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O presente parecer constitui-se das seguintes partes: 

 
1. Apresentação dos trabalhos da Comissão 

 
2. Cronologia do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares em Campinas 

 
3. Análise do Manual das Escolas Cívico-Militares 

 
4. Conclusões/ Recomendações 

 
5. Referências 

 
6. ANEXOS - Pareceres, manifestos, moções, cartas abertas e notas públicas 

 
 

1. Apresentação dos trabalhos da Comissão 

 
 

Em dezembro de 2019, o Tribunal de Justiça de São Paulo definiu que a 

confirmação da adesão do município ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares 

(Pecim) não poderia ocorrer sem que o Conselho de Escola da EMEF Profa. Odila Maia 

Rocha Brito, o Conselho das Escolas Municipais de Campinas e o Conselho Municipal 

de Educação (CME) discutissem e se posicionassem sobre o 



Programa. Os dois primeiros manifestaram-se de modo contrário à implementação em 

fins de fevereiro e início de março de 2020. 

 
Em reunião ordinária do dia 5 de março, o plenário do Conselho Municipal de 

Educação de Campinas deliberou pela formação de uma Comissão para estudo do 

Manual do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, com o intuito de subsidiar o 

CME para a emissão de um parecer sobre o Pecim. Tal comissão foi constituída pelos 

seguintes conselheiros: Adelaide Albergaria Pereira Gomes, Cláudio Borges da Silva 

(relator), Flávia Martins Guimarães, José Batista de Carvalho Filho e Nattan Rocha 

Souza. Essa deliberação ocorreu a partir da avaliação de que os conselheiros 

precisariam de mais subsídios para o posicionamento sobre um assunto de tal 

complexidade. A decisão confirmou a suspensão da consulta pública sobre o Pecim junto 

à comunidade escolar da EMEF Profa. Odila Maia Rocha Brito, consulta definida pelo 

MEC como pré-requisito para a adesão dos entes federados ao Programa. 

 
É importante lembrar que são atribuições do Conselho Municipal de Educação, 

segundo lei n. 8869 de junho de 1996: “I. fixar diretrizes para a organização do sistema 

municipal de ensino”; “II. colaborar com o poder público municipal na formulação da 

política e na elaboração do Plano Municipal de Educação”; “III. zelar pelo cumprimento 

das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação”; “VI. 

assistir e orientar os poderes públicos na condução dos assuntos educacionais do 

município”; “VII. opinar sobre convênios de ação interadministrativa que envolvam o 

poder público municipal ou demais esferas do poder público ou do setor privado”; “VIII. 

subsidiar o plano de aplicação de recursos públicos, em educação, no município” e “IX. 

propor medidas ao Poder Público Municipal para efetiva assunção de suas 

responsabilidades em relação à educação infantil e ensino fundamental”. 

 
A Comissão foi oficializada através da Portaria CME n. 2 de 6 de março de 2020, 

publicada no Diário Oficial de 9 de março. O plenário definiu o período de três meses 



para a realização dos trabalhos e a entrega do relatório final, período que poderia ser 

estendido, caso a Comissão avaliasse a necessidade. Na reunião ordinária do dia quatro 

de junho foi solicitada e aprovada pelo plenário do CME a prorrogação dos trabalhos por 

mais um mês. 

 
A comissão realizou doze encontros com periodicidade quinzenal. Apenas a 

primeira pôde ocorrer de forma presencial, pois, a partir de fins de março, o isolamento 

social decorrente da pandemia da Covid-19 obrigou-nos a realizar reuniões virtuais. Logo 

no início dos trabalhos, definimos que faríamos a análise do Manual das Escolas Cívico-

Militares dividindo os documentos que o compõem em blocos. A apreciação dos 

documentos do Manual foi realizada sobretudo à luz de normativas educacionais 

nacionais e do âmbito municipal, além das experiências de políticas públicas 

desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino de Campinas. No âmbito nacional, tivemos 

como referência: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Plano Nacional de Educação e 

Estatuto da Criança e do Adolescente. No âmbito municipal, procuramos dialogar com 

os seguintes documentos: Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da 

Rede Municipal de Ensino de Campinas, Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - Rede Municipal de 

Educação de Campinas, Plano Municipal de Educação, Lei Orgânica do Município de 

Campinas. 

Logo no início dos trabalhos, também solicitamos documentos junto à Secretaria 

Municipal de Educação referentes ao Pecim no que diz respeito a ações e tratativas do 

órgão em sua relação com a EMEF/EJA Profa. Odila Maia Rocha Brito, com o Ministério 

da Educação, assim como referentes a quaisquer outras intervenções e interlocuções 

que mobilizaram a administração pública municipal em torno do Programa. 



2. Cronologia do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares em Campinas 

 
Dada a complexidade envolvida na análise do Programa Nacional das Escolas 

Cívico-Militares e o tempo destinado à sua realização nos detivemos na análise do 

Manual das Escolas Cívico-Militares, tal como prevê a Portaria que instituiu a Comissão. 

Como o Manual traduz as concepções político-pedagógicas e normatiza os 

procedimentos de implementação do Programa, acreditamos que sua apreciação é 

ingrediente fundamental para o posicionamento do Conselho Municipal de Educação em 

relação à pertinência/legalidade/legitimidade de sua implementação na Rede Municipal 

de Ensino de Campinas. 

Como introdução à análise do Manual, optamos por elaborar uma breve 

cronologia do histórico do Pecim em nossa cidade, com o intuito de situar este parecer 

dentro de um cenário mais amplo de disputas políticas que envolveram a trajetória do 

Pecim em Campinas. O destaque a estes acontecimentos, que precisa ser aprimorado, 

buscou evidenciar os diferentes sujeitos/entidades/instituições envolvidos na polêmica 

adesão da Prefeitura de Campinas ao Pecim, assim como os posicionamentos, 

intervenções e debates produzidos nesse processo. Gostaríamos que a simples 

cronologia que segue, assim como as demais partes que compõem esse parecer, possa 

servir como subsídios para análises cuidadosas dos processos de militarização de 

escolas públicas em nossa cidade e em nosso país. 

 
9/10/2019 – Jornal Correio Popular, página A-4, notícia que o Prefeito “Jonas vai aderir 

à escola cívico-militar”, Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM). 

 
10/10/2019 - Ofício nº 138/2019, originário do Senhor Prefeito, encaminhado ao 

Ministério da Educação, aderindo ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares 

(PECIM), página 7 do Requerimento da Câmara Municipal de Campinas nº 2716/19, da 

autoria do Vereador Pedro Tourinho (PT): 

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/10/campinas_e_rmc/871175-jonas-vai-aderir-a-escola-civico-militar.html#%3A~%3Atext%3DJonas%20vai%20aderir%20%C3%A0%20escola%20c%C3%ADvico%2Dmilitar%26text%3D%C3%A0%20gest%C3%A3o%20escolar-%2CCampinas%20vai%20aderir%20ao%20Programa%20Nacional%20das%20Escolas%20C%C3%ADvico%2DMilitares%2Cprefeito%20Jonas%20Donizette%20(PSB).%26text%3DO%20MEC%20tem%20um%20or%C3%A7amento%2CR%24%201%20milh%C3%A3o%20por%20escola
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2019/10/campinas_e_rmc/871175-jonas-vai-aderir-a-escola-civico-militar.html#%3A~%3Atext%3DJonas%20vai%20aderir%20%C3%A0%20escola%20c%C3%ADvico%2Dmilitar%26text%3D%C3%A0%20gest%C3%A3o%20escolar-%2CCampinas%20vai%20aderir%20ao%20Programa%20Nacional%20das%20Escolas%20C%C3%ADvico%2DMilitares%2Cprefeito%20Jonas%20Donizette%20(PSB).%26text%3DO%20MEC%20tem%20um%20or%C3%A7amento%2CR%24%201%20milh%C3%A3o%20por%20escola
http://sagl-portal.campinas.sp.leg.br/sapl_documentos/materia/18676.pdf?1594313434.36


11/10/2019 – O Fórum Municipal de Educação de Campinas lança Moção de Protesto e 

Repúdio à adesão de Escolas Cívico-Militares em Campinas. 

 
21/10/2019 – Professora Doutora Débora Mazza, Diretora Associada da Faculdade de 

Educação / Unicamp, em atendimento à requisição de Parecer sob o nº 201902909, 

datada de 10.10.2019, formulada pelo Conselho Tutelar de Campinas, encaminha 

documento de autoria do Professor Doutor Sílvio Gallo, Professor Titular da Faculdade 

de Educação / UNICAMP, intitulado: “Parecer sobre as escolas cívico-militares” - 

“Escolas cívico-militares: para quê? Para quem?”. 

 
21/11/2019 – MEC divulga lista dos municípios/estados contemplados no primeiro bloco 

do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, e a Secretaria Municipal de 

Campinas é incluída. 

 
21/11/2019 - Realização de sessão extraordinária da Comissão Permanente de 

Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas para debater juntamente com 

educadores, movimentos sociais e comunidade em geral a adesão do prefeito Jonas 

Donizette ao Pecim na cidade. A Secretaria Municipal de Educação foi convidada mas 

não enviou representante. 

 
23/11/2019 – Lançamento na mídia do "Manifesto em defesa da escola pública, 

democrática, gratuita, laica, de gestão pública e em repúdio à militarização das escolas 

públicas de Campinas", organizado por movimentos sociais, mandatos, entidades, 

coletivos, universidade, centros acadêmicos e sindicatos. 

 
26/11/2019 – A Secretaria Municipal de Educação indica a EMEF Profa. Odila Maia 

Rocha Brito para a implementação do Pecim na Rede Municipal de Ensino de Campinas. 

 
29/11/2019 - Entrega ao Ministério Público (MP) do Manifesto em defesa da educação 

pública e contra a militarização das escolas em Campinas, com mais de 700 

https://www.fe.unicamp.br/institucional/noticias/manifesto-em-defesa-da-escola-publica-democratica-gratuita-laica-de-gestao


assinaturas. Participaram da organização movimentos sociais, mandatos, entidades, 

coletivos, universidade, centros acadêmicos e sindicatos. 

 
31/11/2019 – Ministério Público, através da Promotoria da Infância e da Juventude, 

instaura procedimento (PAA) para acompanhar e fiscalizar a implantação da escola 

Cívico-Militar na cidade. 

 
Novembro de 2019 - Carta aberta do Coletivo de Educadores da Rede Municipal de 

Campinas aos Conselhos das Escolas e à comunidade em geral: Contra a militarização 

das Escolas Públicas. 

 
1º/12/2019 - Divulgação de material informativo sobre a militarização das escolas 

públicas na feira do Rolo, no bairro São Domingos, pelos membros do Fórum Municipal 

de Educação de Campinas e Coletivo de Educadores. 

 
1º/12-2019 Esclarecimento sobre o Pecim no encontro dos representantes das igrejas 

católicas da região, na paróquia Nossa Senhora Auxílio da Humanidade, tendo como 

participantes: Professora Maria Lúcia Lemos Ceccon e Professora Sônia Oliveira. 

 
2/12/2019 – Realização de Seminário “Militarização das Escolas Públicas” realizado na 

UNICAMP e promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Educacionais 

(GREPPE) e Laboratório em Gestão Educacional (LAGE), com o apoio da Faculdade de 

Educação da Unicamp, Associação dos Docentes da Unicamp (ADUNICAMP) e 

Campanha Latina Americana pelo Direito à Educação (CLADE). Participaram das mesas: 

Prof Roberto Romano – Unicamp; Dr. João Paulo Faustione – Promotor de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo; Prof Hugo Allan Matos – Associação dos Professores 

da Pucc (APROPUC); Profª Telma Vinha – FE/Unicamp; Gustavo Lemos Petta – 

Presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara Municipal de 

Campinas; Dr Rodrigo Augusto de Oliveira – Promotor da Vara da Infância e Juventude 

de Campinas; Natan Rocha – União Campineira dos Estudantes Secundaristas; Prof. 

Catarina de Almeida Santos - UNB/Campanha Nacional pelo 



Direito à Educação/Greppe/Unicamp; Flávia Maria de Campos Vivaldi, com organização 

e coordenação da Profª. Theresa Adrião (Greppe/FE/Unicamp), Profª Cristiane Machado 

(LAJE/FE/Unicamp) e Profª Lúcia Ceccon ( Greppe/Unicamp). 

 
2/12/2019 – Vereador Professor Alberto (PL) promove discussão na Câmara dos 

Vereadores sobre o Programa das Escolas Cívico-Militares com a participação da 

Deputada Estadual Valéria Bolsonaro (PSL). 

 
5/12/2019 - Reunião do Conselho de Escola da EMEF/EJA Professora Odila Maia Rocha 

Brito, com “apresentação do PECIM”, extraídas do portal do MEC, pela representante da 

SME Célia R. F. Bortolozo. 

 
6/12/2019 - Reunião de esclarecimento sobre o Pecim na EMEF Odila Maia com a 

participação da Professora Doutora Catarina Almeida Santos (UNB/Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação/ Pós-Doutoranda na Faculdade de Educação / Unicamp / Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Políticas Educacionais (GREPPE) e da Deputada Estadual 

Valéria Bolsonaro (PSL). 

 
9/12/2019 - Coletivo de supervisores da Rede Municipal de Campinas lança manifesto 

contra a militarização das escolas. 

 
10/12/2019 - Reunião denominada “Tire suas dúvidas” sobre o Pecim, promovida pelo 

movimento pró-militarização da EMEF/EJA Professora Odila Maia Rocha Brito, realizada 

na CEI Nave Mãe Pastor Billy Graham, no bairro São Domingos, organizada pela 

Deputada Estadual Valéria Bolsonaro (PSL), Tenente Silva (do Exército) e do 

“Comandante” Moretto (Força Pré-Militar Brasileira - FOPE). 

