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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS 1 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA FEVEREIRO DE 2020 2 

Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte (29/02/2010), teve início a primeira 3 
reunião ordinária do ano do Conselho das Escolas Municipais de Campinas - CEMC. 4 
A primeira chamada ocorreu às 08h e a segunda chamada às 8h17 com 19 5 
conselheiros, na CEPROCAMP, localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – 6 
Centro de Campinas/SP. Justificaram ausência na reunião Neila Silva Figueiredo 7 

Gomes, Mayara Marins Lima de Souza, Ana Carla Nicoluci Bohn, Regina Carvalho 8 
Calvo de Faveri e Patrícia Fernanda Vaz Pedroso. Informes: Iniciou-se com a 9 
palavra a presidente do conselho Erika, apresentando as competências do Conselho 10 
das Escolas Municipais de Campinas, como ele é formado e a motivação da 11 
presente reunião. Após o adiamento da consulta pública na EMEF Odila Maia Rocha 12 

Brito pelo Ministério Público de São Paulo, coube ao Conselho das Escolas discutir a 13 
adoção do programa das Escolas Cívico Militares - ECIM por Campinas. Erika 14 

também apresentou o formato da reunião, que se daria a partir da apresentação de 15 
detalhes do Programa das ECIM obtidos na formação que a Secretaria Municipal de 16 
Educação - SME teve em Brasília bem como de um contraponto pela Prof. Maria 17 
Lúcia Lemos Ceccon, aposentada da rede municipal e pesquisadora em educação, 18 
com aspectos inconstitucionais do programa por ela detectados. Após as duas 19 

apresentações e o direito de resposta para ambas as senhoras, também haveria 20 

espaço para intervenção dos presentes, conselheiros e não conselheiros. Após as 21 
inscrições, não seriam aceitas mais intervenções e a votação pela aprovação ou 22 
pela rejeição do programa ocorreria entre os conselheiros e conselheiras. Os 23 

conselheiros Michel Alencar Morandi, Anselmo Oliveira dos Santos, Maria Sandra 24 
Silva, Claudia Mara da Silva Mata e Diana Julia Silveira Vignatti Gomes perderam 25 

vínculo com suas respectivas unidades escolares, portanto, perdendo vínculo com o 26 
CEMC. O conselheiro Tadeu Archanjo perdeu a cadeira de conselheiro titular por 27 

duas faltas consecutivas em reuniões ordinárias sem justificativa. A conselheira 28 
Andreza Gonçalvez renunciou à cadeira de titular deste conselho. Houve uma 29 
reunião no Ministério Público no início de Fevereiro que transcorreu de modo 30 

assertivo na fiscalização do atendimento às vagas em creches na Rede Municipal de 31 
Campinas. No entanto, para entender se a lei nº 15.850/19 criada com vistas a 32 

fornecer auxílio financeiro às famílias que não encontrassem vaga para seus filhos e 33 
filhas nas creches municipais de fato funcionou, serão necessários novos encontros. 34 
O próximo ocorrerá no ministério público em 27 de Março às 14h. Erika informa que 35 
a primeira reunião ordinária de fevereiro teria como pautas: Comissão para 36 

Formação dos Conselheiros Escolares, Comissão Eleitoral do CEMC e o Calendário 37 
de Reuniões Ordinárias, mas por solicitação da SME foi alterada para a 38 
apresentação do PECIM. Erika solicita, portanto, inclusão de pauta de votação em 39 

urgência de data para reunião extraordinária deste conselho para 21/03, a qual foi 40 
aceita pelos conselheiros e conselheiras presentes à reunião. As pautas serão as 41 
previamente citadas. Pauta da presente reunião: Programa Nacional das Escolas 42 
Cívico-Militares - PECIM na Rede Municipal de Campinas. A Sra. Célia Regina 43 

Fialho Bortolozo, Orientadora Pedagógica que trabalha dentro do Departamento 44 
Pedagógico - DEPE da SME iniciou sua fala apresentando como se organiza a Rede 45 
Municipal de Educação de Campinas. Em sua apresentação, foi auxiliada pelo 46 
Representante Regional do Núcleo de Ação Educativa Descentralizada - NAED 47 
Região Sul, Aziz Ramos. Em setembro de 2019, inicia-se um processo de 48 

implantação do PECIM no Brasil, o qual necessitaria da manifestação de interesse 49 
por parte dos prefeitos das cidades que lá desejassem a instalação do programa. 50 
Inicialmente, o mesmo seria oferecido apenas aos estados, mas posteriormente foi 51 
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apresentado também aos municípios. Em outubro, o Prefeito Jonas Donizette 52 
escreve uma carta de intenção ao Governo Federal, e em Novembro, uma escola é 53 

indicada pela SME por atender aos critérios estabelecidos pelo Ministério da 54 
Educação - MEC. Em dezembro, se realiza uma capacitação dos profissionais da 55 
rede municipal em Brasília para prepará-los caso Campinas aderisse ao programa. 56 

