CAMPOS, 

FERREIRA, ROSEMBERG, 1995). Há, portanto, uma defasagem histórica na educação 

da primeira infância, haja vista a falta de políticas nacionais que indicassem 

minimamente os objetivos e concepções para essa faixa etária.  

Os municípios tiveram trajetórias singulares em relação à constituição de sua 

rede de ensino para a educação infantil. A partir da pressão realizada pelos diferentes 

segmentos da sociedade civil (mães trabalhadoras, pesquisadores e especialistas em 

educação), pela legitimidade da demanda por cuidado e educação das crianças de 0 a 6 

anos como um direito, na década de 1980, em nível nacional, intensificaram-se os 

debates a respeito da educação da primeira infância. 
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Nessa conjuntura política e social, em 1988, a Constituição Federal representou 

um marco da maior relevância para a história brasileira e, em especial, para a educação. 

Pela primeira vez no Brasil, a educação infantil apareceu em um texto legal como dever 

do Estado e um direito da criança, indicando sua integração à educação básica. 

O artigo 4º do ECA (BRASIL, 1990) reafirma a responsabilidade da: “família, 

da sociedade, da comunidade e do poder público em assegurar, com absoluta prioridade, 

os direitos da criança, dentre eles o direito à educação”.  

 Kramer (2008), uma respeitada pesquisadora sobre educação infantil, considera 

que todos os avanços na legislação se dirigem para a conquista da igualdade das 

crianças pequenas e o reconhecimento das suas diferenças: 

 
[...] A educação da criança é um direto – não só social, mas um direito 

humano. A educação da criança pequena é um direito social porque significa 

uma das estratégias de ação (ao lado do direito à saúde e à assistência) no 

sentido de combater a desigualdade, e é direito humano porque representa 

uma contribuição, dentre outras em contexto de violenta socialização urbana 

como os nossos, que se configura como essencial para que seja possível 

assegurar uma vida digna a todas as crianças (KRAMER, 2008, p. 56).  

  

Contudo, apesar dos avanços no campo da legislação, há que destacar a lacuna 

existente entre os discursos e a educação oferecida às crianças pequenas nas instituições 

educacionais. Nesse contexto, Machado (2000) chama a atenção para o fato de que a 

gestão educacional deve buscar garantir condições necessárias para a valorização da 

cultura da infância e sua especificidade no contexto escolar. Torna essencial a 

participação de toda a comunidade escolar nas discussões do projeto pedagógico que 

considere as características, os saberes, a cultura e as necessidades específicas dessa 

faixa etária. 

No entanto, deparamo-nos novamente com as dificuldades dessa construção 

coletiva, como ressalta Paro (2005, p. 16):  

 
Mas a participação da comunidade na gestão da escola pública encontra um 

sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um dos 

requisitos básicos e preliminares para aquele que se disponha a promovê-la é 

estar convencido da relevância e da necessidade dessa participação, de modo 

a não desistir diante das primeiras dificuldades [...].  

  

Como destacam os autores e pesquisadores sobre o tema, concretizar essa 

participação não é nada fácil, demanda um envolvimento mais amplo da comunidade 

escolar, requerendo engajamento para uma atuação intencional e coletiva. Em 

concordância com esse posicionamento, Gadotti (2004, p. 46) enfatiza que “a gestão 
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democrática [...] se constituirá numa ação prática a ser construída na escola. Ela 

acontecerá à elaboração do projeto político pedagógico da escola, à implementação de 

Conselhos de Escola”.  

Observamos que a valorização que o discurso da gestão democrática alcança no 

espaço escolar pode ser uma abertura para um processo de construção coletiva e 

permanente para enfrentar os limites e avançar nessa participação, o que pode ocorrer 

por meio da elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico.  

 

4.2 Projeto Político Pedagógico 

 

O que é um projeto político pedagógico?  

Verificando a etimologia, a origem e o significado dessas palavras temos: 

Projeto – No sentido etimológico, o termo projeto vem da palavra latina 

projectum, do verbo em latim projicere, “antes de uma ação”47, ou seja, o que se 

pretende realizar.  

Político – A origem dessa palavra é grega: politikos, que significa “cívico”.48 

Pedagógico – Refere-se à pedagogia, ciência que se dedica ao processo de 

educação.49 Por sua vez, a palavra “pedagogia” é derivada de dois radicais da língua 

grega. Sua origem vem de paidós, que significa “criança”. O outro radical é agoge, que 

pode ser traduzido como “conduzir” ou “condução”.50 

Para a elaboração dos projetos das escolas, planeja-se o que se tem a intenção de 

fazer – “antes da ação”. Essa ação congrega todos os atores da escola, fazendo escolhas 

por determinados caminhos, com um compromisso definido coletivamente, assumindo 

uma posição política. Nas palavras de Gadotti:  

 
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 

função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 

determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 

possível, comprometendo seus atores e autores (GADOTTI, 1994, p. 579). 

 

 
47 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio.  
48 Fonte: https://www.dicionarioetimologico.com.br/politico/.  
49 Fonte: https://www.dicio.com.br/pedagogico/. 
50 Fonte: https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-pedagogia/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio
https://www.dicionarioetimologico.com.br/politico/
https://www.dicio.com.br/pedagogico/
https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-pedagogia/
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Veiga (1998, p. 11-35) entende que o projeto busca um rumo, uma direção, com 

uma ação intencional; com um sentido explícito; com um compromisso definido 

coletivamente. A identidade da escola é o Projeto Político Pedagógico que ela constrói, 

definindo um plano de ação para condução dos processos e de corresponsabilidades. 

Segundo Paro (1990, p. 48),  

 

Assim, as instituições escolares devem ser espaços socialmente construídos, 

coletivamente transformados e democraticamente consolidados, uma vez que 

esses elementos são fundamentais para uma educação de qualidade pautada 

pela formação de pessoas capazes de fazer a diferença em qualquer profissão. 

 

São argumentos que defendem processos democráticos desde a Constituição 

Federal, entendendo que o projeto político pedagógico tem uma função social 

importante ao redefinir as relações sociais no interior da escola, possibilitando a 

abertura de espaço para práticas democráticas (BARBIER, 1996), visando qualidade em 

todo o processo vivido. Ainda nos anos 1990, afirmava Veiga que: 

 
O ponto que nos interessa reforçar é que a escola não tem mais possibilidade 

de ser dirigida de cima para baixo e na ótica do poder centralizador que dita 

as normas e exerce o controle técnico burocrático. A luta da escola é para a 

descentralização em busca de sua autonomia e qualidade (VEIGA, 1998, p. 

11-35). 

 

A crença na construção de um projeto político pedagógico coletivo permitirá que 

a escola construa sua identidade própria, com uma nova organização, pressupondo uma 

mudança de concepção e de postura de toda a comunidade escolar. 

As escolas municipais de São Bernardo seguem a Deliberação nº 01/2002, em 

que constam no Capítulo IV, artigo 12 e 13, normas para a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico da educação infantil: 

 
Art. 12. O Projeto Pedagógico Educacional deverá ser elaborado pelos 

educadores da Entidade, respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos 

referidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e as 

normas do respectivo sistema.  

Art. 13. O Projeto Pedagógico Educacional deve integrar aspectos físicos, 

afetivos, cognitivos, sociais e culturais das crianças, respeitar a expressão e as 

competências infantis, garantindo a identidade, a autonomia e a cidadania da 

criança em desenvolvimento (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2002).  

 

E no artigo 15 é estabelecida a competência à instituição de educação infantil 

para elaborar e executar seu Projeto Pedagógico Educacional.  

Novamente constatamos uma ruptura entre as diretrizes e as condições 

oferecidas para a equipe escolar participar, efetivamente, da elaboração do Projeto 
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Político Pedagógico. Conforme constatamos, há limites dessa participação quando não 

está prevista a carga horária para que todos os envolvidos participem.  

Além disso, o próprio conceito de gestão democrática, desde a Constituição 

Federal de 1988, foi sendo ressignificado por uma pauta neoliberal que concebe a escola 

como uma empresa.  

Essa concepção fragiliza a construção coletiva de um Projeto Político 

Pedagógico nos termos concebidos pelos teóricos mencionados nos anos 1990 (PARO, 

1990; GADOTTI, 1994, 1998; VEIGA, 1998).  

Especialmente a partir de meados dos anos 2000, a educação baseada em 

resultados foi se delineando como política educacional, com base em experiências de 

outros países. Freitas (2012) cita que nos Estados Unidos essa política foi se 

estabelecendo por meio da presença de redes empresariais na educação, conforme 

relatório americano:  

 
Em 2000, os nossos CEOs tinham conseguido criar uma rede interligada de 

associações empresariais, fundações empresariais, associações de 

governadores, sem fins lucrativos, e instituições de ensino que conseguiram 

convencer 16 assembleias legislativas estaduais a aprovar os três primeiros 

componentes da sua agenda de testes de alto impacto. Esta rede incluiu o 

Education Trust, Annenberg Center, Harvard Graduate School, Public 

Agenda, Achieve, Inc., Education Commission of the States, The Broad 

Foundation, Institute for Educational Leadership, laboratórios regionais 

financiados pelo governo federal e a maioria dos conselhos editoriais dos 

jornais (EMERY, 2005, p. 1 apud FREITAS, 2012, p. 380). 