 
12/12/2019 – Associação dos Especialistas do Quadro do Magistério da Rede Municipal 

de Campinas (ASSEMEC) protocola no Ministério Público denúncia sobre violações de 

direitos, prática de desinformação e irresponsabilidades administrativas ocorridas na 

reunião do dia 10/12/2019, na CEI Nave Mãe Pastor Billy Graham, bairro 



São Domingos, com a reunião denominada “Tire suas dúvidas” sobre o Programa Cívico-

Militar, para a EMEF/EJA Professora Odila Maia Rocha Brito, organizada pela Deputada 

Estadual Valéria Bolsonaro (PSL), o Tenente Silva (do Exército) e do “Comandante” 

Moretto (Força Pré-Militar Brasileira - FOPE). 

 
10 a 13/12 - Realização da primeira capacitação dos profissionais participantes do 

Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) em Brasília (DF) com a 

participação de representantes da SME de Campinas. 

 
13/12/2019 - Centro de Estudos Geográficos Filipe Varea Leme da USP emite nota de 

protesto contra a militarização da EMEF/EJA Odila Maia Rocha Brito, em defesa da 

Escola Pública, no Instagram de @cege.usp: 

 
14/12/2019 - Lançamento do vídeo “Diga NÃO à militarização das escolas”, organizado 

pelo Movimento de Resistência contra a Militarização com a participação de pais, 

professores, especialistas da educação e mandatos: 

 
14/12/2019 - Associação de Pós-graduandos da Unicamp produz material informativo à 

comunidade, referente à militarização da escola pública. 

 
15/12/2019 - Esclarecimento sobre o PECIM durante a missa na igreja católica Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro São Domingos, com a participação da 

Professora Maria Lúcia Lemos Ceccon e do Professor José Antônio de Oliveira. 

 
15/12/2020 - Diálogos com a comunidade do bairro São Domingos com a participação 

da Associação dos Especialistas do Quadro do Magistério da Rede Municipal de 

Campinas (ASSEMEC), Associação dos Professores do estado de São Paulo (Apeoesp), 

Coletivo dos Educadores, Associação de Pós-Graduandos da Faculdade de Educação 

da Unicamp, Centro Acadêmico de Pedagogia, Centro Acadêmico XI de Agosto da 

Faculdade de Direito da Usp, Cursinho Popular Responsa, Pais, Ex-alunos e alunos da 

EMEF/EJA Odila Maia Rocha Brito. 

https://www.instagram.com/p/B6BnIcsHGbP/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/B6BnIcsHGbP/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2506069142780271&external_log_id=1515914e-82c2-4ae7-b808-93f73011872e&q=CONTRA%20MILITARIZA%C3%87%C3%83O%20NO%20ODILA


16/12/2019 - Lançamento do “Podcast do XI” do Centro Acadêmico XI de Agosto da 

Faculdade de Direito da USP, com o tema “militarização das escolas”. Entrevista 

realizada com a Professora Doutora Catarina Almeida Santos (Professora da UNB / 

Coordenadora do Comitê Campanha Nacional pelo Direito à Educação de Brasília 

(DF)/Pós-Doutoranda na Faculdade de Educação da Unicamp e membro do Greppe: 

 
16/12/2019 - Carro de som que circulava pelo bairro São Domingos fazendo a chamada 

para a audiência de esclarecimento e consulta pública na EMEF/EJA Professora Odila 

Maia Rocha Brito, com argumentos contrários à militarização e em Defesa da Escola 

Pública, organizado pelo Movimento de Resistência contra a Militarização da Escola do 

bairro, foi abordado por policiais militares, de forma truculenta. Proibiram o carro de som 

de fazer a divulgação no bairro, sob o argumento de que “a mensagem era mentirosa”. 

 
16/12/2019 - 14h - Audiência de Esclarecimento para implantação do Pecim, na 

EMEF/EJA Profª. Odila Maia Rocha Brito. Foi repudiada durante a reunião a atitude dos 

policiais que impediram a circulação do carro de som do Movimento de Resistência 

contra a Militarização da Escola do bairro. 

 
16/12/2019 - Debate público organizado pelo vereador Tenente Santini (PP) sobre o 

Pecim na Câmara dos Vereadores de Campinas com a participação do Coronel Cléber 

Borges dos Santos, representante da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-

Militares do MEC. 

 
16/12/2019 - Centro Acadêmico XI de Agosto ingressa com Mandado de Segurança 

Coletivo, processo nº 1049579-82.2019.8.26.0114, para ampliação da faixa etária dos 

alunos visando à votação na consulta a ser realizada na EMEF/EJA Professora Odila 

Maia Rocha Brito, com a inclusão dos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 

e sua efetiva participação na condição de votantes do dia 18/12/2019, ou, 

alternativamente, mudança de data da consulta, com inclusão desses alunos. 

https://open.spotify.com/episode/1tCBxUZtEEdT9eyrk9lCrs?si=3RCuMRrqRRGLc6X5j38G3A


17/12/2019 - 20h15 - O Movimento de Resistência contra a Militarização da EMEF/EJA 

Odila Maia encaminha por e-mail ao Ministério Público e à Secretária Municipal de 

Educação solicitação de adiamento da votação que ocorreria no dia 18/12 na EMEF/EJA 

Professora Odila Maia Rocha Brito, tendo como justificativa a constatação de que havia 

necessidade de maior debate sobre o tema. Foi pedido o adiamento da consulta pública 

para que fossem feitas novas audiências públicas em horários mais acessíveis e após o 

expediente de trabalho, com o objetivo de possibilitar um amplo debate com a 

comunidade escolar e os moradores do bairro do São Domingos e região. 

 
17/12/2019 - Lançamento de manifesto contra a militarização pelo Coletivo de 

Coordenadores Pedagógicos do ensino Fundamental da Rede Municipal de Campinas. 

 
18/12/2020 - Ministério Público ingressa com Ação Civil Pública subscrita pelos 

Promotores de Justiça Rodrigo Augusto de Oliveira, Cristiane Correa de S. Hillal e 

Andrea Santos Souza, processo nº 1050074-29.2019.8.26.0114, com pedido para 

suspender votação na EMEF/EJA Professora Odila Maia Rocha Brito, visando ampliação 

do debate e consulta aos conselhos regulamentares da Secretaria de Educação. 

 
18/12/2019 - Protocolada Ação Popular proposta pelo pai de ex-aluna, Aníbio Ferreira 

da Silva Júnior, processo nº 050136-69.2019.8.26.0114, com pedidos para suspender a 

votação, tramitação do Pecim e proibição de implantação do Programa na EMEF/EJA 

Professora Odila Maia Rocha Brito. 

 
18/12/2019 - 18h - A SME dá início ao processo de consulta para aprovação do Programa 

Escolas Cívico-Militares na EMEF/EJA Professora Odila Maia Rocha Brito. 

 
18/12/2019 - 18h25 - A consulta pública para implantação do Pecim é suspensa pela 

juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas Fernanda Silva Gonçalves, após 

acatar o pedido de liminar dos Promotores de Justiça Rodrigo Augusto de Oliveira, 



Cristiane Correa de S. Hillal e Andrea Santos Souza, processo nº 1050074-

29.2019.8.26.0114. A Medida Liminar alegou a incompatibilidade do Pecim com o projeto 

municipal de educação e com os princípios que regem o sistema constitucional de 

educação, no sentido de instalar escolas Cívico-Militares na Rede Municipal de Ensino, 

com possível desvio de funções de militares. Nesse dia dois conselheiros da APEOESP 

que acompanhavam o processo de consulta foram presos e encaminhados para a 2a. 

Delegacia Seccional, sendo soltos somente no dia seguinte. 

 
18/12/2019 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apura denúncia de que policiais 

militares “estariam intimidando cidadãos que não concordam com a proposta da escola 

cívico-militar e cerceando suas liberdades de opinião e expressão” no bairro São 

Domingos. Segundo informações do G1, o documento foi assinado quarta-feira, dia 18. 

A promotora de justiça Cristiane Hillal pediu para que o Comando prestasse informações 

sobre os fatos narrados na denúncia. 

 
Dezembro de 2019 - Postagens de fotos nas redes sociais por profissionais da educação 

da Rede Municipal de Ensino de Campinas afirmando o posicionamento contrário à 

militarização da escola pública. Participaram desse movimento educadores, 

funcionários, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores 

pedagógicos, supervisores e profissionais aposentados. 

 
21/1/2020 - Prefeitura Municipal de Campinas recorre ao TJ-SP (Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo) através de Agravo de Instrumento, nº 2006989-90.2020.8.26.0000, 

contra a Medida Liminar deferida na Ação Civil Público de autoria do Ministério Público. 

 
27/1/2020 - Desembargadora do TJ-SP Maria Olívia Alves manteve a Medida Liminar e 

negou o recurso de Agravo de Instrumento da Prefeitura de Campinas com o qual visava 

revogar a decisão e solicitava autorização para realizar consulta à comunidade escolar 

sobre implementação do Pecim. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/12/18/juiza-determina-adiamento-de-votacao-sobre-modelo-civico-militar-em-escola-de-campinas.ghtml?fbclid=IwAR2J0EUitDkiaPv6p5PuAySDTafZZz8O4IrzDq8nqdKIA3ArCF5iaA7AOWk


3/2/2020 - Divulgação do Manual das Escolas Cívico-Militares obtido junto à agência de 

dados “Fiquem Sabendo” por meio da Lei de Acesso à Informação. 

 
6/2/2020 - Reunião do Conselho Municipal de Educação com a pauta: Escola Cívico-

Militar, sem quorum. 

 
21/2/2020 - Publicação no Diário Oficial do Município (DOM) do Comunicado / SME nº 

17, de 20 de fevereiro de 2020 estabelecendo cronograma de ações da Secretaria 

voltadas para o processo de consulta pública junto à comunidade escolar da EMEF Profª 

Odila Maia Rocha Brito. Este comunicado foi republicado em 28/2/2020, 2/3/2020 e 

3/3/2020 por conter alterações. 

 
27/2/2020 - Visita do Promotor Dr Rodrigo Augusto de Oliveira à EMEF/ EJA Odila Maia 

Rocha Brito. A Cidade On publica reportagem sobre a visita do promotor à escola, com 

o título: "Com nota baixa, MP quer melhoria em escola antes de projeto militar". 

 
29/2/2020 - O Conselho das Escolas Municipais de Campinas realiza reunião, por meio 

da convocação publicada no DOM do dia 21/2/2020, com a pauta: “Programa Nacional 

das Escolas Cívico-Militares para a Rede Municipal de Campinas”. Houve a 

apresentação do Pecim pela representante da SME Célia Regina F. Bortolozo e na 

sequência a exposição do contraditório pela Profª Maria Lúcia Lemos Ceccon. Realizou-

se o debate entre os conselheiros, e a plenária aprovou documento com posição de 

repúdio à implantação do Pecim na Rede Municipal de Campinas. 

 
4/3/2020 - Reunião do Conselho da EMEF/ EJA Odila Maia Rocha Brito com 

apresentação do Pecim pela representante da SME Célia Regina F. Bortolozo e na 

sequência a exposição do contraditório pela Professora Maria Lúcia Lemos Ceccon. 

Após debate os conselheiros rejeitaram a consulta à comunidade escolar. 

 
5/3/2020 – Conselho Municipal de Educação de Campinas realiza reunião, através da 

convocação publicada no DOM em 3/3/2020, com a seguinte pauta: Parecer sobre a 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/837270/RESPOSTA_PEDIDO_ECIM_Final.pdf
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT%2C0%2C0%2C1489615%2Ccom%2Bnota%2Bbaixa%2Bmp%2Bquer%2Bmelhoria%2Bem%2Bescola%2Bantes%2Bde%2Bprojeto%2Bmilitar.aspx


escola cívico-militar. Em função da deliberação dos conselheiros, com a suspensão da 

consulta à comunidade escolar, elegeu-se comissão especial para analisar o programa 

e emitir um parecer dentro de um período de três meses. 

 
5/3/2020 - Audiência de Esclarecimento sobre o Pecim, na EMEF/EJA Odila Maia Rocha 

Brito, com apresentação do programa pela representante da SME Célia R. F. Bortolozo 

e participação da Deputada Estadual Valéria Bolsonaro (PSL). 

6/3/2020 - Plantão para esclarecimento e dúvidas, previsto no cronograma da SME, 

sobre o Pecim na EMEF/EJA Odila Maia Rocha Brito. 

 

9/3/2020 - A presidente do Conselho Municipal de Educação publica no DOM Portaria 

CME nº 2, de 6 de março, com o objetivo de nomear os componentes da Comissão 

Especial, os quais têm a incumbência de elaborar parecer sobre o Pecim para apreciação 

posterior do CME. 

 

31/3/2020 - Sexta Câmara de Direito Público do TJ-SP mantém a Medida Liminar na 

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado em Campinas. Os efeitos 

desta Medida Liminar continuam mantidos. 

 

1º/4/2020 - MEC exclui oficialmente a Prefeitura Municipal de Campinas do Pecim em 

2020, através do Ofício nº 121/2020/SECIM/SEB/SEB-MEC, datado de 1º de abril de 

2020 e encaminhado ao Prefeito Municipal Jonas Donizette: 

 

6/7/2020 - Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil 3ª 

Subseção de Campinas (CDH/OAB - Campinas) emite manifestação sobre adesão da 

PMC ao Pecim, com a consequente militarização da EMEF/EJA Professora Odila Maria 

Rocha Brito, e conclui: "opinamos pela não implementação deste modelo". 