Para aderir, seria necessário realizar uma Consulta Pública na comunidade onde se 57 
situa a escola em questão, a EMEF Odila Maia Rocha Brito. As ações da SME para 58 
realizar a consulta se deram a partir da disponibilização de profissionais para tirar 59 
dúvidas do funcionamento do programa entre pais, estudantes e demais membros 60 
da comunidade escolar. No entanto, isso não bastou, e diante de pedidos da 61 

coletividade, a SME atendeu às demandas do Ministério Público para dar sequência 62 
à consulta pública adiada após a instalação de um inquérito apontar insuficientes 63 
diálogos e esclarecimentos entre os cidadãos. Além da presente reunião, ocorrerá 64 
também o Conselho Municipal de Educação em 05/03 às 8h30 e o Conselho de 65 
Escola na própria unidade escolar em 04/03 às 18h. Por meio de um modelo de 66 

gestão colaborativa, o MEC e a SME atuariam, caso o programa fosse aprovado, no 67 
compartilhamento da responsabilidade na gestão didático-pedagógica (militares 68 
monitores) e também com co-gestores administrativos. Entre as ações, seriam 69 

desempenhadas atividades de resolução de conflitos e demais processos 70 
psicopedagógicos. Recursos e fomentos seriam advindos do Ministério da Defesa 71 
descritos num plano de ação articulada, o qual inclui laboratórios de informática, 72 
ciências e biblioteca. Após a consulta pública, o projeto pedagógico da unidade 73 

estaria atrelado ao PECIM e a rotina do estudante contaria com momentos “cívicos”. 74 
As tarefas dos monitores seriam, portanto, complementares às dos docentes. Se 75 

aprovado judicialmente, a SME daria continuidade à Consulta Pública num 76 
cronograma já publicado no diário oficial em 28 de Fevereiro de 2020. Após a 77 
apresentação de Célia e Aziz, Erika agradece a presença das autoridades na 78 

reunião, entre elas: Deputada Estadual Valéria Bolsonaro, Vereador Professor 79 

Alberto, Vereador Zé Carlos, Vereador Gustavo Petta, Vereador Pedro Tourinho, 80 
Vereadora Mariana Conti, Vereador Paulo Galtério, Conselheiros Tutelares Moisés 81 
Sesion da Costa, Luzia das Graças, Patrícia Gimeno, Fábio Rizza e Nara Zamian. A 82 

Profa. Maria Lúcia Lemos Ceccon,do Fórum Municipal de Educação assume a fala 83 
para apresentar um contraponto ao PECIM. Introduz apresentando a constituição de 84 

1988 no balizamento dos princípios a serem assegurados aos cidadãos brasileiros 85 
em escala nacional e também em cada município. Entre os pilares do sistema de 86 

educação figuram: igualdade de condições para acesso e permanência, ou seja, 87 
condições diferenciadas significam privilégio, e não deveriam ser aceitas dentro do 88 
sistema nacional de educação; valorização dos profissionais titulados e concursados 89 
a trabalhar com as crianças, ou seja, demais trabalhadores, segundo nossa 90 
constituição, não poderiam participar do processo educacional cotidiano com as 91 

crianças; gestão democrática, que deve respeitar a corresponsabilização entre os 92 
trabalhadores da unidade escolar e, por fim, compartilhamento do papel da união, 93 

estados e municípios através de seus planos municipal, estadual e nacional de 94 
educação. Os princípios constitucionais se concretizam no cotidiano por meio do 95 
projeto pedagógico da escola (Resoluções SME nº 16/2018 e 17/2018), por meio de 96 
uma política participativa de avaliação institucional (SME nº 05/2008 e 14/2014) e 97 
também do regimento escolar instalado pela Portaria nº 69/2018. Compete ao 98 

município, portanto, o cumprimento da sua lei orgânica, cabendo a ele zelar pelo 99 
atendimento do regimento escolar. Vale ressaltar os artigos da Lei de Diretrizes e 100 
Bases da Educação Nacional aos quais o PECIM se opõem: artigo 2º, sobre a 101 