 

Como relata Freitas (2012, p. 381), é um movimento que se inicia nos Estados 

Unidos, já nos anos 1980, com relatórios demonstrando o caos na educação “que, 

segundo os reformadores empresariais, comprometeria sua competitividade no cenário 

internacional”. Os efeitos dessa política alcançam a educação em nosso País. “No 

Brasil, movimento semelhante tem coordenado a ação dos empresários no campo da 

educação e conhecido como Todos pela Educação” (FREITAS, 2012, p. 381), uma 

organização não governamental criada e administrada por fundações empresariais. Esse 

grupo tem definido as políticas educacionais em nosso país, afirmando seu 

compromisso com a qualidade da educação. Mas o que está em questão é o conceito de 

qualidade.  

Para Freitas, trata-se do “neotecnicismo” presente na educação:  

 
Sob a forma de uma “teoria da responsabilização”, meritocrática e 

gerencialista, onde se propõe a mesma racionalidade técnica de antes na 

forma de “standards”, ou expectativas de aprendizagens medidas em testes 
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padronizados, com ênfase nos processos de gerenciamento da força de 

trabalho da escola (controle pelo processo, bônus e punições), ancorada nas 

mesmas concepções oriundas da psicologia behaviorista, fortalecida pela 

econometria, ciências da informação e de sistemas, elevadas à condição de 

pilares da educação contemporânea (FREITAS, 2012, p. 383). 

 

Essa política gerou, inclusive, propostas governamentais de avaliações 

padronizadas para a educação infantil, a exemplo do que foi implementado em outros 

níveis de ensino.  

 
A educação infantil não está imune a essa onda de avaliação que vem 

tomando conta do ambiente social e educacional. Ela não sofreu, ainda, a 

invasão de um teste nacional ou internacional, mas “eles” estão rondando, 

com os mesmos argumentos que impulsionam os que vêm sendo aplicados 

nos outros níveis da educação (DIDONET, s/d, p. 1-2). 

 

É com esse olhar de influência da lógica empresarial na educação que iremos 

analisar o Projeto Político Pedagógico de uma creche, com o objetivo de encontrar 

indícios de uma prática contra-hegemônica que propicie a participação de docentes, 

funcionários e pais na elaboração e no acompanhamento do Projeto Político 

Pedagógico. Entendemos a importância do tema, uma vez que no atual governo, além da 

influência da lógica empresarial, estamos enfrentando também o avanço da ideologia 

militar na educação. Conforme consta no Portal do MEC:  

 
O modelo de gestão cívico-militar para escolas públicas desenvolvido pelo 

Ministério da Educação (MEC) já tem um manual com 324 páginas, que 

começa a ser implementado ao longo de 2020. A finalidade da publicação é 

orientar os entes federativos participantes do Programa Nacional das Escolas 

Cívico-Militares na implantação e no funcionamento das escolas cívico-

militares (PORTAL DO MEC, 2020). 

 

Apesar de ser uma iniciativa destinada às escolas de ensino fundamental e 

médio, trata-se de uma ideologia que alcançará a educação como um todo, uma vez que 

os militares estarão na gestão das escolas. Segundo o portal do MEC, trata-se de um 

“Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares” em parceria com o Ministério da 

Defesa, “que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-

pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos 

militares” (PORTAL DO MEC, 2020).  

Para Santos e Pereira (2018, p. 255), tanto o projeto escola sem partido como o 

processo de militarização das escolas públicas fazem parte:  
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De um projeto hegemônico e conservador que coloca em risco direitos 

fundamentais e preceitos constitucionais, dentre eles, os direitos sociais e, 

mais especificamente, o direito à educação e seus princípios, como definidos 

e defendidos na Constituição Federal de 1988 e na atual Lei de Diretrizes 

Bases de Educação Nacional. 

 

Trata-se de uma política de educação que vem sendo gestada há alguns anos por 

grupos conservadores e que chegaram ao poder propondo um disciplinamento 

autoritário próprio dos ambientes da caserna, atacando a formação participativa, 

humanista e emancipatória dos estudantes para o exercício da cidadania no 

fortalecimento de uma sociedade democrática. Como argumenta Sousa Santos (2018), 

“as democracias também morrem democraticamente”. 

 

4.3 Analisando o Projeto Político Pedagógico da creche Orquídeas51 

 

A forma como a ideia do PPP chegou às escolas da rede de ensino de São 

Bernardo do Campo se deu por orientação do órgão central. Desde o início da criação 

das escolas municipais, eram elaborados Planos Anuais. Posteriormente, esse Plano 

passou a ser denominado de Projeto Pedagógico Educacional. As orientações para sua 

elaboração, a partir de 2003, foram legitimadas pelo Regimento Escolar Único, 

consequência do artigo 12, inciso I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996b). Nesse Regimento, vimos descritos, no artigo 64, os itens que o 

Projeto Pedagógico Educacional deveria conter, numa espécie de roteiro a ser seguido, 

como podemos observar: 

 
§ 1º. O Projeto Pedagógico Educacional pode ter duração quadrienal e deve 

contemplar, no mínimo: 

I – Identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus 

recursos físicos, materiais e humanos, bem como, dos recursos disponíveis na 

comunidade local; 

II – Objetivos da escola; 

III – Definição de metas a serem atingidas e das ações a serem 

desencadeadas; 

IV – Plano de Formação Continuada, objetivando o aprimoramento do 

trabalho educacional da unidade escolar; 

V – Planos dos cursos mantidos pela escola; 

VI – Planos dos diferentes núcleos que compõe a organização técnico-

administrativa da escola; 

VII – Critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do 

trabalho realizado pelos diferentes atores do processo educacional [...] 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2003, p. 24-25). 

 

 
51 Optamos por um nome fictício para preservar a identificação da unidade escolar 
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Com a reforma constitucional de 1988 e da consequente reformulação da 

educação por meio da LDB (BRASIL, 1996), expressões como gestão democrática, 

autonomia e participação passaram a compor os discursos e documentos oficiais. 

O Projeto Pedagógico, segundo apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Básica, deve constituir-se de: diagnóstico da realidade do processo 

educativo; concepções de educação, conhecimento, avaliação e mobilidade escolar; 

acompanhamento dos processos de avaliações interna e externa; implantação dos 

programas de acesso e permanência dos estudantes; e, por fim, da menção das “bases 

que norteiam a organização do trabalho pedagógico tendo como foco os fundamentos da 

gestão democrática, compartilhada e participativa” (BRASIL, 2013a, p. 49-50). Faz-se 

referência aqui aos órgãos colegiados. 

Em 2010, a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo elaborou um 

documento intitulado Conversando com o PPP 2010, um texto orientador que possui 

elementos da teoria e delineia a concepção da rede de ensino. Na introdução, foram 

elencadas diretrizes de trabalho com destaque para a gestão democrática. No início do 

texto sobre essas diretrizes, indica-se que: 

 
O Projeto Político Pedagógico deve assumir o desafio de procurar caminhos 

que preparem as crianças, jovens e adultos para a vida social, cultural e 

política. Para tanto, nos fundamentos na diretriz Gestão Democrática a fim 

de estabelecer uma relação de diálogo entre governo, educadores, pais e 

alunos a partir da criação de espaços de discussão que garantam a 

participação de todos na definição da ação educativa que se pretende 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2010, p. 2, grifo nosso). 

 

A questão que se coloca é, em que medida os princípios elencados acima estão 

consolidados? Como estarão expressas no Projeto Político Pedagógico as ações para 

sustentar esses princípios? O fato de haver diversas normativas nacionais e municipais a 

serem seguidas pelas escolas são suficientes para que se coloque em prática dentro da 

escola uma gestão compartilhada? Apresentamos essas questões impulsionadas pelo 

fato de a creche escolhida ter sido inaugurada em 1988 e ter acompanhado todas as 

mudanças ocorridas no cenário político educacional. É nossa intenção, com a análise do 

PPP, buscar indícios que apontem quais caminhos a equipe escolar tem percorrido para 

atingir uma gestão escolar democrática. 

Encontramos no Projeto Político Pedagógico do ano de 2019 da creche 

Orquídeas, no Item I, Identificação da Unidade Escolar, o Quadro das Modalidades 
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Organizativas, com as turmas, sendo: berçário final - duas turmas, infantil I - três 

turmas, infantil II - três turmas (ORQUÍDEAS, 2019, p. 4).  

O Item III traz uma introdução sobre o conceito de PPP: 

 
Em vistas à Gestão Democrática, é através do PPP que toda a comunidade 

escolar vem documentando o desenvolvimento do trabalho coletivo que 

fortemente estamos tentando estabelecer, com responsabilidades pessoais e 

conjuntas que são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. [...]. 

Desde 2017, todos os segmentos da creche foram gradativamente inseridos 

nos processos de construção do PPP, retratando de maneira mais efetiva o 

trabalho desenvolvido nesta unidade (ORQUÍDEAS, 2019, p. 6). 

 

Verificamos, expressa claramente, logo na introdução, a gestão democrática 

sendo considerada um princípio para a construção do PPP, com a busca para o 

desenvolvimento de um trabalho coletivo e a integração de todos os funcionários na 

produção do documento.   

No Item V é descrita a Caracterização do Bairro (ORQUÍDEAS, 2019, p. 29). 

A creche Orquídeas fica em região central, com acesso a todos os tipos de serviços e 

comércios, há unidades de saúde pública e privada, escolas públicas e privadas que 

oferecem atendimento desde a creche até o ensino superior, ONG, base da polícia civil, 

igrejas de diversas denominações, escola de samba, parques, praças, clubes, teatro e 

biblioteca pública. 