3/9/2020 - Em reunião ordinária do Conselho Municipal, Comissão apresenta relatório 

sobre o Pecim. O plenário aprova o documento, encaminhando-o como Parecer do CME 

sobre o Programa para ampla divulgação. 

 

3. Análise do Manual das Escolas Cívico-Militares 

 
 

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é criado pelo Decreto 

presidencial nº 10.004 de 05/09/2019. A regulamentação da implantação do Pecim está 

definida pela Portaria n. 2.015 de 20/11/2019. No início da gestão do atual governo 

federal é publicado o Decreto n° 9.665, çde 2/1/2019, que institui a Subsecretaria de 

Fomento às Escolas Cívico-Militares. 

 
Como já mencionamos, o Manual das Escolas Cívico-Militares apresenta as 

concepções político-pedagógicas do Pecim, as normas e estrutura de funcionamento das 

escolas cívico-militares. O documento foi tornado público no início de fevereiro pela 

agência “Fiquem Sabendo” através da Lei de Acesso à Informação e posteriormente 

disponibilizado para os entes federados que aderiram ao Programa. Contém 324 páginas 

e é composto por 11 documentos: Regulamento das Ecim, Projeto Político Pedagógico, 

Projeto Valores, Normas de Apoio Pedagógico, Normas de Avaliação Educacional, 

Normas de Psicopedagogia Escolar, Normas de Supervisão Escolar, Normas de Gestão 

Administrativa, Normas de Conduta e Atitudes, Normas de Uso de Uniformes e de 

Apresentação Pessoal dos Alunos, Cartilha para os Responsáveis. Na apresentação é 

informado que a elaboração do Manual contou com a participação de representantes das 

redes estaduais e municipais de educação selecionadas para a fase inicial e que ele será 

revisto a partir da experiência de implementação do Programa Piloto em 2020. 

Duas questões de fundo que estão interligadas acabaram norteando o olhar 

avaliativo da Comissão sobre o Manual: 1. A implantação do Programa na Rede 

Municipal de Campinas contribuiria com a qualificação da educação pública em quais 



aspectos? 2. O Pecim, tal como expresso no Manual, é compatível com as normativas 

educacionais locais e nacionais, assim como com a história de práticas educativas e 

projetos desenvolvidos na Rede que buscam ampliar o caráter público da escola pública? 

As discussões na Comissão sobre os documentos que compõem o Manual 

fizeram-nos definir seis eixos de análise: 1. Visões sobre o que é “educação de 

qualidade” e o que é “direito à educação”; 2. Concepções acerca do perfil/papel do 

“aluno”, do “professor” e da “função social da escola”; 3. Formas distintas de conceber a 

gestão democrática; 4. A cultura militar na escola pública; 5. O respeito e a valorização 

da diversidade como princípio básico da educação pública e 6. Financiamento e criação 

de uma estrutura física e de recursos humanos próprios do Programa. 

 
3.1 Visões sobre o que é “educação de qualidade” e o que é “direito à educação”. 

 
 

Logo no início, o Manual apresenta como objetivo das escolas cívico-militares 

implementar uma “gestão de excelência” nas áreas educacional, didático-pedagógica e 

administrativa. No documento referente ao Projeto Político Pedagógico, o “modelo de 

escola de alto nível” é referendado “nos padrões de ensino e modelos pedagógicos 

empregados nos Colégios Militares do Exército, das Polícias Militares e dos Corpos de 

Bombeiros Militares, para os ensinos fundamental e médio”. A melhoria da qualidade 

também é identificada, no mesmo documento, com o que está previsto no enunciado da 

meta 7 do Plano Nacional de Educação que a associa com “a melhoria do fluxo escolar 

e da aprendizagem”. 

 
Essa nova gestão da escola pública, conforme objetivo proposto pelas escolas 

cívico-militares, contribuiria para a “educação integral” ou “formação integral” dos 

educandos, aspecto que figura entre os princípios das Escolas Cívico-Militares (Ecim). 

Essa “educação/formação integral” é associada à “formação e desenvolvimento 



humano global” (Introdução, p.2); ao “desenvolvimento nos aspectos físico, intelectual, 

afetivo, ético, moral, social e simbólico” (Regimento, p.7) e ao ensino do respeito aos 

direitos e do cumprimento dos deveres (Regimento, p. 29), e tem como um dos 

instrumentos de realização as “Normas de conduta e atitudes” (Regimento - Art. 189 - 

§2o.). 

 
 

Apesar das menções a uma ideia de formação mais ampla, a ênfase dos objetivos 

educacionais do projeto das escolas cívico-militares relaciona-se às aprendizagens dos 

alunos no que diz respeito às “competências e habilidades” previstas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e àquelas aferíveis nas avaliações contabilizadas pelo Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Além disso, as mudanças 

comportamentais dos educandos ganham centralidade na formação e, nesse aspecto, a 

introdução de rígidos padrões de “normas de conduta e atitudes”, referendadas na 

cultura militar, evidencia-se como uma das marcas do modelo, aspecto sobre o qual 

voltaremos a tratar mais adiante. 

 
No documento do Manual intitulado Projeto Político Pedagógico, podemos ler: 

 
 

“As Escolas Cívico-Militares se fortaleceram no país em decorrência do 

anseio por um ensino de qualidade, com melhores resultados do Ideb e no Enem, 

e pelo desejo da sociedade por mais oportunidades aos estudantes das redes 

estaduais e municipais como ocorre com os alunos oriundos dos Colégios 

Militares (...) 

As experiências dos Colégios Militares demonstram o desenvolvimento de 

um ambiente escolar mais seguro para os alunos, professores e funcionários, em 

que o foco está voltado para a melhoria do desempenho de toda a comunidade 

escolar, não só em relação aos aspectos didático-pedagógicos, mas também no 

que se refere ao crescimento pessoal, às relações interpessoais e ao 

desenvolvimento de valores de cidadania e civismo.” (p. 8) 



 

Assim, embora ao longo de todo o texto do Manual possamos perceber um 

movimento de busca de diálogo com normativas da educação nacional (como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, BNCC, Plano Nacional de Educação), a 

necessidade de demarcação da especificidade do modelo traduz-se numa referência 

permanente na experiência, princípios e normativas que regem as escolas militares. É 

importante lembrar que estas escolas são regidas por legislação própria, elaboradas no 

âmbito das forças armadas e têm como horizonte a formação para a carreira militar. 

Desse modo, a tentativa do Manual em conciliar os pressupostos e a tradição da 

escola pública civil com os das escolas militares, forjando um modelo compartilhado, 

resulta, em grande medida, em contradição e não em complementaridade como 

almejado. Acreditamos que os “valores de cidadania e civismo”, na lógica democrática, 

implicam no respeito à diversidade, no pluralismo de ideias, na liberdade de ensinar e 

aprender, no fortalecimento dos colegiados com vistas à ampliação da participação da 

comunidade escolar nos processos decisórios, no trabalho de planejamento/avaliação 

realizado de modo efetivamente coletivo. Embora estes valores/princípios sejam 

evocados no Manual, contraditoriamente, como procuramos evidenciar ao longo deste 

Parecer, eles são reiteradamente negados, não somente quando são explicitados 

aspectos da estrutura organizativa e dos procedimentos operacionais do modelo, mas 

também quando se busca a compatibilização com valores da cultura militar. 

 
É importante revisitarmos os termos em que o Regimento Escolar Comum das 

Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas reitera os objetivos 

e princípios da formação cidadã presentes na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, como se pode ler: 

 
DOS  PRINCÍPIOS  E  FINS  DA  EDUCAÇÃO  MUNICIPAL,  Art.  3º,  a 

educação municipal é realizada com base nos seguintes princípios: I - igualdade 

de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na escola; II - 



gratuidade e laicidade do ensino público; III - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; IV - respeito à 

liberdade e apreço à tolerância; V - pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

culturas, identidades e singularidades; VII - políticos: dos direitos e deveres de 

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

democráticos; VIII - estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais; IX - garantia 

de padrão de qualidade social; X - valorização e formação de todos os 

profissionais que atuam na UE; XI - compromisso com o Estado Democrático de 

Direito; XII - gestão democrática; XIII - valorização da experiência extraescolar; 

XIV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; e XV 

- autonomia pedagógica, administrativa e financeira da UE. 

 
Nota-se que o horizonte formativo expresso nos princípios acima inclui mas vai 

muito além de indicadores de qualidade sustentados no bom desempenho dos alunos 

em avaliações externas e na promoção de um ambiente escolar organizado e 

disciplinado priorizados no Pecim. Não podemos deixar de lembrar que a afirmação 

desses princípios que sustentam as normativas educacionais locais e nacionais não se 

dá de modo abstrato, atemporal, descontextualizado. Tais princípios, democráticos, são 

afirmados e disputados no período de redemocratização do Brasil, em oposição à 

ditadura militar marcada pela negação de direitos, pelo cerceamento das liberdades e 

dos espaços de participação política cidadã, pela censura, pela prática da tortura e do 

exílio. Os valores democráticos da autonomia, participação, liberdade e pluralismo 

passam a compor, ainda que de forma lenta, os marcos regulatórios legais, e de forma 

ainda mais lenta e contraditória, as práticas sociais e as relações do Estado com a 

sociedade. 



 

Procuramos demonstrar nesta parte do parecer que o Pecim e a Rede Municipal 

de Ensino, ancorada nas normativas educacionais locais e nacionais, possuem visões 

bem distintas sobre o que constitui a “qualidade da educação” e o “direito à educação”. 

Gostaríamos de reiterar esse argumento, destacando um outro aspecto que mostra os 

limites da lógica da “gestão da ordem” que orienta o Pecim e seus supostos resultados 

de maior rendimento dos alunos e melhor organização do ambiente escolar. As escolas 

indicadas para a implementação do Pecim devem caracterizar-se por ter um baixo Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Ou seja, o Programa elege esse índice 

como elemento determinante para qualificar ou desqualificar o trabalho desenvolvido nas 

escolas e justificar sua existência e intervenção. O IDEB é um indicador que leva em 

conta o desempenho dos alunos de 5° anos e 9° anos do ensino fundamental e do 3° 

ano do ensino médio em avaliações bianuais de Matemática e Português, associado aos 

índices de aprovação e evasão escolar das unidades. Entretanto, tomar o IDEB, por si 

só, como pretende o Pecim, para a avaliação da qualidade da escola pública é 

questionável, e os limites desse indicador têm sido apontados em muitos trabalhos 

acadêmicos e nos debates das políticas públicas educacionais. A Rede Municipal de 

Campinas, através do Programa de Avaliação Institucional em funcionamento desde 

2003, formulado e implementado em parceria com o LOED (Laboratório de Observações 

e Estudos Descritivos), grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da UNICAMP, e 

institucionalizado como política pública da Rede, destaca-se nacionalmente no 

questionamento do papel que indicadores como o IDEB têm desempenhado nos 

processos avaliativos da educação pública bem como na proposição de indicadores mais 

abrangentes e sensíveis à complexidade do trabalho educativo escolar. 

Nesse sentido, destacamos três depoimentos de ex-alunas da EMEF Professora 

Odila Maia Rocha Brito que, no processo de debates sobre a implementação do Pecim 

na unidade e incomodadas com a desqualificação da história da escola e do trabalho aí 

desenvolvido,  explicam  o  valor da experiência formativa que a Escola Odila Maia lhes 



proporcionou. Os depoimentos, como se pode perceber, descortinam aspectos 

fundamentais do desenvolvimento e da formação humana que ocorrem na escola e que 

devem se constituir também como indicadores a serem considerados quando nos 

indagamos sobre o que é uma escola de qualidade e qual é a educação a que a 

população tem direito. Os relatos foram postados no facebook, em dezembro de 2019, 

na página “Contra a militarização da EMEF Odila Maia”. 

 
“ (...) meu nome é Maria Paula, estudei minha vida inteira em escola pública 

e hoje estou no ensino médio. Estudei pela primeira vez no Odila Maia no 1° do 

fundamental em 2010, depois me mudei e continuei meus estudos em outras 

escolas públicas, porém fora de Campinas, e no final do ano de 2017 voltei a 

estudar no Odila Maia e completei o fundamental 2 na mesma. Não quis prestar 

nenhum vestibular para escolas técnicas mas tive total apoio e informação através 

da escola Odila, e tenho amigos que conseguiram passar em escolas técnicas 

estudando quase todo fundamental no Odila. Eu mesma hoje estudo em uma 

escola de período integral chamada Vitor Meireles e, assim como muitos colegas 

meus do Odila que ainda estudam na escola, sou totalmente contra a militarização 

da escola. Tenho muito a dizer, ainda mais por estar em uma escola que defende 

a autonomia e o protagonismo dos alunos, com a base dos 4 pilares da educação 

(ser, crescer, fazer, conviver)." 

 
"Me chamo Larissa, cresci no bairro São Domingos e estudei na Odila de 

2005 à 2012. Tive uma experiência na escola que foi fundamental para minha 

formação e escolha de profissão, uma vez que, ainda criança, decidi que queria 

ser professora. Tive professores exemplares, que além do trabalho em sala de 

aula, desenvolviam projetos extracurriculares incríveis. Entre os vários que tive a 

oportunidade de participar, o que mais me marcou foi o Oficina de Artistas, projeto 

dirigido por uma professora de educação artística, que tinha como objetivo trazer 

cultura e lazer para a escola, através de aulas de dança, teatro, 



etc. A partir da participação no Oficina de Artistas, consegui, assim como muitos 

colegas, bolsa para fazer um curso de teatro no Conservatório Carlos Gomes. Tal 

projeto foi essencial em nossas formações, uma vez que possibilitou uma 

expansão de possibilidades, fugindo do cotidiano das precariedades presentes na 

periferia da cidade. 