liberdade humana,  artigo 8º, sobre o regime de colaboração entre união, estados e 102 
municípios, bem como os limites para organização de novos programas dentro do 103 
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respeito à lei,  artigos 11º e 12º sobre o provimento de vagas para o ensino básico e 104 
o respeito aos projetos pedagógicos. Feito isso, apontou-se que o manual das 105 

escolas cívico militares, de aproximadamente 300 páginas, não funciona de forma 106 
democrática e traz alguns trechos curiosos. Ressalta-se: a infrequência e insucesso 107 
de estudantes das redes públicas de ensino deve-se a problemas de infraestrutura 108 

ligados a saneamento básico e quadras para a prática esportiva, algo que não é 109 
válido para a EMEF. Odila Maia Rocha Brito, a qual dispõe de infraestrutura 110 
adequada. A vulnerabilidade social também figura como questão a ser resolvida pelo 111 
programa das escolas cívico militares, no entanto, a escola não se situa entre os 112 
bairros mais subdesenvolvidos da cidade. Seu IDEB, em igual forma, não figura 113 

entre os mais baixos da cidade.  O programa também cria funções para servidores 114 
da rede municipal, o que não é constitucional. Perguntou-se, portanto, se a escola 115 
não figura em nenhum dos critérios, por que foi escolhida? Também se questiona de 116 
onde a prefeitura tirará verba para complementar o orçamento do programa. Erika 117 
lembrou que a reunião é gravada para fins de transcrição, mas após a redação 118 

completa da ata o áudio registrado é deletado. Feito isso, abriu-se a fala para 119 
conselheiros e conselheiras do CEMC. Dá início à fala Maria de Lourdes Gomes, 120 
orientadora da rede e trabalhadora das escolas há mais de 20 anos, a qual aponta 121 

que o documento regulatório das ECIM deve ser lido por todos antes da aprovação 122 
do programa tendo em vista os mecanismos de gestão democrática, a relevância da 123 
Comissão Própria de Avaliação das escolas, a forma como o programa trata a 124 
diversidade cultural dos alunos, limitando piercings e cortes de cabelo, bem como 125 

abertura para transferência dos estudantes que não se enquadrem no modelo em 126 
questão, com atenção para os estudantes da educação especial que ficariam 127 

excluídos desse processo. Assume o microfone a vice diretora Mariana Roveroni, a 128 
qual aponta que as concepções de avaliação e qualidade da educação da rede 129 
municipal são outras, não contempladas pelo PECIM. Isto inclui parcerias com 130 

universidades públicas, mecanismos de avaliação da alfabetização, entre outras 131 

iniciativas de produção de indicadores próprios da rede que não passam pelo 132 
atendimento ao IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que nunca foi 133 
adotado como referência para as políticas educacionais da rede municipal. É 134 

necessário, portanto, ter coerência entre as posturas da Rede Municipal de 135 
Educação. Segue-se à fala o Prof. Cláudio Borges, o qual leciona em Campinas há 136 

quase trinta anos. Ele aponta que há um profundo desrespeito aos mecanismos de 137 
gestão democrática que operaram a partir da não convocação dos conselhos e das 138 

escolas para saber a posição dos mesmos a respeito do Programa. Assustou a 139 
ausência de referências à Gestão Democrática. Passa a palavra para outra 140 
profissional da rede, a Sra. Aimar, a qual aponta que as escolas da Rede Municipal 141 
de Campinas são escolas de referência, que prezam pelo respeito e pelo 142 
acolhimento às crianças e adolescentes. Causa estranhamento que seja escolhida a 143 

escola em questão, que é uma escola de qualidade. É necessário pensar quais são 144 
as demandas da comunidade onde a escola se situa pois é incompatível o regimento 145 

do PECIM com o regimento escolar do município. A Profa. Fernanda de Brito Lebre 146 
aponta que somos avaliados a cada instante, basta ver nosso projeto pedagógico 147 
que é continuamente rejeitado e complementado pela SME tendo em vista seu 148 
aprimoramento. Somos avaliados por um concurso público, por exames médicos, 149 
psicológicos, até que sejamos considerados aptos a educar os estudantes. É 150 

necessário, portanto, entender quem irá monitorar essa equipe que irá acompanhar 151 
os estudantes. A presidente do Conselho, Erika, faz uso do seu tempo para apontar 152 
como se aproximou da Rede Municipal de Educação, a partir do momento em que 153 