O Item VI (ORQUÍDEAS, 2019, p. 31) descreve o Histórico da Unidade 

Escolar. A creche foi inaugurada em 1988, no entanto, devido ao espaço pequeno e à 

reduzida capacidade de atendimento às crianças, após movimento das mães, foi 

realizada a construção da creche em um terreno da prefeitura que melhor atendesse à 

necessidade da comunidade e, em 1992, foi finalmente inaugurada a creche Orquídeas. 

Assim, trata-se de uma unidade escolar com mais de 30 anos nesse segmento e 

que tem sofrido todas as mudanças ocorridas na legislação federal e municipal no 

percurso da educação. Conforme consta em seu documento: 

 
As creches surgiram no tempo em que eram subordinadas à Secretaria de 

Saúde e Promoção Social da Prefeitura, quando ainda eram vistas como um 

local apenas de guarda e cuidado para as crianças pequenas oriundas de 

famílias mais humildes, em que os adultos que cuidavam das crianças 

pequenas não precisavam ter formação específica. [...] 

Desde 1991, com a transferência do atendimento de creches municipais para 

a Secretaria de Educação, muitas mudanças estruturais e do trabalho foram 

alteradas. A antiga concepção de guarda e cuidado deu espaço a um novo 

olhar para o processo educacional de crianças pequenas (ORQUÍDEAS, 

2019, p. 33). 
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Verificamos que houve uma significativa alteração no atendimento às crianças, 

deixando o assistencialismo e cumprindo os direitos proclamados nas legislações52 que 

definiram finalidades pedagógicas para essa faixa etária, passando, portanto, a ser 

responsabilidade da Secretaria de Educação. 

Em decorrência dessa modificação, o quadro dos servidores que atuavam nas 

creches também foi transformado, pois o atendimento era prestado por monitores que 

não tinham a obrigação de serem formados na área da educação para atuar. Com a 

aprovação da LDB (BRASIL, 1996b), somente docentes formados poderiam exercer a 

função. Essa condição também é retratada no documento: 

 
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394 de 1996, os monitores tiveram a oportunidade de cursarem uma 

especialização, condizente com a formação no magistério, e passaram ao 

título de professores de Educação Infantil. Com a criação do Estatuto do 

Magistério surge o cargo de Auxiliares em Educação (ORQUÍDEAS, 2019, 

p. 33).  

 

O cargo de auxiliar em educação foi criado no Estatuto do Magistério de São 

Bernardo do Campo, no ano de 199853, no mesmo momento que transformou os 

monitores formados em docentes54. Para ascensão ao cargo de auxiliar em educação não 

foi exigida formação inicial específica, apenas o ensino médio completo para o ingresso, 

via concurso público. 

Não há menção desse profissional nas metas das políticas públicas municipais, 

conforme consulta ao PME (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2015), que indica apenas 

a valorização salarial e o incentivo à formação de docentes55.  

A falta de especificidade de formação inicial pôs na mão da equipe gestora das 

creches a incumbência de preparar e formar esse profissional. No entanto, até o 

momento, os auxiliares em educação ainda não têm regulamentada a formação em sua 

jornada de trabalho. A creche expressa em seu PPP a necessidade de transformação na 

carreira desse profissional para a sua atuação:  

 
52 Constituição Federal (1998) e ECA (1990).  
53 Lei Municipal 4681/1998 - Art. 78 Ficam criados os cargos de Inspetor de Alunos, Oficial de Escola e 

Auxiliar em Educação no Anexo 5, Tabela III - QPE-PP-III, Quadro de Pessoal Estatutário, Parte 

Permanente, Cargos de Carreira, da Lei Municipal 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações, 

que passa a vigorar com as alterações constantes do Quadro XI, que faz parte integrante desta lei. 
54 Lei Municipal 4681/1998 - Art. 75 Parágrafo Único - Aos Monitores de Creche e Monitores que não 

possuam os requisitos exigidos, fica assegurada a transformação de seus cargos nos termos no disposto no 

“caput” desse artigo, quando vierem a obter a habilitação necessária ao provimento do cargo de Professor 

de Educação Básica - Infantil, desde que esta seja obtida até o prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar 

da data da publicação dessa lei. 
55 Lei Municipal 6447/2015 - Metas 13, 14 e 15.  
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Há um movimento por parte dos auxiliares em educação no Sindicato dos 

Funcionários Públicos reivindicando a readequação de sua carga horária para 

30 horas semanais, como já está vigorando em outras redes. Esta demanda 

ocorre desde 2014 e visa à qualificação do trabalho e atendimento à criança, 

vislumbrando momentos formativos que aproximem estes profissionais das 

questões pedagógicas. Para além destes qualificadores, está a ergonomia, que 

retrata a regulamentação do ambiente de trabalho, aliando a saúde mental, 

produtividade, satisfação profissional, a função desenvolvida pelo auxiliar e 

monitor em educação (Norma regulamentadora 17 Ministério do Trabalho e 

Previdência Social) (ORQUÍDEAS, 2019, p. 35). 

 

Percebemos que há um incômodo no exercício das atribuições do auxiliar, bem 

como na carga horária de trabalho, sendo considerada pesada, afetando o trabalho, a 

saúde e a satisfação desse profissional.  

Outro marco que está expresso no Item VI é a criação da Associação de Pais e 

Mestres com a transferência de verbas: “Em 2002, com a criação da APM, passamos a 

contar com verbas para melhorias da estrutura escolar, compras de materiais didático-

pedagógicos, brinquedos, reformas para adequação do prédio” (ORQUÍDEAS, 2019, p. 

34). Consideramos que houve um salto de maior qualidade para o atendimento às 

crianças, com a possibilidade de melhorias estruturais e de aquisição de materiais que 

possibilitem o desenvolvimento de um trabalho de melhor qualidade. 

Localizamos no item IV (ORQUÍDEAS, 2019, p. 13) a Análise das Avaliações 

do Ano Anterior e Encaminhamentos para o ano de 2019 realizados pela equipe. Na 

questão 3 está expressa a intenção de “remeter-se ao documento por todo o ano 

envolvendo todos os segmentos tornando-o um instrumento significativo”, e como 

encaminhamento ficou disposto: 

 
Articular com as demais creches da região como viabilizar o momento 

formativo para os demais segmentos. As duas creches mais próximas de 

nossa escola nos indicaram que realizaram reuniões de forma esporádica com 

funcionários da cozinha e apoio. Quanto à formação dos auxiliares em 

educação, aconteceu durante o repouso das crianças. Com relação à nossa 

unidade, apesar de considerarmos de suma importância que esta formação 

aconteça, tivemos dificuldade mais uma vez de articularmos esta ação. [...]. 

Tentamos viabilizar que ocorresse das 7h às 8h ou das 17h às 18h, portanto, 

não envolvendo a rotina da criança. Ao passarmos a pesquisa, apenas cinco 

teriam a possibilidade de participação das 7h às 8h e os demais não aderiram 

por questões pessoais. Temos um quadro de treze auxiliares, assim julgamos 

que seria infrutífera a formação de um quadro reduzido de pessoas. 

 

Observamos que as equipes gestoras das creches buscam maneiras de se 

articularem para atender às crianças da melhor forma possível, procurando viabilizar a 

participação do quadro de apoio operacional e educativo nos estudos e debates sobre 
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educação, visando incluí-los na formação e integrando-os com os projetos da escola. No 

entanto, percebemos, na análise do documento, que são ações isoladas, em que cada 

unidade escolar busca uma maneira própria e muitas vezes não há saídas, como 

mencionado no referido PPP, impossibilitando que se efetive a ação desejada, no caso, a 

de reunir os trezes auxiliares.  

A questão de número 1 da avaliação se reporta a qualificar a participação de pais 

e funcionários na elaboração do PPP. Para tanto:  

 
Os educadores apresentaram o documento desde a primeira Reunião com 

Pais/Familiares [...]. O PPP foi enviado para as famílias a partir do segundo 

semestre, e constatamos que houve maior quantidade de devolutivas 

registradas nas páginas finais, que não somente elogiaram, mas também 

temos a impressão de que compreenderam o PPP considerando-o um 

documento importante [...]. Na última reunião, enviamos um documento para 

que avaliassem quesitos de ordem pedagógica e administrativa. Terminamos 

o ano letivo com 145 alunos, foram respondidas 78 pesquisas, o que 

consideramos ruim quantitativamente, mas, as respostas dadas pelos pais, 

foram consideradas em sua maioria positivas, considerando o trabalho 

realizado bom ou ótimo (ORQUÍDEAS, 2019, p. 14).  

 

Notamos que a equipe da creche intenta formar estratégias para que toda a 

comunidade escolar se insira no processo. As dificuldades das famílias em participar de 

forma efetiva levam a uma estratégia de aproximação encaminhando o documento aos 

pais/familiares. Mandar para as famílias, após concluído, pode ser considerada uma 

ação para legitimar o que foi elaborado pela equipe escolar. No entanto, parece-nos uma 

estratégia para estabelecer um diálogo, uma vez que, nas últimas páginas, existe um 

espaço para se expressarem sobre o trabalho da escola. É possível que, a partir dessa 

aproximação, as famílias se sintam estimuladas a participar presencialmente. Mas é 

preciso que as reuniões ocorram em dias e horários que viabilizem sua presença.  