Durante o 9º ano, os professores da escola apresentaram as escolas 

técnicas, como possibilidade de curso profissionalizante e ensino médio de 

qualidade. Foram organizadas visitas às escolas técnicas, palestras e aulas de 

reforço. Com isso, consegui passar no vestibulinho para o técnico de enfermagem 

integrado ao ensino médio no Colégio Técnico de Campinas - Cotuca. Ao 

ingressar na nova escola, nós, alunos oriundos de escolas públicas, observamos 

o quanto aquele espaço era excludente e decidimos organizar um cursinho 

popular pré-vestibulinho. O Cursinho Popular Responsa, que funciona até hoje, 

tem como objetivo auxiliar alunos de escola pública a ingressarem em escolas 

técnicas. Durante 2 anos, o projeto foi desenvolvido na EMEF Odila Maia Rocha 

Brito, sendo que vários alunos foram aprovados em escolas como Cotuca, Etecap, 

Bentão, etc. A escola sempre recebeu o projeto muito bem, mostrando estar 

preocupada com o futuro de seus alunos. Muitos dos alunos aprovados nas 

escolas técnicas também se tornaram professores do cursinho, expandindo e 

dando continuidade à luta pela educação pública de qualidade para todos. 

Após me formar no ensino médio e no curso técnico de enfermagem, 

consegui passar em diversas universidades públicas, e considero que a formação 

que tive na Odila foi fundamental para a concretização disso. Como sempre quis 

ser professora, escolhi cursar bacharelado e licenciatura no curso de Geografia 

da Universidade de São Paulo (USP). Cada vez mais me espelho nos professores 

que tive na Odila, e tenho muitos colegas que compartilham da mesma gratidão. 



A EMEF Odila Maia Rocha Brito tem professores e projetos excelentes que 

formam alunos e cidadãos. E acredito que isso só possível a partir de um projeto 

de escola democrática, em que todos têm voz e são respeitados. Assim, considero 

que a militarização da nossa escola não trará benefícios, pois o projeto é pautado 

em um processo autoritário e excludente, que padroniza e silencia. A escola 

pública precisa de investimentos, valorização de seus profissionais e pluralidade, 

não de militares!" 

 

"Meu nome é Ana Karolina da Silva, tenho 15 anos e sou ex-aluna da 

escola Odila. Estudei no Odila desde o 3° ano do fundamental. A minha 

experiência no Odila foi completamente incrível, eu sempre tive o apoio de 

professores e da gestão, principalmente no tempo que tive que me afastar por 

problemas pessoais, a escola sempre me proporcionou diversas oportunidades 

como: projeto rádio, Grêmio estudantil, CPA (Comissão Própria de Avaliação), 

xadrez, teatro, capoeira, vôlei em rede, aula de informática (dada por ex-alunos 

que se disponibilizam) e projeto de protagonismo juvenil. Todos esses projetos 

me capacitaram para ser uma pessoa melhor, e me abriram diversas portas, tanto 

na parte escolar como na profissional. 

A escola sempre falou sobre vestibulinhos e colégios técnicos e sempre se 

pôs à disposição para ajudar quem quisesse fazer a inscrição. Grande parte da 

minha vida foi no Odila, um lugar onde eu tenho um carinho imenso e total 

respeito. 

Eu sou contra a implantação do cívico militar, acredito que a escola é um 

local que se deve estimular a criatividade e a imaginação, um lugar onde todos 

podem se expressar sem um certo medo, onde todos podem ser eles mesmos, 

um lugar de acolhimento, carinho e amor. Acredito que, com a implantação do 

projeto, isso tudo vai se acabar, e os alunos terão medo, causando uma pressão 

psicológica nos estudantes." 



 
 

Quais são as marcas formativas apontadas pelas ex-alunas em sua experiência 

na EMEF Odila Maia? Quais indicadores os relatos descortinam para pensarmos o que 

é uma escola pública de qualidade? Percebe-se, claramente, uma escola que promove 

a autonomia, a convivência e a solidariedade humana. Uma escola democrática onde 

todos têm voz, são respeitados, podem se expressar sem medo. Onde todos podem ser 

eles mesmos, lugar de acolhimento, carinho e amor. Espaço plural, não excludente e 

não padronizador, que estimula a criatividade e a imaginação. Escola na qual os 

educandos sentem-se apoiados pelos profissionais no momento em que passam por 

problemas pessoais. Onde se possibilita uma formação adequada para a continuação 

dos estudos. Mas não só. Lugar onde os educadores se preocupam com a orientação 

dos alunos para as diversas possibilidades de continuação do ensino médio, com visitas 

às escolas técnicas, aulas de reforço. Escola que se mostra preocupada com o futuro 

dos seus alunos. Inclusive promovendo parcerias como o acolhimento de um Cursinho 

Popular nas dependências da escola, tendo entre os docentes ex-alunos cursantes de 

escolas técnicas. Espaço voltado para uma formação efetivamente integral, promovendo 

projetos extracurriculares, além daqueles previstos no currículo formal como o “oficina 

de artes” que, no caso de Larissa, possibilitou-lhe “expansão de possibilidades fugindo 

do cotidiano das precariedades presentes na periferia da cidade”. Projetos voltados para 

a fruição e produção das artes, o conhecimento das tecnologias e o protagonismo dos 

jovens. Projetos que, nas palavras dessas estudantes, “capacitaram pra ser uma pessoa 

melhor” e “abriram diversas portas tanto na parte escolar quanto profissional”. 

Maria Paula, Ana Karolina e Larissa nos dão pistas muito interessantes sobre a 

necessidade de ampliarmos os parâmetros a partir dos quais devemos pensar o que 

significa uma educação pública de qualidade e o que é garantir o direito à educação. 

Explicitam em seus relatos que as marcas formativas que a experiência vivida no Odila 

lhes proporcionou não são compatíveis com o projeto de militarização identificado 



como “autoritário e excludente, que padroniza e silencia”, que promove o medo, o 

desinvestimento na participação e a desvalorização dos profissionais da educação. 

 
 

 
3.2 Concepções acerca do perfil/papel do “aluno”, do “professor” e da “função 

social da escola” 

 
3.2.1. A imagem do Professor 

Qual a imagem de professor está presente no Manual das Escolas Cívico-

Militares? Qual lugar lhe é atribuído no Pecim na organização do trabalho escolar? 

No "Regulamento das Ecim", documento que compõe o Manual, consta como 

princípio das escolas cívico-militares a “valorização dos profissionais da escola”. Este 

enunciado nos remete ao artigo 206 da Constituição que prevê como princípio da 

educação nacional: “a valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da 

lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 

único para todas as instituições mantidas pela União”. 

 
Entretanto, tal princípio é, claramente, desrespeitado pelo Pecim quando o 

Manual prevê a presença de militares, não habilitados e concursados, exercendo papéis 

que cabem aos profissionais da educação. Essa ingerência fica evidente quando o 

Regulamento se refere às atribuições do “oficial de gestão escolar”, do “oficial de gestão 

educacional” e do corpo de “monitores”, funções que, segundo o organograma 

apresentado no Manual, serão exercidas por militares. Com relação às atribuições dos 

monitores consta na seção III daquele documento: 



V - contribuir para a formação ética, moral, afetiva, social e simbólica 

dos alunos, promovendo conversas, relatos de experiências e retirada de 

dúvidas sobre diferentes assuntos; 

XI - sugerir ao Diretor a alusão de datas cívicas e outras julgadas 

importantes, explicando sumariamente aos alunos sobre a sua relevância; 

XVI - proporcionar aos alunos acolhimento e oportunidades de 

diálogo, aspectos necessários ao seu desenvolvimento; 

XIX - desenvolver nos alunos o espírito de civismo e patriotismo, 

estimulando o culto aos símbolos nacionais; 

XXVII - conduzir as formaturas diárias dentro das suas turmas e 

auxiliar na preparação e execução das formaturas gerais; 

XXX - orientar e acompanhar as atividades dos chefes de turma; 

 
 

O “Regulamento das Escolas Cívico-Militares” traz ainda outros artigos que 

evidenciam o modo como as funções atribuídas aos militares nas Ecim dizem 

respeito ao papel dos educadores profissionais que compõem o quadro de 

carreira do magistério: 

 
Art. 36 - O corpo de monitores constitui-se como forte aliado para as 

ações pedagógicas e deve atuar fortemente nas dimensões afetiva, social, 

ética, moral e simbólica, que integram a formação e o desenvolvimento 

humano global. 

 
Art. 94 - Deve haver a previsão de pelo menos um tempo semanal 

para atividades de orientação educacional e de desenvolvimento de 

valores e atitudes, a serem conduzidas pelos orientadores educacionais e 

pelos monitores. 



Na sequência, o artigo 103 destaca que a hora-aula semanal destinada ao Projeto 

Valores, conduzida pelos orientadores educacionais e monitores, pode ter um tempo 

ampliado a critério das escolas. E o artigo 130 indica que as escolas devem normatizar 

as atividades extracurriculares, que podem ser propostas pelos docentes, pelo corpo de 

monitores ou pelos demais integrantes da comunidade escolar. 

 
Matéria publicada no site “gov.br” (Governo do Brasil) de 14/02/2020 e intitulada 

“Militares da reserva têm até 2 de março para se inscrever no programa das escolas 

cívico-militares” evidencia que a presença dos militares ocupando funções previstas no 

organograma do Manual será bem mais abrangente do que está explicitado no 

documento: 

 
“A atuação dos militares da reserva será em auxílio à infraestrutura escolar, 

à zeladoria do patrimônio e à assessoria em aperfeiçoamento de processos. Cada 

graduação militar recebe um tipo de função dentro das atividades na escola. 

 
Os suboficiais, subtenentes e sargentos vão contribuir para melhorar o 

ambiente educativo, reduzir a violência na escola, aumentar o nível de  satisfação 

dos alunos, reduzir o índice de faltas e desenvolver valores e atitudes. Os oficiais 

intermediários e subalternos devem exercer atividades como zelar pela disciplina 

escolar, orientar as ações dos monitores e manter a direção escolar informada 

sobre a situação disciplinar dos alunos. Já os oficiais superiores vão colaborar 

com apoio pedagógico, supervisão escolar e com as atividades da Seção 

Psicopedagógica.” 

 
Nota-se, o que está em questão é o esvaziamento do papel dos profissionais da 

educação, particularmente, mas não só, dos docentes. O Pecim destitui os professores 

do seu papel de profissionais da educação escolar, responsáveis por uma formação 

humana concebida de forma ampla. A formação profissional que os habilita a cuidar 



dos processos do ensinar e aprender inclui o conhecimento teórico e prático das artes, 

da formação ética, estética, política, afetiva, moral dos educandos. Inclui também as 

formas de acolhimento e a construção da disciplina, necessárias para o pleno 

desenvolvimento dos educandos. Quando o Programa destitui os professores dessas 

suas atribuições, alocando-os no restrito campo da “gestão didático-pedagógica”, ele os 

desprofissionaliza e, assim, desvirtua a função social da escola pública. O Pecim parte 

do pressuposto de que é possível separar a dimensão cognitiva (numa visão 

empobrecida que a vincula estritamente a habilidades/competências das disciplinas) das 

demais dimensões da formação humana (moral, afetiva, ética, estética, política, corporal, 

relativas à constituição de valores e condutas). E o pior: fragmenta o que é indissociável, 

atribuindo a leigos a responsabilidade sobre aspectos fundamentais da formação escolar, 

supondo que a “formação militar” por si só, ou ainda o “bom senso”, “boas intenções” ou 

“uma capacitação ligeira de algumas horas” possam habilitar os militares a ocupar o 

ofício de educadores nas escolas. 

 
Além do mais, a imagem desprossifionalizada dos educadores ganha novos 

contornos quando vista sob a perspectiva da formação em serviço a que eles devem 

estar sujeitos dentro das Ecim. 

Ressaltamos que a valorização dos profissionais da educação se traduz não 

somente pela garantia de planos de carreira, piso salarial e ingresso por concurso 

público, como já mencionamos. Na LDB, esses aspectos são acrescidos da garantia da 

progressão funcional, condições adequadas de trabalho e período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho (Art. 66). A formação continuada 

é peça-chave da valorização dos educadores e conta com longa tradição na Rede 

Municipal de Campinas. Desde fins dos anos 80 do século passado, a SME conta com 

um Setorial de Formação que promove diversas iniciativas de formação em serviço 

(cursos, grupos de estudo e formação centralizadas e nas unidades educacionais, cursos 

de especialização e extensão em parceria com universidades, seminários, conferências, 

palestras). Para tanto, vale-se de profissionais da própria rede e externos como 

formadores, focando temáticas relacionadas às disciplinas e 



áreas de conhecimento, assim como temáticas mais amplas relacionadas ao campo da 

educação, cultura e mundo do trabalho. A indissociação entre teoria e prática, a postura 

investigativa sobre a própria prática, a valorização dos saberes já construídos pelos 

profissionais são princípios que vêm norteando as ações de formação continuada. Nesse 

sentido, os profissionais da educação têm papel ativo na definição dos perfis e das 

frentes de formação continuada em sintonia com as demandas formativas definidas nos 

Projeto Político Pedagógico das unidades e nas Diretrizes Curriculares Municipais, 

elaborados coletivamente. 