conheceu os projetos da escola onde seus filhos estudam, ingressou no conselho e 154 
passou a buscar a melhoria nas escolas da cidade que podem ser aprimoradas de 155 
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outra forma que não através da adesão ao PECIM. Ela aponta outro projeto da SME 156 
em conjunto com o Ministério Público para as escolas através dos círculos 157 

restaurativos e a cultura de paz, por exemplo, não precisando trazer projetos 158 
externos. Às 9h35, Erika aponta que haverá tempo até às 10h para que mais 159 
pessoas façam uso da fala, portanto, a palavra é concedida para outras pessoas que 160 

não são conselheiros ou conselheiras. Uma conselheira e mãe de uma aluna da 161 
EMEF. Odila Maia Rocha Brito, Karine, faz uso da fala para dizer que o Conselho de 162 
Escola da unidade educacional em questão tem deixado de apresentar informações 163 
importantes, que a questão tem sido tratada como um tabu dentro da própria escola. 164 
Ela tece críticas aos profissionais da escola que, por não poderem tomar partido, 165 

não esclarecem aos pais do que se trata de fato o projeto. Cada pai ou mãe tem 166 
precisado, por si só, pesquisar e ler o extenso manual disponibilizado no site do 167 
MEC. Ela reclama inclusive do conselho não ter sido chamado esse ano para 168 
conversar sobre esse assunto. Ela também questiona o que acontecerá com os 169 
estudantes de 1º a 5º anos e alunos de Educação de Jovens e Adultos - EJA, uma 170 

vez que o programa se destina a estudantes de 6º a 9º Anos. Esses estudantes 171 
serão remanejados? Assume a palavra o Sr. Gandolfo, advogado e morador do Jd. 172 
São Domingos, apontando que a Secretária de Educação tem sido irresponsável nas 173 

suas atitudes, lembrando que são cerca de 700 estudantes na escola e muitos 174 
correm o risco de serem excluídos do processo educacional. Trata-se, na sua 175 
opinião, de um autoritarismo brutal. Ele questiona quem pagará o prejuízo que 176 
ocorrerá aos alunos, que já estão temerosos. Ele considera o caso uma grande 177 

perversidade. Sua pergunta aborda a questão dos alunos com deficiência: para onde 178 
eles irão? A quem os alunos estarão subordinados? À secretaria de educação ou ao 179 

ministério da defesa que os controla? Assume a palavra o Sr. Geraldo, trabalhador, 180 
pai de estudantes da rede pública e membro do Movimento Conservador. Ele aponta 181 
que seus filhos e conhecidos vivenciam problemas frequentes nas escolas estaduais 182 

da rede pública em Campinas. Ele sugere que o debate seja travado apenas entre 183 

os pais de estudantes e não entre políticos. Sua crítica aborda a falta de professores 184 
nas escolas, que deixa os estudantes desassistidos. O estado deve fazer seu dever 185 
de cuidar dos cidadãos, e portanto, ele endossa apoiamento ao Programa das 186 

Escolas Cívico Militares. A palavra é assumida pelo morador da região do Jd. São 187 
Domingos, Sr. Aníbio, educador social e militante político da região em defesa da 188 

educação. Sua filha e enteado estudaram na EMEF. Odila Maia, e também já foi 189 
Conselheiro tanto na creche do bairro como na escola em questão. Lhe causa 190 

estranhamento a instalação do programa numa escola que tem alunos mais novos, 191 
sendo que o mesmo está desenhado para alunos mais velhos. Ele não entende 192 
como ficará a questão financeira nem a organização administrativa. Entende 193 
também que os alunos dos anos iniciais e do EJA serão excluídos do processo 194 
educacional. Aníbio aponta que a constituição está sendo vilipendiada. Assume o 195 

microfone o estudante secundarista Nattan Rocha lembrando que após vivenciarmos 196 
um dos piores períodos da história do Brasil com a ditadura militar, protagonizada 197 

por alunos, lhe causa angústia não ver os estudantes em espaços como este. É 198 
necessário que os alunos não se sintam oprimidos no canto de uma sala, que suas 199 
vozes sejam escutadas, e que de fato possamos construir uma escola digna: são 200 
eles que sabem como é estudar numa sala sem ventilador e demais recursos. Inicia 201 
a fala o Sr. Matheus, esposo de uma professora, e lhe parece curioso que quando 202 

há um problema se busca a solução mais simples.  Não foram apresentados 203 
argumentos objetivos indicando como os militares poderiam melhorar a educação no 204 
município, uma vez que esse ramo cabe aos docentes, e não aos profissionais do 205 