No documento, declara-se também a intenção de qualificar a participação dos 

funcionários, mas não é efetivada nenhuma ação para esse segmento, e como 

encaminhamentos estabelecem, entre outras duas ações: “Discutir com toda a equipe 

escolar o melhor horário e dinâmica diferenciada para a realização das reuniões de 

CE/APM” (ORQUÍDEAS, 2019, p. 14). Fica notório que enfrentam dificuldades para a 

viabilização da participação, também dos funcionários, nas reuniões dos órgãos 

colegiados. Para enfrentar o problema, há a propositura de novas formas de realização 

visando atrair o interesse e a possibilidade de eles comparecerem aos encontros.  
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A questão de número 4 do item Avaliação propõe discutir com a equipe: “Para 

que, de que forma e em que momento queremos a efetiva participação dos pais na 

escola, ficando definido: 

 

Reunião com pais, envolvimento em projetos específicos de cada turma, na 

elaboração e realização de ações do PPP, sábados letivos, 

manutenção/pequenos reparos divulgando e envolvendo-os no trabalho 

pedagógico. Identificamos que não houve mudança significativa no número 

de participantes em reunião com pais, nos sábados letivos e nos projetos 

específicos das turmas, ainda assim, todos estes momentos foram avaliados 

positivamente pelos participantes (ORQUÍDEAS, 2019, p. 16). 

 

 

Mais uma vez distinguimos a dificuldade da equipe em articular o que de fato 

representa a participação efetiva dos pais na construção do projeto da escola, definindo 

os espaços a eles destinados como sendo em reuniões de pais, nos sábados letivos, em 

manutenções do prédio e nos trabalhos pedagógicos específicos.   

Em contrapartida, constatamos que o grupo está na busca por caminhos. Na 

questão de número 6, abordam a temática: Formar e informar quanto à importância da 

participação dos familiares no contexto escolar, e descrevem os caminhos percorridos:  

 
Enviamos informativos via agenda remetendo ao tema em reuniões, 

possibilitando maior compreensão pelas famílias. Realizamos pesquisas 

solicitando avaliação e sugestão de temas a serem tratados em reunião com 

pais e quais atividades para o sábado letivo. Encaminhamos o convite para 

reunião com a pauta e duração do encontro, bem como planejamos o 

momento com ações mais formativas e, para os ausentes, mantivemos os 

atendimentos individuais de acordo com a disponibilidade e horário dos pais. 

Encaminhamos bilhetes solicitando o motivo do não comparecimento e 

também agradecendo aos que compareceram (ORQUÍDEAS, 2019, p. 17). 

 

Percebemos a valorização aos pais que têm possibilidade de participar nos 

momentos em que a escola os convida a se integrarem, porém, fica explícito que esses 

caminhos são ineficazes, pois sempre terão efeito com os que já estão predispostos a 

irem a esses eventos. Confirmamos essa situação na questão de número 4, quando 

descrevem: “Identificamos que não houve mudança significativa no número de 

participantes em reunião com pais, nos sábados letivos e nos projetos específicos das 

turmas” (ORQUÍDEAS, 2019, p. 16). É necessário incluir os que não estão nesse 

processo, saber o motivo e buscar vias para a participação de toda a comunidade 

escolar.  
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Ainda na análise das avaliações, há um item que versa sobre Indicativos da SE, e 

dentre três pontos a serem avaliados pela equipe, um deles se refere às reuniões 

pedagógicas, havendo a seguinte reflexão: 

 

Tivemos somente cinco reuniões de período integral que se destinaram às 

demandas iniciais, como organização do período de adaptação, espaços e 

materiais para recepção das crianças. E cinco reuniões com meio período, 

quando discutimos a concepção pedagógica, de criança e infância. Faltou 

tempo para a realização das demandas da sala, para realizarmos passeios 

culturais, para discutirmos questões práticas do dia a dia. [...]. Todo o 

trabalho realizado em reuniões pedagógicas foi importante. A discussão em 

subgrupos favorece a participação de todos. Alguns funcionários do apoio e 

cozinha se sentem frustrados por não compreenderem tudo o que é discutido, 

mas entendemos a participação de todos como uma forma de valorização de 

todos os segmentos (ORQUÍDEAS, 2019, p. 23). 

 

Verificamos que houve dez reuniões pedagógicas no ano, e em nenhuma delas 

foram tratados assuntos de ordem organizacional, estrutural e financeira da escola, 

levando-nos a inferir que esse espaço se destina estritamente ao trabalho pedagógico, 

havendo uma cisão entre o administrativo e o pedagógico, reforçando a ideia de que 

essas questões são tratadas separadamente. Tal postura reflete uma concepção de gestão 

em que os cargos são hierarquizados e as tarefas divididas em decorrência da função 

que se ocupa, prejudicando o estabelecimento de uma gestão compartilhada.  

No entanto, é preciso valorizar a ação da equipe escolar ao discutir 

coletivamente temas relevantes sobre o trabalho pedagógico.  

Outro ponto de destaque trata da participação na reunião do quadro de apoio 

operacional. É importante analisar o fato de que “alguns funcionários do apoio e 

cozinha se sentem frustrados por não compreenderem tudo o que é discutido, mas 

entendemos a participação de todos como uma forma de valorização de todos os 

segmentos”. Esse problema reflete a falta de estrutura para lidar com a identidade de 

cada setor. Se a reunião é para todos os profissionais, estratégias devem ser pensadas 

para envolvê-los, e não apenas priorizar questões de cunho pedagógico em que somente 

os docentes terão competência para participar ativamente. Ainda que a gestão da creche 

deixe explícito o fato de estar buscando caminhos, essa forma de participação pode 

contribuir ainda mais para afastar a equipe de apoio e da cozinha, que pode desenvolver 

um sentimento de não pertencimento ao grupo. 

O Item VII do documento aborda o tema Caracterização de Pais/Familiares. 

Apesar do título, o que está descrito nesse tópico se refere às questões voltadas à 

participação das famílias no cotidiano da creche. 
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A presença dos familiares se dá em reuniões ao longo do ano e em sábados 

letivos, quando são realizadas atividades lúdicas com o intuito de integrar 

família e escola. A comunicação se estende com informativos nas agendas, 

cartazes, convites e blog, no entanto, percebemos que nos últimos anos esta 

participação diminuiu em vários eventos. Este ano, as reuniões com 

pais/familiares estão organizadas para acontecerem no período da manhã [...]. 

Visa ampliar a confiança no trabalho desenvolvido pela escola e favorecer a 

integração, antecipa aspectos que precisam ser conhecidos, assim como os 

objetivos e os conteúdos, traz os informes de planejamento organizacional e 

os combinados, aborda temas importantes para cada fase, como por exemplo, 

passagem de um segmento a outro e características da faixa etária 

(ORQUÍDEAS, 2019, p. 35-36). 

 

Mais uma vez o documento deixa expresso sobre que tipo de participação se 

espera das famílias, em reuniões de pais e sábados letivos. No entanto, reforça 

novamente que nem mesmo nessas ocasiões os pais têm comparecido: “Percebemos que 

nos últimos anos esta participação diminuiu em vários eventos”. A comunicação se dá, 

além desses espaços, por meio da agenda, cartazes e blog. Encontramos, na página da 

escola, vídeos e fotos do trabalho pedagógico, indicando que a creche faz uso da 

tecnologia para a comunicação com as famílias e com a comunidade em geral. Excertos 

do PPP também estão disponíveis na página. Apesar desses esforços, a creche tem 

dificuldade para atingir seu objetivo de ampliar a participação.   

 
Estamos em processo de discussão buscando atender às necessidades das 

crianças e dos pais/familiares.  Compreendemos que sendo a clientela que 

atendemos composta por pais trabalhadores, verificamos que 

independentemente do horário que seja realizado o encontro há grande 

dificuldade de participação por parte deles. Assim, já criamos mecanismos de 

pesquisa com a comunidade, de alterações nos horários e ainda não tivemos 

êxito neste propósito (ORQUÍDEAS, 2019, p. 36). 

 

Torna-se um grande desafio superar essas contradições. É preciso conhecer de 

fato a comunidade, ter mecanismos de escuta e efetivar um plano que venha ao encontro 

da realidade na qual a creche está inserida. A escola só poderá avançar em seus 

propósitos quando todos entenderem as finalidades da educação e seu papel nesse 

processo.  

No Item VIII encontramos a Caracterização da Equipe Escolar, sendo: 

 

1. Caracterização das docentes:  

 
Neste ano o quadro de professores se modificou devido à remoção ocorrida 

no final de 2018. Iniciamos o ano com o grupo composto por 23 professoras, 

sendo 13 professoras titulares com classe, oito titulares sem classe que ainda 

passarão por processo de remoção no próximo ano e duas professoras 
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substitutas com regime celetista, que a cada dois anos passam por escolha de 

escola, pois para este cargo não há titularidade, e assumiram docência nas 

turmas. Das 23 professoras, duas estão em licença para tratamento de saúde, 

uma aposentou-se no mês de março e outra ingressou como PAPP. Das oito 

professoras titulares sem classe, cinco estão substituindo professoras que 

estão respondendo por programas em outras unidades escolares ou que estão 

em licença, duas estão como volantes no período da manhã e uma no período 

da tarde (ORQUÍDEAS, 2109, p. 42). 