A formação continuada é assim dimensão constitutiva das identidades dos 

educadores e da construção de sua profissionalidade. É evidente que o modo como as 

concepções que têm norteado a experiência da Rede Municipal de Campinas e aquela 

que orienta o Programa das Escolas Cívico-Militares são divergentes em relação a este 

aspecto. No Manual, fica claro que os educadores são objeto de “reciclagem profissional” 

(p. 67 - apêndice B do Regimento), expressão que denota uma visão dos educadores 

como não participantes da definição dos conteúdos da formação na qual estarão 

envolvidos, uma visão na qual os educadores, seus saberes e experiências são 

desconsiderados. Quem define a “reciclagem” dos educadores nas escolas cívico-

militares e qual seu conteúdo? 

O organograma que define os profissionais que compõem as Ecim e suas 

atribuições é bastante fragmentado e verticalizado, como veremos mais adiante. Nessa 

estrutura, os educadores são alvos da formação em serviço e não sujeitos participantes 

de sua definição e execução. Segundo o Manual, cabe ao Chefe da Divisão de Ensino 

(função não prevista no organograma dos profissionais da Rede Municipal): 

 
X - programar e coordenar a execução do Estágio de Atualização Pedagógica 

sob responsabilidade da Seção de Supervisão Educacional. 

XXXIII - coordenar e promover a capacitação das (?) profissionais da gestão 

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

escolas Cívico-Militares. 



 

Ainda, segundo o Manual, o Estágio de Atualização Pedagógica deve ocorrer no 

início de cada ano letivo com o objetivo de “aperfeiçoamento dos docentes nas suas 

práticas pedagógicas e nivelar conhecimentos sobre o planejamento escolar”. No 

primeiro ano de adesão ao Pecim, o Estágio terá como foco a organização da escola e 

a preparação dos profissionais para implantação do modelo baseado no Manual das 

Escolas Cívico-Militares e em todos os seus documentos. 

Na parte do Manual referente às atribuições da direção da escola, podemos ler: 

XVIII - baixar diretrizes para o acompanhamento da condução do ensino, 

propiciando o aperfeiçoamento da atuação docente e a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 
Enquanto o diretor “baixa diretrizes” e o chefe da divisão de ensino “programa”, 

“coordena” e “promove” atividades referentes à formação continuada dos profissionais 

da educação, cabe aos docentes, segundo o documento “Regulamento das escolas 

cívico-militares”: 

 
“VIII - participar das atividades interdisciplinares propostas pelo 

Coordenador do seu ano escolar: 

X - participar de estudos, debates, seminários e encontros, sugeridos pela 

Chefia de divisão de ensino, contribuindo para o seu aperfeiçoamento profissional; 

XIX - participar de programas e de estágios desenvolvidos sob a 

responsabilidade da Divisão de Ensino; 

XXI - participar do estágio de atualização pedagógica realizado no início do 

ano letivo, e de outros eventos de formação continuada propostos pela Divisão de 

ensino. 



O horizonte formativo dos docentes e discentes é claro: “cumprir a proposta 

pedagógica da Ecim” e “cumprir todas as diretrizes, as normas e as ordens contidas nos 

documentos das Ecim, bem como nas diretrizes relativas à gestão didático-pedagógica 

emanadas pela respectiva Secretaria de Educação”. Esse movimento de assujeitamento, 

enquadramento e controle sobre a formação e a prática docente evidencia o quão 

enganosa é a perspectiva presente no Manual, segundo a qual, a “gestão didático-

pedagógica da sala de aula” seria um atributo dos docentes e da SME local, e a 

intervenção dos militares recairia sobre outras dimensões da gestão da escola. 

 
3.2.2. Visão sobre os alunos 

O “aluno da escola cívico-militar” é caracterizado no documento intitulado “Projeto 

Político Pedagógico” do Manual das Escolas Cívico-Militares. O Manual vale-se de uma 

pesquisa geral, de âmbito nacional, para definir “um retrato dos alunos brasileiros da 

atualidade”, supondo que o perfil apresentado pode abarcar genericamente os alunos de 

qualquer escola pública do país, particularmente aqueles que vivem em condições de 

vulnerabilidade. Apesar de o documento advogar a necessidade de “compreender o 

aluno em sua totalidade, complexidade e singularidade”, a “Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar de (IBGE, 2005)” realizada com alunos do 9° anos de todo o Brasil e utilizada 

como base para a caracterização dos alunos, não avançou nessa direção. Dela, são 

extraídos apenas supostos traços gerais dos estudantes brasileiros da rede pública. 

Inicialmente a caracterização circunscreve-se a aspectos relacionados à vida escolar 

como percentuais de acesso à água e sabão nas escolas, ambiente propício à prática de 

esporte, ausência à escola por motivo de saúde. Além destes aspectos, os índices se 

referem também ao grau de escolaridade das mães dos alunos e o quanto os pais se 

envolvem com o acompanhamento da vida escolar dos filhos. Uso de drogas, vida sexual 

e envolvimento em brigas por parte dos alunos são temas que também compõem a 

caracterização. Por fim, o documento destaca um grande percentual de alunos que 



declararam possuir aparelho celular, o que definiria a “geração” de estudantes como 

“nativos digitais”. Esse “novo perfil de aluno” demandaria dos docentes “novos métodos 

e práticas de ensino”. Só assim, segundo o documento, a educação seria “inclusiva”, se 

preocupando com todos os seus alunos “apesar das suas dificuldades cognitivas, 

culturais, econômicas, etc”. 

Salta aos olhos a superficialidade com que são caracterizados os alunos. 

Inicialmente pelo intento de definir um perfil genérico para os alunos brasileiros das redes 

públicas. Além disso, o perfil dos educandos é definido a partir de uma lente que enfatiza 

carências, ausências, desregramentos. Essa forma de retratar os alunos cumpre o papel 

de justificar a presença dos militares na escola, uma vez que eles representariam o 

corretivo e a possibilidade de superação do cenário de desordem e indisciplina, marcas 

da vida escolar e da vida dos educandos. Percebe-se que os recortes e a forma 

superficial a partir dos quais são apresentados os alunos, reforçam visões estereotipadas 

e estigmatizadoras dos adolescentes das classes populares e trabalhadoras, em sua 

maioria negra e periférica. Como se pode falar genericamente de “geração nativa digital”, 

quando sabemos que as desigualdades sociais definem diferenças substantivas em 

relação ao modo como os adolescentes acessam as tecnologias digitais e a internet?! 

Como imaginarmos que a militarização da escola pode incidir sobre questões 

relacionadas ao uso de drogas e à vida sexual precoce sem que esses aspectos da vida 

dos alunos sejam entendidos a partir das condições sociais concretas em que estão 

inseridos e dos processos formativos extra escolares em que estão envolvidos? Nota-

se, pela leitura do Manual no tocante à construção do perfil do educando, que são 

inúmeros os aspectos ausentes na caracterização dos alunos e que podem ser 

relevantes para os propósitos escolares: o perfil da organização familiar, suas condições 

socioeconômicas, a inserção dos responsáveis e dos alunos no mundo do trabalho, seu 

pertencimento a grupos culturais e religiosos, a autodeclaração racial e de gênero, 

práticas de leitura e escrita desenvolvidas fora da escola e outros processos formativos 

nos quais os alunos estão inseridos. 



A caracterização dos alunos feita normalmente pelas escolas em seus Projetos 

Político Pedagógicos (PPP) é um aspecto fundamental na elaboração do projeto da 

escola, pois pode revelar diversos facetas do perfil dos educandos, seus múltiplos 

pertencimentos, as relações que estabelecem com o território em que vivem/estudam, 

facetas de sua trajetória escolar, as vivências que compõem a sua formação fora do 

espaço da escola. Dimensões cuja compreensão é imprescindível para melhor 

planejarmos e avaliarmos o processo formativo escolar. Por isso, essa caracterização 

precisa ser feita pelos educadores de cada unidade, em diálogo estreito com o restante 

da comunidade escolar. Sua realização e reelaboração permanentes representam 

momentos especiais no processo formativo que envolve todos os sujeitos da escola. 

Nesse sentido, é incompreensível que o Manual traga um PPP pronto, sujeito apenas a 

acréscimos das realidades locais e com uma caracterização genérica, restritiva e 

desqualificadora dos alunos. Ou melhor, só é compreensível à luz do projeto educativo 

padronizador, disciplinador e imbuído de um espírito “pacificador” como é o Pecim. 

Cabe destacar dois últimos aspectos relacionados ao modo como a imagem dos 

alunos é representada no Manual. Na rotina cotidiana das Ecim, os alunos de cada turma 

se rodiziam no desempenho da tarefa de “chefia de turma”. Segundo o documento, essa 

chefia se traduz em atribuições que, na nossa concepção, deveriam ser responsabilidade 

dos profissionais da educação, como cuidar da disciplina da sala na ausência do 

professor ou do monitor ou, ainda, conduzir a turma em forma nos deslocamentos. É 

evidente a diferença de concepção que orienta hoje, em grande parte das escolas da 

Rede Municipal de Campinas, a escolha e atribuições do aluno “representante de 

classe”, função prevista no Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da 

Rede Municipal de Ensino de Campinas. A própria forma de nomear a função já denota 

as diferenças. De acordo com este Regimento, o aluno  “representante de classe”, como 

o nome diz, “representa” a turma, ou seja, é porta voz das demandas e interesses da 

turma junto a outros segmentos da escola, ou em órgãos colegiados como a Comissão 

Própria de Avaliação e o Conselho de Escola, ou ainda, no Conselho de Ciclo. Seu papel 

é organizar as demandas dos alunos e 



encaminhá-las aos espaços cabíveis, traduzindo, assim, uma possível experiência de 

participação democrática. Papel bem distinto do “chefe de turma” a quem cabe zelar pelo 

controle e disciplina dos colegas, delatando os infratores. 

Por fim, gostaríamos de destacar um último aspecto que também diz respeito à 

participação discente na vida escolar. No Regimento Escolar Comum das Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas, em seu artigo 21, que trata 

dos órgãos colegiados que compõem a gestão democrática escolar, consta o Grêmio 

Estudantil. Mais adiante, o Regimento (artigo. 36 a 38) detém-se um pouco mais na 

caracterização do grêmio, apresentando-o como “colegiado autônomo”, “órgão máximo 

de representação dos alunos da UE”, cabendo à escola reservar-lhe um espaço próprio 

para a realização de suas atividades e garantindo a aprovação de seu estatuto em 

assembleia geral dos estudantes. Em contraposição a essa perspectiva, a tutela e o 

cerceamento da liberdade de agremiação dos estudantes nas Ecim compõem 

explicitamente as normatizações do Programa. No “Regulamento das Escolas Cívico 

militares”, podemos ler: 

Art. 191. A Ecim poderá congregar os alunos em grêmios, clubes, núcleos 

e grupos que reflitam interesses comuns de seus integrantes, desde que  estejam 

autorizados pelo Diretor, alinhados às orientações didático-pedagógicas das Ecim 

e sob a supervisão de um orientador civil ou militar. 

Art. 193. São atribuições do oficial orientador: 

 
IV - relatar ao Diretor, sistematicamente, as atividades desenvolvidas pela 

agremiação, destacando os resultados obtidos, as influências sobre seus 

integrantes e as consequências decorrentes. 

Art. 194. As agremiações de alunos não estão autorizadas a representar a 

escola nem a manter ou expedir correspondências, tampouco a ligar-se a pessoas 

e organizações estranhas à escola sem o conhecimento do Diretor. 



3.2.3. Papel da escola na sociedade 

O documento intitulado “Projeto Político Pedagógico” do Manual das escolas 

Cívico-Militares apresenta a concepção de sociedade do Pecim, caracterizando-a 

genericamente como uma sociedade globalizada em acelerada mutação (econômica, 

política, social e cultural), marcada por avanços científicos e tecnológicos, por 

preocupações relacionadas ao desenvolvimento sustentável e pela ampliação do acesso 

à informação e conhecimento graças à tecnologia. 

O texto refere-se a uma sociedade genérica, homogênea e coesa que se move 

aceleradamente rumo ao progresso. Não há qualquer menção às profundas 

desigualdades sociais que cindem a sociedade brasileira, definindo diferenças profundas 

no acesso a bens materiais e culturais. Não há qualquer menção ao perfil autoritário e 

violento da sociedade brasileira, traduzido em práticas e concepções de caráter classista, 

racista, sexista. 

A sociedade sem conflitos, sem desigualdades e relações de opressão, tal como 

apresentada no Manual, demandaria um papel específico para a educação escolar: 

formar um “indivíduo que tenha um espírito investigativo, uma visão crítica, que saiba 

resolver problemas e conflitos, agir com autonomia, expressar opiniões, assumir 

responsabilidades e relacionar-se com os outros”. 

Ora, esses objetivos formativos escolares, embora possam parecer plausíveis e 

consensuais, inscritos num Programa que silencia sobre os grandes problemas que 

afligem a sociedade brasileira, encerram os processos educativos no âmbito da formação 

de competências individuais. Nessa perspectiva, esvaziam-se os sentidos da 

responsabilidade, autonomia, criticidade, espírito investigativo e livre expressão 

enunciados. Estes horizontes formativos, em sintonia com os pressupostos do Pecim, 

ganham novos significados afeitos à lógica da adaptação à ordem estabelecida, do 

fomento à competitividade. Isso num contexto em que, mais do nunca, vivemos no Brasil 

desafios da transformação da vida pública, coletiva, que necessitam ser nomeados, 

reconhecidos como horizontes da formação humana. Qual é o papel da escola pública 

num contexto de destituição acelerada de direitos básicos dos 



trabalhadores, de ataques à soberania nacional e ao patrimônio ambiental brasileiro, de 

ação de instâncias governamentais de combate aos movimentos negro, feminista, LGBT, 

ambientalista e suas conquistas? 