exército. Se há falta de recursos, é necessário fornecer mais recursos, e não 206 
profissionais de outras áreas. Inicia a fala a Sra. Simone que é mãe de estudantes 207 
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da região do Jd. São Domingos e organizadora de um abaixo assinado com a 208 
posição favorável da região à instalação do projeto. Ela aponta problemas de 209 

comportamento na escola EMEF Odila Maia Rocha Brito, como violência e 210 
desrespeito aos professores. Ela acredita, portanto, que a disciplina trazida pelos 211 
militares poderá melhorar a educação na escola em questão. Uma conselheira que 212 

não havia se inscrito antes faz uso da fala, a Sra. Elienai Costa Nogueira, ela 213 
questiona por que não há mais pais da região do Jd. São Domingos na reunião. 214 
Também aponta que os alunos merecem ser bem acolhidos: como seria o 215 
acolhimento dos estudantes numa escola militarizada? Lhe parece que faltam 216 
informações importantes para a adesão ao programa. Erika volta a esclarecer alguns 217 

aspectos pois algumas pessoas chegaram durante a discussão e tentam interromper 218 
as falas dos presentes. Erika lembra que a composição do Conselho das Escolas de 219 
Campinas se dá a partir dos Conselheiros que constam regularmente eleitos em 220 
suas escolas, e que essa reunião se fez necessária a partir de uma ordem do 221 
Ministério Público, portanto, não são necessárias as interrupções e gritos que 222 

ocorreram durante as falas de alguns conselheiros e não conselheiros nos últimos 223 
minutos. Erika, portanto, pede calma a quem está presente na reunião. Às 10h, 224 
encerra-se as falas de participantes inscritos. Erika apontou que seu trabalho é 225 

voluntário, assim como o de todos os conselheiros. Após receber críticas da Sra. 226 
Simone sobre a mudança do horário da nossa reunião no Diário Oficial do Município 227 
de 28/02/2020 e que estava divulgado na porta da escola, ela aponta que por 228 
alguma razão, a Secretaria de Educação publicou uma errata com o horário errado 229 

marcando a reunião que se iniciou às 8h, para as 14h. Os participantes se irritaram 230 
com esse horário incorreto, mas Erika lembrou que o erro não foi do Conselho das 231 

Escolas. Neude também pediu o microfone para lembrar aqueles que criticaram a 232 
falta de tempo para fala, que por regra própria do Conselho das Escolas o direito à 233 
fala nas reuniões ordinárias só se dá para os conselheiros eleitos. A Secretaria de 234 

Educação, representada por Aziz Ramos e Célia Regina não fazem uso do tempo 235 

que lhes é sugerido para responder às perguntas que os presentes lhe fizeram. Eles 236 
apontam que oportunamente tudo será respondido. Aimar aponta que causa 237 
estranhamento a Secretaria de Educação não fazer uso do tempo sugerido para 238 

responder às perguntas que foram feitas: de que adiantou os conselheiros irem à 239 
reunião se não tiveram suas perguntas respondidas? Uma outra senhora entra na 240 

reunião e passa a tumultuar dizendo que deseja fazer uso da palavra, mas alguns 241 
minutos são usados para explicá-la que não serão permitidas mais falas pois o 242 

tempo de falas já se esgotara. A guarda municipal é chamada e se coloca à lateral 243 
do auditório para conter quem tumultua a reunião, mas acaba não sendo necessário. 244 
Neudenir Pereira dos Santos aponta que redigira um documento com outros 245 
conselheiros e que gostaria que o mesmo fosse acrescido à ata do encontro. Fez, 246 
portanto, sua leitura. Em meio à leitura, voltam a tumultuar o encontro. Erika cogita 247 

suspender a reunião, mas decide prosseguir para atender à demanda do Ministério 248 
Público mesmo sob intenso desrespeito de alguns presentes. Após questionar se 249 

algum conselheiro tinha algo contrário ou aditivo ao manifesto, constaram 13 votos 250 
favoráveis ao mesmo, 1 (um) voto contrário e 2 (duas) abstenções. O manifesto 251 
consta anexo a esta ana. Após isso, Erika realizou a votação a respeito da posição 252 
do Conselho das Escolas sobre a adoção do Programa das Escolas Cívico Militares 253 
na Rede Municipal de Campinas. Foram contrários à instalação do PECIM na Rede 254 