 

 

Observamos que houve remoção ao final do ano anterior, e o quadro de docentes 

da unidade se alterou bastante – das 23 docentes, apenas 13 são titulares na creche. No 

entanto, verificamos que cinco estão afastadas e serão substituídas pelas docentes sem 

titularidade. Assim, restam apenas oito docentes efetivas que conhecem a cultura da 

creche, sua história, seu processo e sua comunidade. 

Essa situação dificulta o estabelecimento de vínculo e a promoção de um plano 

efetivo para consolidação do trabalho coletivo. O PPP é um instrumento essencial para a 

efetivação de um projeto de identidade da escola, se for construído coletivamente e 

acompanhado sistematicamente. Desse modo, quem chega passa a conhecer o que já 

está consolidado, evitando que a todo o tempo se recomece um novo percurso, mas 

abrem-se novas possibilidades, novos percursos, reconhecendo que o PPP não será 

reiniciado, mas estará constantemente em construção pelos que já fazem parte da equipe 

e por aqueles que passarão a integrá-la. Ainda assim, ressaltamos que há uma 

rotatividade significativa de docentes que pode obstaculizar esse processo. 

  

1.1 Descrição do Grupo:  

 
As professoras executam o trabalho com as crianças e as famílias, planejam o 

plano anual, promovem reuniões com familiares, registram sua prática, 

participam dos momentos de formações em encontros coletivos e individuais 

(ORQUÍDEAS, 2019, p. 41).  

 

Identificamos que todas as atividades das docentes são voltadas para o que é 

específico da sua função docente, e a elas não são atribuídas ações de participação nos 

órgãos colegiados, nem em momentos de debate para as decisões de ordem estrutural da 

creche. Vemos claramente que há uma divisão do que é considerado pedagógico e do 

que é administrativo, gerando um distanciamento nessas ações.  

E ainda no item 1.1 (ORQUÍDEAS, 2019, p. 42) é descrita a divisão da carga 

horária do docente de creche, que é de 40 horas semanais, sendo 26h40min. de regência, 

3 horas de HTPC, 3h20min. de HTPL e 7 horas de HTP.  
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A possibilidade de ter na carga horária de trabalho um tempo destinado para a 

formação é uma grande conquista da categoria.  No entanto, por falta de estrutura e de 

uma definição de política pública adequada que dê suporte para as creches atenderem à 

legislação e não perderem a qualidade, o que deveria ser valorado acaba causando 

prejuízo aos profissionais da creche. E essa situação aparece claramente no PPP: 

 
Apesar de reconhecermos ser essencial o estudo em horário de trabalho, 

ainda há um grande reflexo no atendimento às crianças, pois, diminuindo o 

tempo do professor em sala, acarretou que os docentes da turma não dispõem 

de momento conjunto para planejamento, realização de atividades e troca de 

informações diárias. Além disto, na maior parte do tempo ficam apenas dois 

educadores em atendimento às crianças, diminuindo as possibilidades de 

intervenções pontuais e sobrecarregando-os (ORQUÍDEAS, 2019, p. 42). 

 

Vemos que há uma lacuna entre o docente que sai da regência e vai cumprir seus 

estudos e o outro que entra para a regência e, quando o texto cita “ficam apenas dois 

educadores em atendimento às crianças”, refere-se a um docente e um auxiliar em 

educação, que se revezam entre o educar e o cuidar das necessidades básicas dos bebês 

e das crianças bem pequenas, ocasionando uma sobrecarga aos profissionais.  

 

1.2 Plano de Formação para os momentos de HTPC presencial e a distância e o 

HTP:  

Para o HTPC presencial, instituíram como foco: 

 
O estudo sobre Documentação Pedagógica [...]. É fundamental que passemos 

a refletir sobre a importância da documentação pedagógica, estudando sobre 

o trinômio, planejamento, registro e avaliação, embasando a prática. Escrever 

sobre o cotidiano vivido, refletir sobre seu fazer, avaliar o caminho 

percorrido, a positividade ou negatividade deste trilhar, redefinir ou reafirmar 

ações, são funções de extrema grandeza para os profissionais da Educação 

Infantil (ORQUÍDEAS, 2019, p. 43-44). 

 

 

Para o HTPC à distância, estabeleceram: 

 

Atividades serão pautadas no material encaminhado pela SE que se remete à 

reorganização do Currículo e/ou materiais referentes ao tema, objeto de 

estudo deste ano letivo [...]. Realização de atividades pedagógicas em 

ambiente virtual, tais como: leitura de textos, visualização de vídeos, debates 

e registros acerca de assuntos estudados (ORQUÍDEAS, 2019, p. 45-47). 

 

 

O HTP é entendido como um espaço destinado à:  

 

Continuidade da jornada formativa dos professores realizando cursos, 

leituras, discussões e reflexões, buscando qualificar o trabalho pedagógico. 
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Ainda é momento de elaboração de planejamento semanal, registro reflexivo, 

registro individual, organização de espaços coletivos, atendimento a 

pais/familiares, organização de portfólios, elaboração de projetos, construção 

de relatórios, devolutivas de observação, conversa entre educadores e 

Coordenadora Pedagógica – CP, preparação da sala para acolhimento, 

confecção de atividades/materiais para utilização com as crianças, receber 

devolutivas da Equipe de Orientação Técnica – EOT (ORQUÍDEAS, 2019, 

p. 48). 

 

Conferimos que em nenhum dos espaços destinados à formação do corpo 

docente é reservado um momento para participação em reuniões de órgãos colegiados, 

em debates com a comunidade sobre as questões que envolvam o coletivo da creche. 

Sabemos que semanalmente os docentes têm três horas de HTPC e sete horas de HTP, 

perfazendo um total de dez horas semanais, e que poderiam ser também utilizadas para 

um envolvimento mais ativo, tomando consciência sobre os problemas que envolvem 

todas as instâncias da escola, sendo responsáveis coletivamente por decisões que afetam 

toda a comunidade escolar. Acreditamos que, quando isso ocorrer, a instituição ganhará 

mais força para agir e terá melhor eficiência nos resultados. 

 

2. Caracterização dos auxiliares em educação: 

 
Iniciamos o ano com o quadro composto por quinze auxiliares, com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais. Destes, dez são titulares e os demais serão 

lotados na próxima atribuição ao final deste ano, e ainda há uma auxiliar que 

está conosco, porém, sua titularidade é em outra unidade, mas fez permuta 

com a titular, trocando as escolas. Temos um auxiliar fixo para cada turma e 

sete auxiliares de apoio, que ajudam nos momentos de troca, refeição e outras 

atividades direcionadas, bem como substituem as ausências dos que ficam 

fixos nas salas nesta ou em outras unidades escolares da região, como nos 

casos de falta abonada, licenças médicas, fruição de licenças prêmios, bem 

como qualquer outro afastamento (ORQUÍDEAS, 2019, p. 52). 

 

  

A creche tem oito turmas, um auxiliar fixo por turma, e os demais ficam 

cobrindo as faltas de todas as naturezas e os momentos da rotina mais intensos, como 

troca de fraldas e refeições. Com a carga horária de trabalho de 40 horas semanais 

inteiramente voltadas ao atendimento das crianças, não sobra tempo para participação 

em formações pessoais e profissionais, bem como em reuniões coletivas ou para 

participar efetivamente dos órgãos colegiados.  

 

2.1 Descrição do Grupo: 

 

Os Auxiliares em Educação executam, com orientação do professor e/ou da 

coordenação pedagógica, as propostas educativas para a idade das crianças 
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atendidas, bem como contribuem com o planejamento pedagógico e 

trabalham sempre em conjunto aos seus pares. Assim, como os professores, 

prestam cuidados alimentando-as, auxiliando na formação de hábitos de 

higiene, dando banho, trocando fraldas e roupa quando necessário, fazendo 

dormir e realizando atividades para o pleno desenvolvimento cognitivo, físico 

e emocional das crianças (ORQUÍDEAS, 2019, p. 52). 

 

 

Averiguamos que ao auxiliar são atribuídas as mesmas funções do docente com 

relação ao atendimento às crianças, o que até podemos dizer que é um avanço, porque o 

docente atende às necessidades de cuidado tanto quanto o auxiliar, e este participa do 

planejamento pedagógico e das propostas educativas. Entretanto, conforme vimos 

acima, o docente permanece em regência durante 5h20min., e o auxiliar fica 8 horas em 

sala de aula, acarretando em maior desgaste na execução de suas funções. Sem contar 

que esse profissional não tem necessariamente a formação inicial na área de educação e, 

por consequência, não desfruta de evolução na carreira nem dos rendimentos que o 

docente tem direito.  

 

2.2 Plano de Formação para os auxiliares, destacando a dificuldade que a creche 

encontra para efetivar esse momento:  

 

Acreditamos que a formação dos auxiliares em educação é de extrema 

importância, pois pode qualificar e propiciar um momento para reflexão 

sobre o seu fazer, porém, não há normatização que contemple esta ação em 

horário de trabalho. Diante desta realidade, ajustamos a formação, em dois 

grupos, quinzenalmente, das 12h às 13h (ORQUÍDEAS, 2019, p. 54). 

 

 E estabelecem como prioridade a discussão dos aspectos pedagógicos: 

 
Os encontros serão prioritariamente para estudo da referência teórica, mas 

também para elaboração de atividades como: o Dia D, Atividades de 

Integração, Pauta de Reuniões, Planejamento de Eventos, bem como 

comunicação de informes e redes advindas da SE (ORQUÍDEAS, 2019, p. 