Nesse sentido, soa bastante limitadora e simplista a ideia de que é necessário que 

a escola “atenda às expectativas e às necessidades de uma sociedade”, “acompanhe as 

mudanças dessa mesma sociedade” e “conheça e se prepare para o aluno do século 

XXI”. Compreendemos que a escola não deve estar a reboque das mudanças da 

sociedade, adaptando-se a essas mudanças e formando indivíduos melhor adaptados. 

Como instituição social, que tem como razão de ser o campo da formação humana, a 

escola participa da disputa política envolvida na interpretação, problematização e rumos 

dessas mudanças. Essa é a perspectiva que orienta a definição dos princípios acerca do 

currículo e do papel da escola na sociedade, presentes no currículo da Rede Municipal 

de Campinas. No documento “Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do Ensino 

Fundamental - Anos Finais: um processo contínuo de reflexão e ação” (2a. ed. 2015), 

elaborado com ampla participação dos educadores e balizador do projeto educativo da 

Rede, temos uma fundamentação teórica e filosófica bem distinta daquela que orienta o 

Pecim: 

 
Nossa perspectiva é de uma formação humana ampla e crítica, uma 

formação que possibilite a apropriação dos saberes produzidos histórica e 

socialmente e promova novos conhecimentos pelos e para os estudantes e 

educadores. Almejamos uma escola que leve o aluno a compreender a sua 

própria realidade, situar-se nela, interpretá-la e contribuir para sua transformação; 

uma escola que tenha a intenção de formar homens, mulheres, meninos e 

meninas comprometidos com a construção de uma nova sociedade – mais justa, 

democrática e igualitária (p. 24). 

 
Há outra tarefa a ser cumprida na escola apesar do poder dominante e por 

causa dele – a de desopacizar a realidade enevoada pela ideologia 



dominante. Obviamente, esta é a tarefa dos professores e das professoras 

progressistas que estão certos de que têm o dever de ensinar, competentemente, 

os conteúdos mas também estão certos de que, ao fazê-lo, se obrigam a desvelar 

o mundo da opressão. Nem conteúdo só, nem desvelamento só, como se fosse 

possível separá-los, mas o desvelamento do mundo opressor através do ensino 

dos conteúdos (FREIRE, 2001, p. 28).(p. 29) 

 
 
 

3.3. Formas distintas de conceber a gestão democrática 

 
 

O princípio da gestão democrática está presente no capítulo que trata “Da 

finalidade, dos princípios, dos valores e dos fundamentos” do Pecim no documento 

“Regulamento das Escolas Cívico-Militares”. Nesse sentido, o Programa, 

aparentemente, estaria em conformidade com a Constituição, a Lei Orgânica do 

Município de Campinas e as normativas educacionais nacionais e locais que regem a 

área da educação na atualidade. O princípio se traduz em estruturas organizativas, 

práticas educativas e formas de exercício do poder, ancoradas em processos 

participativos de tomadas de decisão, planejamento e avaliação. Dessa forma, a gestão 

democrática está associada à autonomia, participação, diálogo, conflito e negociação. 

Embora se trate de um princípio consolidado na legislação, sua consecução requer 

problematização/aprimoramento constantes, seja porque ela afronta uma tradição de 

relações autoritárias e centralizadoras presentes em nossa cultura, seja porque a 

realidade, em seu dinamismo, coloca sempre desafios novos para o exercício da gestão 

democrática. 

 
A leitura atenta do Manual das Escolas Cívico-Militares nos fez indagar: a 

compreensão e a operacionalização da gestão democrática preconizada no Pecim estão 

efetivamente em conformidade com o modo como o princípio é concebido nas 

normativas educacionais e como tem sido vivenciado na Rede Municipal de Ensino de 



Campinas? Segundo a Lei Orgânica do Município de Campinas, em seu artigo 230, o 

Sistema Municipal de Ensino de Campinas é constituído por: “I - Conselho Municipal de 

Educação; II - Secretaria Municipal de Educação; III - Conselho das Escolas Municipais 

e IV - Conselho de Escola.” Segundo o princípio da gestão democrática, estas instâncias 

são corresponsáveis pelas definições, encaminhamentos e monitoramento das questões 

educacionais no município, cabendo-lhes atribuições específicas, porém 

interdependentes. Isso explica a Ação impetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, junto ao Município de Campinas, em relação à forma como se deu a adesão 

do poder público ao Pecim, sem que os Conselhos que compõem o Sistema Municipal 

de Ensino fossem consultados. Cabe lembrar algumas competências do Conselho 

Municipal de Educação de Campinas, previstas na Lei 8869, de 24 de junho de 1996, a 

qual o instituiu, que evidenciam a impropriedade da forma como foi feita a indicação de 

adesão pelo Poder Público Municipal ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares 

à revelia do posicionamento deste Conselho: 

 
I - fixar diretrizes para a organização do sistema municipal de ensino; 

II - colaborar com o Poder Público Municipal na formulação da política e na 

elaboração do plano municipal de educação; 

III - zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas 

em matéria de educação; 

VI - assistir e orientar os poderes públicos na condução dos assuntos 

educacionais do município; 

VII - opinar sobre convênios de ação interadministrativa que envolvam o Poder 

Público Municipal e as demais esferas do Poder Público ou do setor privado; 

VIII - subsidiar o plano de aplicação de recursos públicos, em Educação, no 

Município; 

IX - propor medidas ao Poder Público Municipal para efetiva assunção de suas 

responsabilidades em relação à educação infantil e ao ensino fundamental; 



XI - pronunciar-se no tocante à instalação e funcionamento de estabelecimento 

de ensino de todos os níveis situados no Município: 

XII - opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado pelo Poder Público; 

XIII - estudar, sugerir e deliberar juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação medidas que visam à expansão qualitativa do Ensino Municipal; 

XIV - opinar sobre a criação, ampliação e localização das escolas municipais. 

 
 

O “Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de 

Ensino de Campinas” reitera o princípio da gestão democrática e avança na explicitação 

dos seus fundamentos: 

 
CAPÍTULO II DA GESTÃO ESCOLAR Art. 14. A Gestão escolar democrática 

realizada pela Equipe Gestora, com a participação dos demais segmentos da 

comunidade escolar e dos órgãos colegiados, considera o contexto social, político 

e cultural em que a UE se insere e tem como fundamentos: I - o PP da UE; II - a 

valorização da escola enquanto espaço privilegiado do processo educacional; III 

- a participação da comunidade escolar e dos colegiados nos processos 

consultivos e decisórios; IV - o trabalho coletivo, cooperativo e solidário; V - a 

mediação, por meio do diálogo, dos conflitos de interesse inerentes ao trabalho 

coletivo e intersubjetivo; e VI - a articulação e a indissociabilidade dos aspectos 

pedagógicos, administrativos e financeiros. 

 
A partir desse marco de referência é possível identificarmos diferenças 

significativas em relação ao modo como o Pecim e a Rede Municipal de Ensino de 

Campinas concebem a gestão democrática. É importante lembrar que, no item anterior 

deste parecer, quando tratamos do modo como o papel do educador e dos alunos é 

abordado no Manual, evidenciamos uma perspectiva que se distancia do princípio da 

gestão democrática. O esvaziamento do papel do professor e o incremento de 

mecanismos de controle sobre o seu trabalho, assim como a forma totalmente tutelada 



de funcionamento do grêmio estudantil são provas disso. Os fundamentos da 

participação, do fortalecimento dos colegiados, do trabalho coletivo, cooperativo e 

solidário, ancorados na mediação de conflitos através do diálogo, não compõem o 

horizonte formativo do Pecim. Muitos aspectos apresentados no Manual confirmam essa 

apreciação. Apresentamos a seguir alguns exemplos. 

A estrutura do organograma dos profissionais que compõem a Ecim é 

fragmentada, verticalizada e centralizadora de poder. O diretor escolar, assessorado pelo 

oficial de gestão escolar, um militar, detém um poder extremamente concentrado sobre 

pessoas e processos no cotidiano escolar. Segundo o documento do Regulamento, cabe 

ao diretor: definir critérios sobre a participação dos alunos nos Conselhos de Classe (Art. 

11); baixar diretrizes para o acompanhamento da condução do ensino, propiciando o 

aperfeiçoamento da atuação docente e a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem (Art. 16 - item XVIII e Art. 99); determinar quais canções podem ser 

entoadas na escola (Art. 50); escolher e destituir a qualquer momento os coordenadores 

pedagógicos de ano entre os professores voluntários (Art. 166); estabelecer/aprovar 

condições para qualquer tipo de organização discente dentro da escola (Art. 188); 

homologar as decisões do Conselho de Classe que tem caráter apenas consultivo 

(Apêndice B). 

A indissociabilidade entre aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros da 

gestão escolar é outro fundamento da gestão democrática presente no Regimento das 

Escolas Municipais de Campinas, acima citado, explicitamente confrontado pelas 

proposições do Pecim apresentadas no Manual. O pressuposto da visão integrada que 

orienta a Rede Municipal de Ensino de Campinas é que o pedagógico, o administrativo 

e o financeiro são dimensões interdependentes da gestão escolar, aspectos 

indissociáveis do Projeto Político Pedagógico, construído coletivamente pela 

comunidade escolar. Como já analisamos anteriormente, a fragmentação dessas 

dimensões da gestão escolar fundamenta o Pecim. Essa fragmentação se instaura a 

partir de uma divisão dentro do campo pedagógico quando o Programa limita a ação 

docente ao campo de uma “gestão didático-pedagógica” da sala de aula e atribui à 



“gestão educacional” - afeita à formação ética, relacionada aos valores e a condutas - à 

alçada do corpo de monitores, coordenados pelo oficial de gestão educacional, todos 

militares. No Pecim, a Divisão de Ensino (composta por chefia e auxiliar administrativo), 

na qual estão alocados os professores, é integrada também por uma Seção 

Psicopedagógica e outra de Supervisão Escolar (subdividida em subseção de avaliação 

educacional e subseção de apoio pedagógico, ambas compostas por chefia e adjunto). 

A estrutura atual dos cargos de educadores que atuam dentro das unidades escolares 

na Rede Municipal de Campinas não contempla todas essas funções indicadas no 

Manual, o que faz supor que serão exercidas por militares dentro das Ecim, tal como já 

destacamos em publicação oficial citada anteriormente. 

A composição do Conselho de Classe da Ecim, colegiado responsável pela 

avaliação das aprendizagens dos alunos e do projeto educacional mais amplo da 

unidade, traduz bem essa fragmentação e nos faz pensar sobre quais seriam suas 

efetivas contribuições para a qualificação do trabalho pedagógico: 

 
Art. 11. O Conselho de Classe compreende: 

I - Chefe da Divisão de Ensino - Presidente; 

II - Chefe da Seção de Supervisão Escolar; 

III - Chefe da Seção Psicopedagógica; 

IV - Orientador Educacional; 

V - Coordenadores de Ano; 

VI - Oficial de Gestão Educacional; 

VII - Professores do Ano escolar; 

VIII - Secretário do Conselho de Classe (designado para cada seção); 

IX - Chefe da Divisão Administrativa; e 

X - outros membros a critério do Diretor. 

§1° O Conselho de Classe, a critério do Diretor, deverá ser acrescido de 

um a dois alunos representantes de cada turma do ano para participar, parcial ou 

integralmente, da 1a. fase definida no Apêndice “B”. 



 

Tendo feito menção ao Conselho de Classe, é importante destacar, no que 

tange à explicitação dos limites da visão de gestão democrática do Pecim, que ele não 

tem o caráter de colegiado deliberativo acerca da avaliação escolar, tal como dispõe o 

Regimento das Escolas da Rede Municipal de Campinas, tornando-se, na Ecim, um 

órgão técnico-consultivo do Diretor. O apêndice B, mencionado no trecho citado acima, 

é um dos exemplos mais gritantes do modo como o Manual procura controlar e 

prescrever, de modo detalhado, condutas e procedimentos dos profissionais e que 

deveriam ser definidos de forma coletiva, consensuada e colaborativa no cotidiano 

escolar. O referido apêndice, além de definir o papel de cada um dos 10 componentes 

elencados para a composição do Conselho de Classe, também determina “condições 

de execução” de cada uma das três reuniões anuais do Conselho, delimitando suas 

pautas e indicando, passo a passo, a sequência de como devem funcionar as reuniões. 

Cabe destacar que a proposição e a forma como são apresentados os dois 

documentos estruturantes do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares que 

compõem o Manual, o “Regulamento das Escolas Cívico-Militares” e o “Projeto Político 

Pedagógico”, são reveladoras dos limites da visão de gestão democrática do Pecim. 

Isso porque, como estes documentos definem fundamentos, objetivos, quadro de 

profissionais e suas atribuições, processos de planejamento e avaliação da escola, eles 

deveriam ser formulados a partir de um amplo processo participativo, envolvendo os 

membros da comunidade escolar. O Regimento Comum das Escolas da Rede 

Municipal de Campinas, correspondente ao Regulamento do Pecim, contou em sua 

elaboração, com a participação das unidades educacionais. Por sua vez, o Projeto 

Político Pedagógico, tal como concebido na Rede Municipal, é o principal documento 

que representa a identidade de cada escola e deve ser elaborado e revisitado a partir 

das contribuições de alunos, professores, gestores, funcionários e pais/responsáveis. 