Municipal de Campinas 10 (dez) conselheiros(as) e 1 (uma) conselheira votou 255 
favorável ao programa. Abstiveram-se 3 (três) conselheiros(as) dessa votação. 256 
Cláudio Borges pediu a palavra para sugerir que o Conselho das Escolas Municipais 257 

de Campinas participasse da reunião do Conselho Municipal de Educação de quinta-258 
feira 05/03 às 8h30 e levasse o documento que foi aprovado no Conselho das 259 
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Escolas. Nesse sentido, todos os conselheiros votaram favoráveis a entrega do 260 
Manifesto. Às 10h33, Airton solicitou o microfone para falar a respeito da suposta 261 

omissão da Secretária de Educação, e nesse sentido disse que ela precisaria 262 
primeiro ouvir a posição do Conselho de Escola, a comunidade do São Domingos, 263 
do Conselho das Escolas e do Conselho Municipal de Educação. Para não afetar o 264 

resultado da votação de hoje, portanto, ela não esteve presente, mas ela o fará na 265 
próxima quinta-feira no Conselho Municipal de Educação. Airton lembrou que a 266 
reunião do Conselho das Escolas seguiu uma exigência do Ministério Público de 267 
São Paulo. Ao final, agradeceu o trabalho imparcial do Conselho das Escolas e 268 
lembrou os presentes que durante a semana o trabalho de esclarecimento sobre o 269 

programa se dará na comunidade. Elienai pediu o microfone para dizer que não 270 
basta escutar os conselheiros se a Secretaria Municipal de Educação não oferece 271 
respostas, e que a votação de hoje não teve as informações necessárias. Airton leu 272 
a publicação do diário oficial de 28/02/2020 onde constam as datas sugeridas pela 273 
prefeitura para esclarecimentos da comunidade escolar. Dá-se encerrada às 10:45h 274 

a presente reunião ordinária, lavrada a presente ata escrita por mim, Cássio 275 

Pacheco de Freitas, 2ª secretário do Conselho das Escolas Municipais de Campinas.  276 
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Anexo I.  277 

 MANIFESTO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS SOBRE 278 

A ADESÃO AO PROGRAMA CIVICO MILITAR NA REDE MUNICIPAL DE 279 

EDUCAÇÃO 280 

 Nós, membros do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, temos 281 

acompanhado com preocupação a divulgação do Programa Nacional das Escolas 282 

Cívico-militares e o modo nada democrático como a Prefeitura de Campinas fez a 283 

adesão ao referido programa. 284 

 O decreto nº 10.004 de setembro de 2019 que instituiu o Programa já deixava 285 

claro que as redes de ensino/escolas que dele participassem assumiriam o 286 

compromisso de adoção de um modelo de gestão educacional, didático-pedagógico 287 

e administrativo baseado nos padrões de ensino adotados pelos colégios militares. 288 

 Esse padrão é amplamente conhecido. Baseia-se nos princípios da ordem, da 289 

disciplina, da responsabilidade, do respeito à hierarquia, à autoridade tal como 290 

concebidos na cultura militar e que se justificam para o âmbito da atuação das forças 291 

armadas. Esses princípios não são compatíveis com os princípios da educação 292 

pública que vem sendo elaborados e vivenciados há mais de 30 anos nas redes e 293 

instituições de ensino, no processo de redemocratização, pós ditadura militar. A 294 

Rede Municipal de Ensino de Campinas esteve conectada com esse movimento, 295 

produzindo normativas e práticas pedagógicas ancoradas em princípios outros como 296 

podemos constatar no item “Dos princípios e fins da educação municipal” presente 297 

no Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de 298 

Ensino de Campinas (2018): I. Igualdade de condições e garantia do acesso do 299 

aluno na escola; II. Gratuidade e laicidade do ensino público; III. Liberdade de 300 

aprender, ensinar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; IV. Respeito 301 

à liberdade e apreço à tolerância; V. pluralismo de ideias e de concepções 302 

pedagógicas; VI. Éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da 303 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 304 

culturas, identidades e singularidades; VII. Políticos: dos direitos e deveres da 305 

cidadania, do exercício da criticidade e da participação e do respeito aos princípios 306 

democráticos; VIII. Estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da 307 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais; IX. Garantia de 308 

padrão de qualidade social; X. Valorização e formação de todos os profissionais que 309 

atuam na EU; XI. Compromisso com o Estado Democrático de Direito; XII. Gestão 310 

democrática. XIII. Valorização da experiência extraescolar; XIV. Vinculação entre a 311 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; XV. Autonomia pedagógica, 312 

administrativa e financeira da UE. 313 

 O “Manual das Escolas Cívico-Militares” que detalha os princípios e as 314 

normas para as escolas que aderirem ao programa só confirma as 315 

incompatibilidades com as normativas educacionais, a história e a experiência da 316 