54). 

 

 

Assim como acontece com o plano de formação dos docentes, aos auxiliares 

também não é destacado um momento para apresentação dos problemas ou das 

necessidades da unidade a fim de que reflitam e se posicionem, oportunizando que 

conheçam e se sintam responsáveis pelas decisões. 

 

3. Caracterização da Equipe Gestora, sendo: 
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3.1 Diretora Escolar: 

 

Está na rede municipal há 30 anos, mas assumiu a direção dessa creche no início 

de 2019, ou seja, ainda está se apropriando do percurso construído por essa instituição. 

Sua carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, tendo um horário flexível a fim de 

acompanhar a rotina (ORQUÍDEAS, 2019, p. 55).  

 

3.1.1 Descrição do cargo e as responsabilidades: 

 

Assume as funções tanto de natureza administrativa quanto pedagógica, 

gerenciando os aspectos financeiros e administrativos, construindo, 

articulando e consolidando o trabalho dos diversos segmentos conciliando as 

relações humanas para garantir boas condições e bom ambiente de trabalho. 

Além disso, também é seu papel trabalhar em parceria para a democratização 

das informações e tomada de decisões, estimulando a inovação e melhoria do 

processo educacional (ORQUÍDEAS, 2019, p. 56). 

 

Distinguimos que à direção são imputadas funções de ordem pedagógica e 

administrativa, articulação com os diversos segmentos dos profissionais e trabalho em 

parceria para a democratização das informações. Todavia, frente às dificuldades na 

gestão democrática, observamos no PPP, como já mencionado, a busca de estratégias 

para promover ações efetivas que congreguem os diversos segmentos da comunidade na 

participação da gestão. 

 

3.1.2 Plano de Ação cujo objetivo é: 

 

Implementar uma política de “ouvir” os membros da comunidade escolar, 

alunos, professores, apoio educacional, pais/familiares.  

Estratégias:  

Acompanhamento da matrícula e frequência do educando garantindo seu 

acesso e permanência;  

Em conjunto aos órgãos colegiados, discutir sobre a destinação das verbas 

repassadas para a escola, a participação na elaboração e execução do PPP, 

efetivando o cumprimento às normativas em ações transparentes, tanto no 

âmbito administrativo como financeiro;  

Contribuição para que o espaço da escola seja um local de segurança às 

crianças, professores, funcionários e familiares;  

Conjuntamente com a CP, organizar reuniões dinâmicas e formativas para 

pais/familiares e funcionários, com a socialização e valorização dos projetos 

desenvolvidos;  

Participação em cursos e reuniões propostos pela SE;  

Acompanhamento da documentação administrativa e legal juntamente à 

oficial de escola (ORQUÍDEAS, 2019, p. 56-57). 

 

Verificando o plano, destacamos a estratégia que dispõe sobre atuar em conjunto 

aos órgãos colegiados, em que consta: “discutir sobre a destinação das verbas 
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repassadas para a escola, a participação na elaboração e execução do PPP”. Observamos 

a falta de delineações claras no PPP que evidenciem como se dará essa participação, 

quais momentos são destinados a esse fim, como congregar os diversos segmentos da 

comunidade escolar. Depreendemos que, sem clareza de como se entende essa 

participação, há poucas chances de sucesso na obtenção dos resultados desejados.  

 

 

 

 

3.2 Coordenadora Pedagógica 

 

Está há nove anos na rede e há seis anos na creche. Sua carga horária de trabalho 

é de 40 horas semanais, tendo um horário flexível a fim de acompanhar a rotina 

(ORQUÍDEAS, 2019, p. 57).  

 

3.2.1 Descrição do cargo com as atribuições: 

 
Promove reuniões e estudos, acompanha a produção da documentação 

pedagógica e dos instrumentos metodológicos, auxilia os professores na 

elaboração e diversificação de suas aulas, projetos, acompanha a rotina 

escolar propondo alternativas para melhorias, procurando trazer a família 

para cooperar de maneira mais eficiente na escola, realiza observações em 

sala e das crianças, busca alternativas com os educadores – professores e 

auxiliares, para trabalharem os conteúdos propostos de forma efetiva, clara e 

que possa atingir as crianças em sua integralidade, refletindo sob os aspectos 

do cuidar e educar (ORQUÍDEAS, 2019, p. 58). 

 

Pelas atribuições do coordenador, fica evidente que sua atuação se limita às 

questões essencialmente de aspectos pedagógicos voltados ao fazer do docente e na 

relação com as crianças. Quando cita as famílias, é no sentido de fomentar sua 

cooperação com a escola, mas nos parece que tal atitude não pressupõe uma parceria no 

sentido de ampliar as relações para tomada de decisões conjuntas. 

 

3.2.2 Plano de Ação e suas estratégias: 

 
Planejamento em parceria com a direção dos HTPC’s e Reuniões 

Pedagógicas; Acompanhamento das ações dos professores em HTP;  

Observação em sala com posterior devolutiva aos educadores;  

Elaboração e implementação do PPP com a Equipe Escolar;  

Leitura e devolutiva dos relatórios semestrais dos alunos;  

Leitura e devolutiva de registros reflexivos;  
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Acompanhamento da equipe na organização de espaços e materiais coletivos;  

Apoio aos professores no atendimento e orientação às famílias quanto às 

questões relativas ao trabalho pedagógico da unidade escolar;  

Participação em reuniões dos órgãos colegiados, sempre que possível, 

expondo os princípios pedagógicos desta escola;  

Encaminhamento de crianças quando necessário para observação da Equipe 

de Orientação Técnica, e posterior acompanhamento em devolutiva aos 

professores e/ou pais;  

Planejamento de reuniões formativas para os pais/familiares, em parceria 

com os professores; 

Participação em cursos e reuniões propostos pela SE (ORQUÍDEAS, 2019, 

p. 58-59). 

 

Sendo a coordenadora um membro da equipe gestora, julgamos que é primordial 

estarem estabelecidas em suas competências e em seu plano de ação propostas das quais 

ela também seja protagonista, na busca por uma gestão compartilhada com vistas à 

consolidação de uma gestão escolar democrática. Fica clara a essa dicotomia quando 

define no plano: “participação em reuniões dos órgãos colegiados, sempre que 

possível”. Dessa maneira, fica evidente que recai essa responsabilidade somente ao 

diretor descaracterizando a parceira, tornando a relação entre ambas hierarquizadas. 

 

4. Caracterização da equipe da secretaria: 

 

4.1 Oficial de escola 

 

Está há cinco anos nesta rede e há três anos nesta creche. Sua carga horária de 

trabalho é de 40h horas semanais, fazendo o horário das 8h30 às 17h30 (ORQUÍDEAS, 

2019, p. 59).  

 

4.1.2 Descrição do cargo sob o aspecto de sua atuação: 

 
Atua na secretaria da escola acolhendo os servidores, bem como a 

comunidade em geral, prestando-lhes informações relativas ao 

funcionamento, à escrituração e legislação, esclarecendo sobre a dinâmica e 

rotina da creche. Cuida da alimentação de dados dos programas sistêmicos. 

Deve ter clareza e objetividade no contato estabelecido entre a família e a 

escola, trabalhar em parceria com a Equipe Gestora auxiliando nas demandas 

administrativas e pedagógicas (ORQUÍDEAS, 2019, p. 60). 

 

Ao oficial são destinadas tarefas de ordem administrativa, o que possivelmente o 

coloca em isolamento dos demais profissionais da creche, que primordialmente têm em 

suas funções papéis pedagógicos. Entendemos que é necessária a definição de ações de 
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escuta e de troca, bem como ter espaço para que participe de reuniões do coletivo da 

creche.  

 

5. Caracterização da equipe da limpeza 

 

O quadro é composto por sete profissionais, todas concursadas, tendo mais de 

dez anos de rede; destas, três são recém-chegadas na creche. A carga horária de trabalho 

é de 40 horas semanais, com dois turnos, uma equipe faz das 6h30 às 15h30 e outra das 

8h30 às 17h30 (ORQUÍDEAS, 2019, p. 61-62). 

 

 

5.1. Descrição do cargo e sua atribuição: 

 
Manter todos os ambientes da escola higienizados, organizados e em 

condições de uso, porém, o desfalque neste quadro acarreta a não 

higienização apropriada dos locais, repercutindo na qualidade do serviço e 

consequentemente sobrecarregando a própria equipe e os demais segmentos. 

Acreditamos que para que a qualificação deste serviço ocorra a contento, é 

necessário que o número de profissionais seja proporcional ao número de 

alunos e também pela modalidade de atendimento, assim como a dedicação 

do funcionário no exercício de sua função (ORQUÍDEAS, 2019, p. 62). 

 

Diante do exposto, percebemos os problemas enfrentados com esse segmento, 

ou seja, desfalque no quadro, número de profissionais atuantes insuficientes e pouca 

dedicação no exercício da função. Essas dificuldades devem ser debatidas com todos os 

integrantes da comunidade em busca de caminhos, porque essas questões geram 

desgastes, e se não forem trazidas para o coletivo, permanecerão do mesmo jeito, ainda 

que não seja a melhor maneira de atuação.  

 

6. Caracterização da equipe da cozinha 

 

O quadro é composto por quatro profissionais, contratadas por uma empresa de 

terceirização, e apenas uma é recém-chegada na creche. A carga horária de trabalho é de 

40 horas semanais, e cumprem o horário das 7h às 16h50 (ORQUÍDEAS, 2019, p. 63).  