Perguntamo-nos como é possível o Governo Federal elaborar um Programa, voltado 

para a educação básica que não é de sua alçada, que já traz um Regulamento e um 

Projeto Político Pedagógico prontos, à revelia daqueles existentes nas Redes? Em 



vários momentos, o Manual indica que as escolas/Redes de Ensino que aderirem ao 

Pecim terão condições de fazer acréscimos aos documentos que compõem o Manual, 

tendo em vista contemplar aspectos das realidades locais. Mas a aparente tensão entre 

a consideração das “características regionais” e a obediência às “prescrições” do modelo 

apresentadas no Manual dilui-se em favor da exigência de todos os envolvidos em “fazer 

cumprir todas as diretrizes, normas e ordens contidas nos documentos das Ecim”. A rica 

experiência e a história das escolas/redes de ensino devem se limitar a apresentar 

“apêndices” e “complementos”, ainda mais porque a “certificação” das unidades que se 

constituírem como projetos-piloto dependerá da adesão aos princípios e ao formato 

definidos nos documentos do Manual. 

A seguir nos deteremos na gravidade da desconsideração da autonomia das 

escolas na elaboração, avaliação e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico, 

pois se trata de um aspecto fundante da gestão democrática e muito caro à história da 

Rede Municipal de Campinas e às normativas nacionais da educação. 

 
O documento das “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (2010)” evidencia a centralidade do PPP na política educacional nacional, 

indicando que ele deve ser fruto de construção coletiva de todos os agentes da escola, 

“instrumento de conciliação das diferenças”, “de busca de construção de 

responsabilidade compartilhada”. Nessa perspectiva, o PPP expressa a construção da 

identidade de cada escola, “um dos meios de viabilizar a escola democrática e autônoma 

para todos, com qualidade social”: 

 

 
“O projeto político-pedagógico, nomeado na LDB como proposta ou projeto 

pedagógico, representa mais do que um documento. É um dos meios de viabilizar 

a escola democrática e autônoma para todos, com qualidade social. Autonomia 

pressupõe liberdade e capacidade de decidir a partir de regras relacionais. O 

exercício da autonomia administrativa e pedagógica da escola 



pode ser traduzido como a capacidade de governar a si mesmo, por meio de 

normas próprias. (...) 

O ponto de partida para a conquista da autonomia pela instituição educacional 

tem por base a construção da identidade de cada escola, cuja manifestação se 

expressa no seu projeto pedagógico e no regimento escolar próprio, enquanto 

manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática 

ordenação pedagógica das relações escolares. O projeto político-pedagógico 

deve, pois, ser assumido pela comunidade educativa, ao mesmo tempo, como sua 

força indutora do processo participativo na instituição e como um dos instrumentos 

de conciliação das diferenças, de busca da construção de responsabilidade 

compartilhada por todos os membros integrantes da comunidade escolar, sujeitos 

históricos concretos, situados num cenário geopolítico preenchido por situações 

cotidianas desafiantes. (...) 

Nessa perspectiva, a comunidade escolar assume o projeto político-pedagógico 

não como peça constitutiva da lógica burocrática, menos ainda como elemento 

mágico capaz de solucionar todos os problemas da escola, mas como instância 

de construção coletiva, que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos 

como cidadãos de direitos à proteção e à participação social (...)” (p. 47-48) 

 

 
É essa concepção de Projeto Político Pedagógico que rege as normativas 

educacionais da Rede Municipal de Campinas, produzidas de forma coletiva, tal como o 

“Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais do Município de Ensino de 

Campinas” e as Diretrizes Curriculares Municipais das diferentes etapas e modalidades 

de ensino. A partir dessa concepção, a centralidade do PPP está no cerne, não só das 

normativas gerais como também da elaboração e execução dos processos educativos 

no cotidiano das unidades e suas relações com as demais instâncias. 

Como já indicamos, tal perspectiva é afrontada pelo modo como é concebido o 

PPP no documento do Manual das Escolas Cívico Militares: ao invés de um documento 



que traduz a construção autônoma e coletiva dos diversos segmentos que compõem a 

comunidade escolar, mediante explicitação e debate das diferenças, trata-se de um 

documento cujos elementos fundamentais já estão definidos à priori, cabendo à escola 

acrescentar complementos que devem confirmar a compatibilidade com o modelo das 

Ecim, e não a autonomia da escola. A parte do Manual intitulada “Regulamento das 

Escolas Cívico- Militares” no item que trata “Do Projeto Político-Pedagógico” deixa clara 

essa perspectiva: 

“Art. 85. As Ecim são unidades de ensino diferentes entre si, porém submetidas 

a objetivos semelhantes. Por isso, o Projeto Político-Pedagógico  das Ecim será 

elaborado tanto pelas escolas, respeitando as suas características e 

singularidades, quanto pela Secim, a fim de preservar a essência do modelo, 

conforme o referido documento. 

Art. 87. O Projeto Político-Pedagógico das Ecim se valerá de um Marco Desejado, 

que representa a identidade das Ecim e servirá de direção geral para cada 

Ecim. Ela expressa os fundamentos teórico-metodológicos para as escolas, ou 

seja, aquilo que se entende como sendo seu ideal de aluno, escola, sociedade, 

prática educativa, recursos diversos (humanos, materiais e simbólicos), entre 

outros.” 

 
 

Os limites para a intervenção das comunidades escolares na definição do  projeto 

formativo escolar das Ecim ficam evidentes em outro trecho do mesmo documento. A 

seção IV define quatro objetivos estratégicos das Ecim, a saber, melhorar a gestão 

escolar, melhorar o ambiente escolar, melhorar as práticas pedagógicas da escola e 

melhorar o aprendizado e o desempenho dos alunos. Na sequência podemos ler: 

 
“Esses são os quatro objetivos estratégicos a serem alcançados pelas 

Ecim. Eles devem servir de parâmetro para a atuação das escolas e de farol que 



indica o caminho a ser seguido. No entanto, cada escola pode acrescentar outros 

objetivos estratégicos, desde que eles não desviem a atenção da escola e nem 

empenhem recursos e esforços necessários aos objetivos considerados 

prioritários” (p. 17) 

 
Fica a pergunta: “considerados prioritários” por quem? A suposta flexibilidade do 

modelo das escolas cívico-militares para adequar-se às realidades das escolas que 

aderirem ao programa e às demandas das comunidades escolares, que havia sido 

alardeada pelos defensores do Pecim nos debates que ocorreram antes da divulgação 

do Manual, cai por terra a partir de sua leitura. 

 
 
 

3.4 A cultura militar na escola pública 

 
 

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares propõe incorporar a lógica da 

cultura militar no funcionamento da escola pública. Analisaremos brevemente 

implicações dessa transposição em relação a dois aspectos apresentados no Manual: 

os valores militares e seus desdobramentos na formação almejada e as 

atribuições/responsabilidades compartilhadas entre esferas da educação e da 

defesa/segurança pública. 

 
No documento do Regulamento das Escolas Cívico-Militares, em seu artigo 7°, 

são apresentados os valores que embasam o Pecim: civismo, dedicação, excelência, 

honestidade e respeito. Já no documento “Projeto Político Pedagógico”, no capítulo 1,  o 

Manual sintetiza os valores que têm norteado as experiências de escolas cívico-militares 

já em curso no Brasil: patriotismo, civismo, respeito aos símbolos nacionais, noções de 

hierarquia e de disciplina, valorização da meritocracia e outros. 

A formação para a carreira militar tem como horizonte a defesa nacional e, 

portanto, opera na lógica da guerra e do combate ao inimigo. Historicamente, essa 



formação traduz-se em práticas que visam ao pronto atendimento ao comando, rígida 

disciplina e adestramento dos corpos, superação constante dos próprios limites, 

obediência à autoridade e à hierarquia, padronização de vestimentas e condutas, normas 

rígidas de punições e recompensas, tendo em vista coibir qualquer postura desviante e 

formar um espírito de corpo ao qual as individualidades devem se amoldar e ser 

amoldadas. 

 
Vários aspectos das prescrições, da rotina e dos rituais formativos das Ecim, 

indicados no Manual, estão orientados por valores da cultura militar, como por exemplo 

os seguintes artigos do Regulamento: 

 
Art. 44. A execução da ordem unida será regulada pelo manual 

correspondente à Força da qual fazem parte os militares da escola. 

Art. 45. A ordem unida estimula no aluno a disciplina e o espírito de  corpo, 

além de desenvolver a coordenação motora, a postura e a resistência. 

Art. 46. A ordem unida deve ser ensinada pelos monitores em espaços 

internos da escola, como pátios, quadras e outras áreas amplas que comportem 

os alunos e, por questão de segurança, livres de circulação de veículos durante 

sua execução. 

Art. 47. Os deslocamentos das turmas de aula deverão ser feitos em forma, 

sob o comando do aluno chefe de turma, e em passo ordinário, sempre que 

possível. 

Art. 50. Todas as canções entoadas na escola devem despertar o 

entusiasmo pela escola, pelos heróis nacionais e pela Pátria. Não são autorizadas 

canções que usem palavras depreciativas, discriminatórias, que exaltem a 

violência ou que violem os valores éticos e morais da sociedade. Por isso, as 

canções devem ser, previamente, submetidas ao Diretor pelo Oficial de Gestão 

Educacional. 



Art. 51. Os alunos devem participar de uma breve formatura, dentro de 

cada turma, antes do início das aulas do dia letivo, que será conduzida pelo Oficial 

de Gestão Educacional e pelos monitores. Essa formatura tem por objetivo treinar 

a ordem unida, dar avisos, desenvolver algum aspecto do Projeto valores, verificar 

o uniforme dos alunos, entre outros. 

Art. 52. O chefe de turma é o responsável por colocar a sua turma em forma 

e a apresentar ao monitor com as faltas apuradas. 

Art. 53 Pelo menos uma vez por semana, deve ocorrer uma formatura 

geral, com o canto de uma canção, hasteamento da bandeira nacional e o  desfile 

dos alunos, se for o caso. 

Art. 184 - O aluno [chefe de turma] comandará sentido, prestará 

continência ao responsável pela atividade, declinará seu nome e apresentará a 

turma para o início da atividade. 

 
Vimos anteriormente, quando citamos os “Princípios e fins da educação municipal” 

definidos no Regimento Comum das Escolas Municipais de Campinas, que os valores 

que orientam a escola pública civil são bem distintos daqueles próprios da cultura militar. 

Os valores subjacentes ao Regimento da Rede Municipal de Campinas são aqueles que 

estão na base da formação para a cidadania ativa: respeito à liberdade e tolerância, 

pluralismo de ideias, laicidade, liberdade de aprender e ensinar. O modo como as 

dimensões ética, estética e política dessa formação é explicitado não deixa dúvidas de 

que, embora alguns termos possam coincidir com aqueles indicados no Manual das 

Escolas Cívico-Militares, seus conteúdos são bem distintos: 

 
VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

culturas, identidades e singularidades; 

VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da 

criticidade e da participação e respeito aos princípios democráticos; 



VIII - estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 
Cabe destacar que, ao longo do documento intitulado “Projeto Valores”, cujo 

desenvolvimento cabe especialmente aos monitores militares, são apresentados outros 

valores distintos daqueles que compõem a “missão” das Ecim. Estão descritos valores 

que estariam em conformidade com a formação para a democracia e a cidadania ativa: 

“desenvolvimento de um sujeito crítico, pensante e capaz e intervir e transformar a 

sociedade”, “valores que auxiliam os alunos a se construírem como agentes de 

transformação em prol de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”, “direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer 

natureza”. Todavia, parece-nos bastante contraditória a defesa da democracia, da 

criticidade, da diversidade, do livre pensar num ambiente escolar, onde a ordem é 

identificada com obediência. Um ambiente escolar que procura reproduzir rituais e 

padrões dos quartéis com desfiles, marchas, continências, controle rígido sobre 

uniformes, comportamentos e sobre as produções culturais que podem circular. Difícil 

imaginar que um rap que trata da violência policial contra negros na periferia possa ser 

ouvido, dançado e ser utilizado como material de estudo em sala de aula numa escola 

militarizada. Difícil imaginar que um aluno possa se sentir à vontade para questionar 

publicamente dentro de uma escola militarizada uma conduta arbitrária de um militar sem 

ser punido por isso. Difícil imaginar que um aluno homossexual ou transsexual possa ser 

aceito numa escola cívico-militar. Assim, na tensão posta nos termos “escola cívico-

militar”, o Manual do Pecim (assim como os programas congêneres já em andamento no 

Brasil) revela a prevalência da cultura militar sobre a civil, o que justifica nos referirmos 

ao Pecim como “militarização das escolas públicas”. 

A continuidade da leitura do documento “Projeto Valores” evidencia no item 

“sugestões de atividades” que os valores ali apresentados serão abordados mais como 

temas a serem estudados do que vivenciados. Trata-se, tão somente, de fazer 

campanhas,  utilizar  filmes,  dramatizações,  concurso  de  redações,  fazer  cartazes e 



trazer palestrantes. E, na parte referente à avaliação do projeto, o anúncio da promoção 

de valores democráticos nas Ecim vai mostrando ainda mais claramente seus limites 

quando se indica a necessidade de “mensuração” dos valores tratados e privilegia-se, 

para tanto, o “acompanhamento dos graus de comportamento dos alunos, conforme 

preconizam as Normas de Conduta e Atitudes” (normas estas, as quais trataremos no 

próximo item deste parecer). 

Por fim, cabe um último destaque da presença da cultura militar presente do 

documento “Projeto Valores”. Na tabela referente à “macro-competência: resiliência 

emocional”, há um item intitulado “Tolerância ao estresse”, e as habilidades a serem 

promovidas junto aos alunos são assim expressas: “ - Demonstrar tranquilidade mesmo 

sob pressão; - Evitar que suas emoções prejudiquem a execução da tarefa; - Demonstrar 

estabilidade em um momento de crise.” 