Rede Municipal de Ensino de Campinas, tal como havíamos vislumbrado a partir dos 317 

documentos preliminares. É importante lembrar que o atual programa se inspira nas 318 

experiências de militarização da educação pública em curso há pelo menos duas 319 
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décadas, em redes municipais e estaduais do país, e que já tem sua 320 

constitucionalidade e legitimidade questionada a partir de vários recursos movidos 321 

pelo Ministério Público e Procuradorias regionais. 322 

 Pelos motivos expostos acima, nós, membros do Conselho das Escolas de 323 

Campinas repudiamos a implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-324 

Militares na Rede Municipal. Destacamos a seguir três aspectos que consideramos 325 

constitutivos do caráter “público” da escola pública e que são negados nas normas 326 

que regulamentam as escolas cívico-militares. 327 

 1. Gestão democrática. Tal princípio legitima e responsabiliza todos os 328 

segmentos que compõem a instituição escolar a serem sujeitos participantes do 329 

planejamento e da avaliação dos processos formativos desenvolvidos na escola, 330 

consubstanciados no Projeto Político Pedagógico que confere identidade à escola, 331 

delimitando sua autonomia e sua inserção na Rede Municipal. Imbuídos de 332 

atribuições distintas, professores, gestores, funcionários, pais e alunos participam da 333 

definição das metas formativas e das ações para sua consecução, da elaboração 334 

das normas disciplinares, do acompanhamento da vida escolar. Para tanto, existem 335 

instrumentos como assembleias, Conselho de Escola, Comissão Própria de 336 

Avaliação. A gestão democrática abrange a vida da unidade escolar, mas vai além 337 

dela, incluindo o debate acerca das políticas públicas educacionais do município e 338 

as responsabilidades dos gestores do âmbito central, dimensão que compõe as 339 

experiências de avaliação institucional, de longa tradição em nossa Rede, assim 340 

como outros colegiados responsáveis pelo controle social mais amplo da educação 341 

na Rede Municipal e na cidade. 342 

 O manual das escolas cívico militares normatiza uma outra concepção de 343 

gestão escolar. Centraliza, a partir de uma estrutura hierarquizada, decisões nas 344 

mãos do “diretor” e do “oficial de gestão escolar”, função exercida por um militar e 345 

que é corresponsável pela gestão da unidade. Cria-se um organograma que 346 

fragmenta a organização do trabalho pedagógico a partir de “divisões” (de ensino e 347 

administrativa) “seções” e “subseções” (psicopedagógica, supervisão escolar, 348 

avaliação educacional e apoio pedagógico) comandadas por “chefes”, funções 349 

provavelmente a serem atribuídas a militares, pois não compõem o Plano de Cargos 350 

da Prefeitura de Campinas. Na contramão da autonomia escolar que hoje rege a 351 

elaboração do PPP o “Manual” já define o “Marco Desejado” que define a identidade 352 

das escolas cívico-militares, podendo ser “complementado pelas escolas com suas 353 

características e especificidades”. Além disso, consta como atribuição de todos as 354 

agentes “fazer cumprir todas as diretrizes, as normas e as ordens contidas nos 355 

documentos das Escolas Cívico-Militares, bem como nas diretrizes relativas à 356 

gestão didático-pedagógica emanadas pela respectiva secretaria de educação” 357 

2. Valorização e formação dos profissionais da educação. A Constituição 358 

e a LDB definem que somente profissionais da educação habilitados e concursados 359 

podem atuar nas instituições públicas de ensino. O trabalho educativo dos 360 

educadores da instituição escolar não envolve apenas as atividades desenvolvidas 361 

pelos docentes em sala de aula. As relações que os alunos estabelecem entre si e 362 

com o quadro mais amplo dos profissionais da escola também compõem o cenário 363 

formativo que deve ser planejado no PPP e acompanhado na rotina escolar. Nas 364 
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escolas cívico-militares várias dessas atividades serão compartilhadas com 365 

integrantes do exército que não necessariamente possuem formação para o trabalho 366 

educativo. Além disso, a rotina da escola cívico-militar prevê atividades que 367 

compõem o currículo e que são coordenadas pelos militares como a “ordem unida” e 368 

“pelo menos um tempo semanal para atividades de orientação educacional e de 369 

desenvolvimento de valores e atitudes”. Várias atribuições que hoje cabem ao 370 

orientador pedagógico, em parceria com os professores, serão coordenadas pelo 371 