 

6.1 Descrição do cargo e suas responsabilidades:  

 
Recebimento, controle e armazenamento dos alimentos, preenchimento de 

documentação sobre as refeições servidas e do estoque, controle de validade 

dos alimentos, limpeza e higienização da cozinha e seus utensílios. Também 
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servem as refeições às crianças e limpam as mesas após cada turma ter 

terminado o seu horário. A produção das refeições para esta faixa etária é 

cheia de especificidades: são cinco refeições, cardápio diferenciado para os 

bebês, cuidado com as restrições alimentares, estrita obediência às normas 

sanitárias e horários de refeições a cumprir. 

 

Verificamos que são dispostas apenas as tarefas essencialmente relacionadas às 

refeições e à higiene do ambiente. Como esse segmento é terceirizado, acreditamos que 

caso não haja uma valorização e um acolhimento para integrá-las, elas se sintam à parte 

do processo da creche. Mas as relações de trabalho geram obstáculos, uma vez que 

respondem à supervisão da empresa terceirizada.  

O Item IX trata dos Órgãos Colegiados, e localizamos no PPP a menção à 

obrigatoriedade para a composição: 

 
Em cumprimento ao Regimento Escolar Único para as Escolas de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, bem como em cumprimento ao Estatuto da 

Associação de Pais e Mestres, as Unidades Escolares devem constituir o 

Conselho de Escola – CE e a Associação de Pais e Mestres – APM 

anualmente (ORQUÍDEAS, 2019, p. 65). 

 

Outro ponto destacado é sobre a composição e a efetiva participação dos 

membros: 

 

Os colegiados são compostos por representantes dos segmentos de 

funcionários e pais/familiares [...]. Avaliamos que para efetiva atuação dos 

pais em ações na unidade é preciso esclarecimento sobre a importância do 

seu papel e poder de decisão. Percebemos uma baixa participação e julgamos 

que um dos motivos possa ser pela falta de informação do poder desses 

órgãos dentro da escola (ORQUÍDEAS, 2019, p. 65). 

 

Verificamos que há preocupação por parte da equipe com a participação da 

comunidade, que é insatisfatória, julgando que a razão deve ser em decorrência da falta 

de informação sobre os órgãos colegiados. E elencam como estratégias:  

 

No início do ano letivo é necessária uma maior explicação/socialização da 

função destes órgãos, das eleições e assembleias. Consideramos necessária a 

participação de funcionários nas reuniões, em seu planejamento e mediação 

da reunião apropriando as famílias do trabalho pedagógico e 

desburocratizando as reuniões (ORQUÍDEAS, 2019, p. 65). 

 

As estratégias estabelecidas são de comunicação e explicação teórica sobre o que 

significam os órgãos colegiados. Acreditamos que esse é apenas o primeiro passo, no 

entanto, carecem de ser definidas formas práticas de participação, pois é somente 

exercendo os direitos que se aprende a participar, a debater, a se conscientizar e se 



133 

comprometer pelas decisões. É de suma importância a execução dos planos com 

acompanhamento e avaliações constantes dos caminhos percorridos e retomadas, 

sempre visando os princípios da autonomia e da participação coletiva. Caso contrário, 

pode-se incorrer no erro de apenas chamar a comunidade para reuniões de chancela de 

decisões já tomadas pelo gestor escolar. 

 

1. Caracterização do Conselho de Escola: 

 

Compõem o Conselho quatro membros efetivos e dois suplentes representando o 

segmento dos pais de estudantes, uma docente efetiva e uma suplente, um auxiliar em 

educação, a diretora, a coordenadora e o oficial de escola. A formação do Conselho é 

paritária e tem papel deliberativo.  

 

2. Caracterização da Associação de Pais e Mestres: 

 

A APM é composta pelo Conselho Deliberativo, sendo representada por quatro 

pais e a direção escolar. Na Diretoria Executiva, a representação é de três pais, a 

coordenadora e um docente. E, no Conselho Fiscal, dois pais e um docente.  

Percebemos que a composição dos dois órgãos atende à legislação, 

contemplando equilibradamente representantes dos segmentos de pais e funcionários. 

Mas chama a atenção que o quadro de apoio operacional, da limpeza e da cozinha não 

estão representados. Na realidade, acreditamos que a equipe da cozinha, por ser 

terceirizada, não tem estabilidade, podendo haver transferência ou até mesmo dispensa a 

qualquer tempo, o que pode ser um impeditivo. Quando um membro sai, deve-se 

chamar nova assembleia para a substituição, o que ocasiona despesas e atrasos para o 

cumprimento do plano de trabalho. No entanto, sabemos da importância que cada 

membro da comunidade escolar representa, pois, com a participação de todos, há 

maiores chances de se construir um projeto que corresponda aos anseios do coletivo e 

que fomente a responsabilidade pela sua execução.  

 

3. Plano de Ação do Conselho de Escola e APM: 
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O Plano de Ação está disposto no PPP conjuntamente, sendo um único para o 

CE e para a APM. Como justificativa e objetivos para a atuação desses órgãos 

estabeleceram: 

 
Justificativa:  

A gestão democrática é desenvolvida de modo coletivo, em consonância com 

o PPP e juntamente aos órgãos colegiados, que são instâncias de deliberação, 

acompanhamento e avaliação do funcionamento da Unidade Escolar. 

Objetivos:  

Elaborar Plano Anual de atividades, integrado com o Plano Escolar, de modo 

a atender às necessidades e objetivos propostos desta UE e seu PPP;  

Analisar e aprovar o Calendário Escolar anual;  

Propor e deliberar medidas para resolução de problemas administrativos e 

pedagógicos;  

Gerenciar recursos provenientes do Convênio firmado com o Município e 

APM, além dos recursos advindos do governo federal (ORQUÍDEAS, 2019, 

p. 67). 

 

E para atingir esses objetivos, definiram como estratégias: 

 
Estratégias:  

Participação nas reuniões mensais para discussão e aprovação de questões em 

aspectos administrativos e pedagógicos; 

Apresentação e esclarecimento sobre a atuação deste órgão em reunião com 

pais, no intuito de conscientizá-los sobre a importância de participação; 

Convite para participação no desenvolvimento de ações de âmbito 

pedagógico como confecção e manutenção de materiais para espaços 

coletivos ou das turmas em geral.  

Avaliação:  

A avaliação se dará de forma contínua considerando os objetivos elencados 

para este segmento, verificando a necessidade de replanejamento.  

Responsáveis:  

Membros dos colegiados (ORQUÍDEAS, 2019, p. 67-68). 

 

Localizamos no plano um delineamento sobre o que se entende por participação, 

mencionando que a gestão democrática é desenvolvida de modo coletivo, em 

consonância ao PPP e junto com os órgãos colegiados, citando como objetivos dessa 

instância aprovar o calendário, propor e deliberar sobre questões administrativas e 

pedagógicas, gerenciar recursos financeiros pela APM das verbas transferidas para a 

creche e elaborar o plano anual de atividades. 

Para que se alcancem esses propósitos, são estabelecidas três estratégias, 

destacando aquela relacionada à participação nas reuniões mensais para discussão e 

aprovação de questões em aspectos administrativos e pedagógicos. Mas faltam 

elementos para que possamos analisar qual o horário, quem participará, como são 

definidas as questões que serão discutidas, quais serão os encaminhamentos. Nas 

estratégias está disposta a elaboração do plano anual, mas não consta no PPP o plano, 
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assim não temos elementos para analisarmos se esse plano será construído com o grupo 

e atenderá às necessidades definidas pelo coletivo. São necessárias melhores condições 

para que as reuniões mensais não virem somente um local de chancela para as decisões 

já tomadas pelo gestor, desconfigurando os princípios da gestão democrática. 

Ao analisarmos o PPP, destacamos as partes que nos trariam dados sobre a 

cultura dessa comunidade, a realidade em que ela está inserida, quais os integrantes 

dessa escola, como exercem sua função, como é construída a identidade de cada um, 

como se dão as relações, quais ações são definidas para o alcance de uma gestão escolar 

democrática, entre outras questões. E constatamos que a escola busca mecanismos para 

superar as deficiências de todas as naturezas, como não ter na composição da jornada de 

trabalho previsão para formação e participação nas reuniões coletivas, do quadro de 

apoio administrativo, pedagógico e operacional; falta de funcionários da limpeza, as 

especificidades de ter uma equipe terceirizada, a falta de maior envolvimento dos 

pais/familiares nos encontros pedagógicos e a necessidade de esclarecimento sobre a 

importância de compor os órgãos colegiados. 

Outro aspecto relevante é que não são previstos nos planos de formação dos 

profissionais da creche quaisquer ações nem espaços que possibilitem a participação 

deles nas tomadas decisões sob os aspectos estruturais e econômicos da creche. Apenas 

são relacionadas, em todos os espaços e tempos, questões de ordem estritamente 

pedagógicas, como estudo de texto, organização de materiais, planejamento, dentre 

outros. Nem mesmo ao grupo de docentes que dispõe em sua jornada de trabalho um 

período para sua formação está definido que se reserve uma parte para participar dos 

órgãos colegiados, por exemplo. 

Ainda sobressai a estrutura do trabalho da creche, sendo segregado o que é 

pedagógico e de responsabilidade do coordenador, e o administrativo do diretor, não se 

constituindo de fato uma equipe gestora com corresponsabilização de papéis.  