“chefe da divisão do ensino” como o acompanhamento da escolha dos materiais 372 

didáticos e paradidáticos, ou ainda, a condução da elaboração do PPP e das 373 

reuniões de conselho de classe. Além disso, o texto do Manual ainda define como 374 

atribuições desse “chefe” “supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades de 375 

ensino” desenvolvido pelos docentes sob as “orientações do diretor” que tem o papel 376 

de “baixar diretrizes para o acompanhamento da condução do ensino”. Fica evidente 377 

que se trata de um projeto de educação que desvaloriza o trabalho docente, 378 

possibilitando que pessoas não habilitadas e concursadas desenvolvam atribuições 379 

dos profissionais da educação, e define mecanismos de controle sobre o trabalho 380 

dos professores. Por fim, o princípio da valorização docente e dos demais 381 

profissionais da educação também deve contemplar a formação continuada. Essa 382 

formação em serviço, de longa tradição em nossa Rede, tem como norte a reflexão 383 

sobre as práticas a partir do princípio da indissociação entre teoria e prática, a 384 

definição das frentes de formação por parte dos próprios educadores, a utilização de 385 

educadores da Rede como formadores. O Manual das Escolas Cívico Militares 386 

indica uma mudança significativa na concepção de formação continuada uma vez 387 

que centraliza as definições novamente no “chefe da divisão do ensino” que tem 388 

como atribuição “coordenar e promover a capacitação dos profissionais da gestão 389 

didático-pedagógica para o exercício das suas funções previstas no Manual das 390 

Escolas Cívico-Militares”. Ou ainda: “propor ao Diretor medidas que visem a 391 

alcançar o máximo de eficiência no processo de ensino e aprendizagem, como a 392 

realização de seminários, conferências e palestras, por pessoas convidadas, 393 

contratadas ou pertencentes aos quadros da Ecim”. 394 

3. A formação integral dos alunos. Tal princípio está associado a uma série 395 

de outros que compõem as finalidades do ensino tal como previsto no nosso 396 

regimento e figuram como horizontes formativos das práticas pedagógicas que 397 

desenvolvemos no chão da escola: garantia de acesso e permanência do aluno na 398 

escola; apropriação da cultura humana expressa em diferentes saberes, que incluem 399 

a formação ética, estética e política. Diálogo com as práticas sociais e a experiência 400 

extraescolar dos alunos. Respeito às diversidades, identidades e singularidades. O 401 

valor da liberdade, da participação, da autonomia e da solidariedade, da criticidade e 402 

da criatividade. O Manual das Escolas Cívico-Militares também fale em “educação 403 

integral” e “desenvolvimento humano global dos alunos”, porém trata-se de algo bem 404 

distinto da compreensão que temos desses conceitos. A disciplina militar pauta-se 405 

pelo respeito à hierarquia, ao cultivo da obediência, a práticas de adestramento dos 406 

corpos e padronização de comportamentos. A disciplina escolar pauta-se por 407 

relações ancoradas em respeito, autoridade, limites e esforço que se nutrem da 408 

liberdade, da ludicidade, da criatividade, da autonomia e da diversidade dos 409 

educandos. O desrespeito a singularidade das crianças e adolescentes, presente 410 

projeto das escolas cívico-militares, no que diz respeito, por exemplo, ao uso de 411 
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cortes de cabelo, uso de adereços, constitui não só uma afronta às individualidades 412 

como também a possibilidades de expressão de traços culturais que definem 413 

identidades raciais, de gênero. Tais prescrições, presentes no “Manual” nas partes 414 

referentes às “Normas de conduta e atitude” e às “Normas de uso de uniformes e de 415 

apresentação pessoal dos alunos” estão em total desacordo com o Estatuto da 416 

Criança e do Adolescente que em seu art. 58 afirma: “No processo educacional 417 

respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da 418 

criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes 419 

de cultura.” A imposição de uma rígida escala de mensuração de atitudes e 420 

comportamentos, com perda gradativa de pontos que pode incluir os alunos e alunas 421 

numa categoria vulnerável à “transferência compulsória”, representa também uma 422 

possibilidade iminente de exclusão que nega o direito à educação. 423 

Nossas discordâncias em relação aos princípios e normas que regem o Programa 424 

Nacional das Escolas Cívico-militares não se restringem aos aspectos acima 425 

destacados, mas acreditamos que eles são suficientemente esclarecedores do 426 

quanto esse projeto pedagógico se distancia da escola municipal que temos 427 

construído coletivamente. 428 