Em relação à gestão democrática, vimos em vários excertos do texto do PPP 

apontamentos sobre o que eles entendem por essa diretriz – o desejo de maior 

envolvimento dos pais, avaliações feitas continuamente, inclusive pelos pais/familiares 

e a importância de o PPP ser construído coletivamente.  

Assim, entendemos que, nesse modelo de organização escolar, limitando as 

possibilidades de participação, a equipe dessa creche está tentando construir estratégias 

para organizar um trabalho coletivo, considerando algum nível de participação.  
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No desenvolvimento deste estudo, a análise documental fundamentada em 

Cellard (2008) exigiu um exame crítico dos documentos selecionados em função dos 

objetivos buscados. Analisamos o contexto de produção dos documentos, a conjuntura 

política, econômica, social, que permeou o processo de redação e apresentação dos 

conceitos-chave nos documentos; a linguagem, os destinatários, os sentidos e propósitos 

explícitos e implícitos, que fizeram parte das “dimensões” propostas pelo autor em 

nossas análises.  

Consideramos que o conceito de gestão democrática nas escolas, tema desta 

pesquisa, requer a compreensão do surgimento dessa proposta na educação brasileira e, 

assim, iniciamos pela análise da Constituição de 1988, que expressa os debates em torno 

da construção de uma sociedade democrática instituindo direitos fundamentais a todos 

os brasileiros e brasileiras.  

Naquele momento histórico, houve grande mobilização da sociedade civil, de 

associações, sindicatos, educadores e intelectuais, para a elaboração de uma 

Constituição que garantisse direitos sociais, fundamentais no processo de 

redemocratização do País, o que possibilitou importantes avanços (SAVIANI, 2013). A 

saída de um regime militar autoritário exigia uma contundente resposta, na nova 

Constituição Federal, para que a democracia pudesse se consolidar. A garantia da 

educação pública, laica e gratuita, e a gestão participativa nas escolas, foram conquistas 

importantes no campo educacional.  

Mas, como analisa Saviani (2013), muitas garantias constitucionais que 

representaram conquistas para a escola pública não produziram os resultados esperados, 

como a gestão democrática.  

O relatório do MEC (BRASIL, 2016c, p. 414), que mencionamos na seção 2, 

argumenta que a gestão democrática é um “conceito polissêmico” e, apesar de ser 

princípio constitucional, segundo o relatório “não houve avanços na sua definição 

conceitual” e, pela “natureza tridimensional da federação brasileira” [...] “proliferam-se 

definições de competências e atribuições” (BRASIL, 2016c, p. 414). 

São argumentos que demonstram a recusa em reconhecer o conceito de gestão 

democrática em uma perspectiva participativa. A gestão democrática da escola se tornou 

um mecanismo de responsabilização das equipes escolares que são cobradas pela sua 

eficácia e eficiência, alinhadas à lógica economicista e administração empresarial.  

No bojo da sociedade capitalista, criou-se uma democracia para se adequar à tese 

liberal, na qual os sujeitos são livres e, portanto, responsáveis pelo seu sucesso pessoal e 
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profissional. Nessa lógica, os fundamentos na administração empresarial alcançam a 

escola, com políticas definidas em instâncias superiores para que a instituição se 

responsabilize por melhores resultados. É a equipe escolar, portanto, que precisa atuar a 

fim de poder alcançar objetivos e metas estabelecidas nessas instâncias. No entanto, 

uma vez que os resultados não dependem apenas do trabalho dos profissionais da 

escola, nem sempre as metas são alcançadas.  

Dessa maneira, a ausência de uma democracia participativa não permite que os 

educadores se envolvam na formulação de políticas públicas no campo da educação, 

uma vez que elas são estabelecidas por aqueles que ocupam o poder e a integração na 

escola fica limitada pela falta de condições efetivas.  

Os órgãos colegiados, no âmbito da escola, são instrumentos importantes para a 

gestão democrática, mas, na análise do Estatuto dos Profissionais da Educação, vemos 

que somente no final do documento há referência aos colegiados e sem 

estabelecimento de ações. Não há clareza do papel de tais órgãos e sua relevância para 

uma gestão democrática da escola.  

 No quadro das atribuições e competências dos servidores, somente ao diretor é 

disposto claramente o dever de participar do Conselho de Escola e da Associação de 

Pais e Mestres. Para que houvesse, de fato, uma gestão participativa, seria necessário ter 

explicitamente indicada, na atribuição de todos os profissionais da educação, sua 

operação nos órgãos colegiados, garantindo-se carga horária para tal participação. 

Nas creches, o acompanhamento às crianças é sistemático e ocorre a todo 

momento, intervindo, orientando, educando, realizando os cuidados de higiene, 

alimentação, sono, o que pode gerar um desgaste físico e emocional. Essa intensa 

vinculação, associada aos limites apontados para a participação, pode levar os docentes 

a considerarem que seu papel é somente exercer atividades relacionadas diretamente à 

criança, ficando em segundo plano a ação em espaços para discussão e deliberação de 

questões comuns à unidade escolar.  

Da mesma forma, ainda com base no Estatuto, funcionários de apoio podem 

supor que suas responsabilidades se referem apenas às tarefas afeitas ao seu cargo, 

distanciando-se de espaços de discussão e diálogos sobre a organização escolar, 

inclusive sobre seu papel educativo, o que seria fundamental, posto que atuam em uma 

instituição de ensino, convivendo continuamente com as crianças.  

Constitui-se, além disso, como obstáculo para a gestão democrática, a política de 

terceirização desses funcionários inviabilizando a participação, uma vez que respondem 
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à empresa terceirizada que pode remanejá-los a qualquer momento, sem que 

estabeleçam vínculos com a escola. 

Constatamos que, fica à critério do diretor da escola organizar espaços 

formativos para que os servidores e os funcionários de apoio compreendam o 

significado do trabalho em uma instituição escolar e a importância da participação em 

órgãos colegiados.  

A descentralização dos recursos financeiros, como possibilidade de fomentar a 

participação da comunidade, igualmente enfrenta empecilhos, pois a burocracia para 

administrar as verbas, conforme documentos analisados, requer um conhecimento 

técnico que nem todos dominam, ficando essa responsabilidade centralizada na direção 

da escola. Tal condição pode levar a comunidade a ser chamada apenas para chancelar o 

que foi decidido e realizado pela direção, ficando a participação das famílias restrita a 

situações pontuais, como reuniões de pais/familiares e sábados letivos, por exemplo. 

Observamos assim que, ainda que algumas medidas de descentralização apresentem 

como justificativa maior autonomia para as escolas, nem sempre é o que acontece. 

Nas creches, os diretores escolares devem também administrar as matrículas e 

conceder vagas às crianças. Por outro lado, uma vez que a oferta de vagas não é 

condizente com a demanda, a administração central cria mecanismos seletivos para 

atender a população, vinculando o oferecimento da vaga à condição da mãe 

trabalhadora e a renda per capita familiar, invertendo os papéis, pois, o direito à creche 

deveria ser uma exigência das famílias, e não que elas próprias tivessem de atender às 

exigências da administração. Cria-se um embate entre as famílias e a direção da escola, 

que pode ser responsabilizada pela falta de vagas.  

A rotina escolar exige que o diretor assuma vários encargos, fazendo com que as 

tarefas burocráticas, a administração de recursos materiais e financeiros, embora 

estejam a serviço dos propósitos pedagógicos, levem-no a distanciar-se das reuniões 

com os docentes para discussões mais aprofundadas sobre currículo, objetivos de 

ensino, fundamentos didáticos e pedagógicos, ficando essa demanda sob a 

responsabilidade do coordenador. Essa rotina pode levar à fragmentação entre 

administrativo e pedagógico, entre diretor e coordenador, comprometendo o sentido da 

gestão escolar participativa.  

Vimos, na análise do PPP, que as reuniões da equipe da escola têm como foco o 

trabalho pedagógico que, embora relevante, desconsideram as condições administrativas 

necessárias para a sua efetivação. Bem como, notamos que os funcionários de apoio 
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demonstram constrangimento em participar nesses espaços de debates educacionais, 

pois nem sempre são compreensíveis.  

Constatamos o grande esforço da equipe escolar para ampliar espaços de 

participação e comunicação com as famílias, por diferentes meios, inclusive os digitais, 

ampliando as possibilidades de interação. A organização de horários que atendam as 

necessidades, o planejamento a partir do diagnóstico da escola, os encontros para 

esclarecer a importância da cooperação e as ações para viabilizar o trabalho coletivo 

foram estratégias que identificamos no PPP para enfrentar os limites impostos pela 

política.  

Como afirma Freire (2001, 2005), as pessoas e seus contextos estão 

condicionados ao meio social, cultural, político, econômico. É a consciência dessa 

conjuntura e a compreensão dos condicionamentos que possibilitam agir e intervir na 

situação para transformá-la. A transformação, no entanto, não se limita a uma ação 

individual, mas requer um projeto coletivo, que permita “lutar pela postura ético-

democrática” (FREIRE, 2001, p. 21). 

Apesar de a gestão democrática participativa estar cada vez mais distante da 

realidade, é possível que, no bojo dessa luta política e ideológica, cada instituição 

escolar faça uso dos mecanismos democráticos constitucionais para organizar e 

fortalecer um trabalho coletivo e participativo. E o Projeto Político Pedagógico pode ser 

um caminho profícuo.  
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