 
Terminamos esse item apontando dúvidas e preocupações relacionadas às 

responsabilidades sobre o processo educativo na situação de “gestão compartilhada” 

entre militares e profissionais da educação no Pecim. Segundo o Manual, este novo 

formato de gestão implica numa divisão de papéis entre órgãos públicos da educação e 

da defesa/segurança pública. Dois artigos do documento do Regulamento explicitam a 

transferência de funções político-administrativas da Secretaria de Educação: 

 
Art. 32. Os militares do corpo de monitores, incluindo também o oficial de 

gestão escolar, estarão vinculados administrativamente ao Ministério da Defesa 

ou aos órgãos de segurança estaduais e municipais, conforme o caso. 

 
Seção XI - Da resolução de conflitos: 

Art. 66 - Os problemas que não puderem ser resolvidos pelo Oficial da 

Gestão escolar e pelo Diretor devem ser encaminhados pela Direção escolar à 

respectiva Secretaria de Educação, a quem cabe informar ao Ministério da 



Defesa ou às Forças de Segurança Estaduais e Municipais para as providências 

cabíveis. 

 
Como os gestores civis da unidade escolar vão poder acompanhar, cobrar 

responsabilidades, resolver problemas funcionais dos monitores e demais militares, uma 

vez que não são profissionais da educação, não foram selecionados no âmbito da 

Secretaria de Educação e nem respondem administrativamente à pasta? Como serão 

encaminhados casos de eventuais desvios de conduta dos militares escolhidos para 

atuar na Ecim? O segundo artigo faz-nos vislumbrar os descaminhos que podem advir 

deste compartilhamento de responsabilidades: entende-se que a resolução de conflitos 

a que se refere o artigo 66 diz respeito ao corpo de militares em sua atuação de controle 

disciplinar e condução de atividades educativas, envolvendo os estudantes (embora 

possa envolver também conflitos entre educadores e militares). Segundo o texto, os 

impasses relacionados a esse tipo de questão serão remetidos também a órgãos 

estranhos ao campo educacional. Ou seja, o Pecim legitima e normatiza em seu Manual 

que questões disciplinares intraescolares mais complexas podem vir a tornar-se objeto 

de avaliação e intervenção de agentes da defesa e da segurança pública. A definição 

das regras de conduta escolares e seu acompanhamento pelos educadores tem sua 

especificidade orientada pela função social da instituição escolar. Lógica bastante 

distinta daquela que orienta as forças armadas e policiais no âmbito da defesa nacional 

e da segurança pública. Nossos alunos passarão a ser tratados como contraventores em 

potencial? 

 
 
 

3.5 O respeito e a valorização da diversidade como princípio básico da educação 

pública. 

 
No Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de 

Ensino de Campinas, podemos ler como atribuição do Orientador Pedagógico (art. 



45): “X. Construir, com os integrantes da Equipe Educacional, estratégias pedagógicas 

de superação de todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão social”. No 

art. 98 do mesmo documento, consta como objetivo do Ensino Fundamental: “VII. O 

respeito à diversidade étnica, de gênero e de orientação sexual, de religião, de ideologia, 

de idade e de condição socioeconômica”. E, por fim, no item que trata “Da Proposta 

Curricular”, consta que ela deve incluir: “II. O reconhecimento da identidade pessoal de 

alunos, professores e de outros profissionais da UE” e “IV. As diversas expressões das 

crianças, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso”. 

 
O tema do acolhimento, do respeito e da valorização da diversidade é tratado 

como central na perspectiva da garantia do direito à educação pelo Parecer CNE/CEB 

n. 7/2010 que compõe as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica: 

 
Exige-se, pois, problematizar o desenho organizacional da instituição 

escolar, que não tem conseguido responder às singularidades dos sujeitos que a 

compõem. Torna-se inadiável trazer para o debate os princípios e as práticas de 

um processo de inclusão social, que garanta o acesso e considere a diversidade 

humana, social, cultural, econômica dos grupos historicamente excluídos. Trata-

se das questões de classe, gênero, raça, etnia, geração, constituídas por 

categorias que se entrelaçam na vida social – pobres, mulheres, 

afrodescendentes, indígenas, pessoas com deficiência, as populações do campo, 

os de diferentes orientações sexuais, os sujeitos albergados, aqueles em situação 

de rua, em privação de liberdade – todos que compõem a diversidade que é a 

sociedade brasileira e que começam a ser contemplados pelas políticas públicas. 

 
Cabe destacar que, quando o Manual das Escolas Cívico-Militares apresenta os 

princípios que regem as Ecim (p. 6 do documento do Regulamento), ele se atém a 



alguns princípios presentes na Constituição e na LDB, excluindo, todavia, os que se 

referem ao “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e “respeito à liberdade 

e apreço à tolerância”. Mas consta entre os princípios o “respeito às diferenças 

individuais”. Como efetivamente esse princípio ganha corpo nas proposições e 

normatizações que compõem o Manual? 

 
Dentre os fundamentos da proposta pedagógica das Ecim apresentados no Art. 

8o. do Regimento, podemos ler: 

 
 

III - valorizar as manifestações artísticas, culturais e esportivas dos alunos, 

não apenas como expectadores, mas também como participantes e 

disseminadores delas; 

IV - desenvolver nos alunos as relações interpessoais, sempre baseadas 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários. 

 
Já analisamos anteriormente que a valorização da diversidade afirmada através 

da democracia participativa é negligenciada em prescrições do Manual. A 

impossibilidade dos alunos se organizarem e se expressarem de maneira autônoma 

através dos grêmios escolares e também a prévia censura do diretor sobre as músicas 

que podem e as que não podem ser entoadas na escola são exemplos claros da lógica 

de controle, padronização e silenciamento das diferenças. 

Cabe fazermos outros destaques sobre este tema presentes no Manual. O 

documento intitulado “Normas de uso de uniformes e de apresentação pessoal dos 

alunos” traz normatizações que contradizem de modo explícito o princípio do “respeito 

às diferenças individuais” expresso no Regulamento. O cumprimento estrito de 

prescrições detalhadas acerca da apresentação pessoal dos alunos e do uso dos 

uniformes é um aspecto imbuído de uma importância desmedida no Programa, entendido 

como “elementos formadores” e ao mesmo tempo sinais por excelência de divulgação 

da imagem da Ecim. O padrão de estética visual-corporal a que o aluno da 



Ecim deve se ajustar associa boa aparência, correto uso do uniforme e bom 

comportamento. Esse padrão não dá margens para qualquer traço de individualidade e 

de desvio de conduta, pois da boina aos sapatos é fundamental que todos os corpos se 

revistam da imagem de corpo único da escola. Nesse sentido, no capítulo referente a 

“Procedimentos em situações diversas” do documento "Normas de conduta e atitudes" é 

assinalado: 

 
19. Do uso do uniforme em vias públicas 

É proibido se portar mal uniformizado e comportar-se de maneira 

incompatível para com os padrões das Ecim, em locais e vias públicas (shoppings, 

praças, parques, etc.), comprometendo a imagem de sua escola e de seus 

integrantes. (p. 23) 

 
Quanto aos uniformes, são definidos três tipos para situações distintas (uniforme 

de aula, de educação física e abrigo esportivo), sendo todos os itens prescritos de forma 

detalhada e padronizada. Citamos como exemplo a descrição do modelo de sapato 

feminino que é acompanhada de desenhos para que não reste qualquer sombra de 

dúvida quanto ao padrão exigido: 

 
Social preto, material (a definir), sem enfeites, solado em couro ou borracha 

vulcanizada e salto de borracha. O sapato poderá ser de salto médio, baixo ou 

sem salto. A escola deverá adotar um dos modelos para todas as alunas ou 

padronizar a utilização de acordo com a ocasião. Deverá ser usado com meia 

social feminina na cor branca, forma lisa, sem enfeite. (p. 8). 

 
O apagamento de qualquer sinal de diferença entre os alunos, que defina 

singularidades ou pertencimentos a grupos étnicos e culturais diversos, fica ainda mais 

explícito quando o documento se detém nas prescrições relacionadas à “apresentação 

pessoal dos alunos”: 



 

Conforme o Decreto n. 10.004, de 5 de setembro de 2019, que instituiu o 

Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, um dos princípios das Ecim é a 

adoção de um modelo de gestão escolar baseado nos Colégios Militares. Assim, 

quanto à apresentação pessoal, a escola deverá seguir alguns critérios que 

garantam a uniformidade, a pertinência e a coerência com o uso do uniforme. 

As orientações referentes ao uso do uniforme e aos aspectos de 

apresentação pessoal não pretendem excluir e nem restringir a liberdade pessoal, 

mas sim criar uma identidade visual do aluno das Ecim e, ao mesmo tempo, 

estimular a sensação de pertencimento ao ambiente escolar (p. 18). 

 
Todavia, o respeito à liberdade pessoal dos estudantes, como explicitado acima, 

na sequência do texto, se traduz na obrigatoriedade do “cabelo cortado de modo a 

manter nítidos os contornos junto às orelhas e o pescoço”, “com cabelos e sobrancelhas 

na tonalidade natural e sem adereços” para os meninos. Já, para as meninas, são 

tolerados cabelos médios e longos “mantidos penteados e bem apresentados”, com “rabo 

de cavalo” na parte superior da cabeça ou trança simples”. Às alunas é permitido apenas 

usar adereços (relógios, pulseiras, brincos) discretos. 

 
O cumprimento desse padrão visual é um dos regramentos previstos no 

documento das “Normas de conduta e atitudes”. E aqui encontramos o dispositivo mais 

explícito de intolerância à diversidade previsto no Manual. Tendo como base os preceitos 

do “respeito e disciplina” (aos quais nos deteremos ao final deste item), o documento 

explicita as regras atitudinais e comportamentais dentro de um modelo que visa 

classificar, mensurar, recompensar e punir. É apresentada uma tabela que define graus 

de comportamentos (excepcional, ótimo, bom, regular, insuficiente e mau) com 

pontuações para cada nível. O aluno matriculado na Ecim ingressa com o grau numérico 

8,0 correspondente à faixa de comportamento “bom” e vai perdendo ou ganhando pontos 

a partir de tabelas com pontuações pré-definidas que indicam 



condutas meritórias ou inscritas em medidas punitivas. Os alunos que acumularem 

desvios de comportamento e atingirem o nível “mau”, ou ainda que praticarem atos 

identificados como “falta gravíssima”, estão sujeitos a um processo administrativo que 

visa a sua “transferência compulsória”. Cabe atentar para os termos nem sempre 

precisos a partir dos quais são caracterizadas as “faltas gravíssimas”: 

 
a) a falta que afete, gravemente, a honra das pessoas, a segurança e a paz da 

unidade escolar; 

b) a falta ou as faltas disciplinares que tornem o comportamento do aluno 

incompatível com ambiente escolar; 

c) portar ou distribuir drogas ilícitas, ou delas fizer uso; 

d) destruir ou danificar, deliberadamente, com requintes de vandalismo, 

instalações, equipamentos e/ou material pertencente à escola ou a terceiros; 

e) as faltas descritas como ato infracional ou infrações penais e os que 

configuram crime ou contravenção para os alunos com maioridade civil. (p. 16) 

 
O mais curioso e perverso é constatarmos que este expediente de exclusão do 

“mau” aluno é justificado, no item que trata das “medidas educativas”, a partir de um 

contorcionismo discursivo que busca investir o procedimento de exclusão de positividade 

e vantagens para o aluno: 

 
6) A Transferência Compulsória é a mudança do aluno para outro estabelecimento 

de ensino que se encaixe em seu perfil estudantil, com a finalidade de lhe 

proporcionar melhor desenvolvimento educacional. (p. 12-13) 

 
Pode-se perguntar: ao invés de identificar os controles e as normas rígidas 

apresentadas anteriormente como sinais de desrespeito à diversidade e à liberdade dos 

educandos, por que não entender tais procedimentos como as únicas medidas 



possíveis para se resgatar os princípios do “respeito e disciplina” no ambiente escolar na 

atualidade, tal como justificado no documento em questão? 

Para responder a esta questão e reiterar a defesa de que temos outros caminhos 

já trilhados para a qualificação da escola pública alternativos à militarização, 

finalizaremos este item do parecer acompanhando brevemente o modo como os 

princípios do respeito e da disciplina são apresentados como fundamentos das “Normas 

de conduta e atitudes” prescritas no Manual. Para tanto, partimos da seguinte questão: 

descolados da “cultura militar” e reinscritos na perspectiva da tradição de construção de 

uma escola pública democrática, de quais outros sentidos estes princípios podem se 

revestir? O Manual destaca o respeito e a disciplina como componentes básicos dos 

aspectos comportamental e atitudinal que devem orientar os sujeitos dentro e fora da 

escola. Além disso, respeito e disciplina são apontados como aspectos que compõem os 

indicadores de qualidade da educação. O Manual busca referendar essa proposição na 

publicação elaborada pela Associação Civil "Ação Educativa" intitulado “Indicadores da 

Qualidade da Educação” datado de 2004. Cabe destacar que os pressupostos da 

publicação citada, na verdade, contrastam com aqueles do Manual e nos ajudam a 

vislumbrar os princípios do respeito e da disciplina a partir de um outro quadro de 

referências. Os “Indicadores” formulados pela Ação Educativa contaram com ampla 

participação de variadas entidades relacionadas à educação e segmentos das 

comunidades escolares e supõem uma metodologia de uso baseada na negociação, no 

diálogo e na revisão permanentes, envolvendo todos os sujeitos da escola. Os dois itens 

destacados pelo Manual, respeito e disciplina, são tratados de forma bem distinta pela 

publicação elaborada pela Ação Educativa. Por exemplo, a questão da disciplina é 

abordada como “Disciplina e tratamento adequado aos conflitos que ocorrem no dia a 

dia da escola” e sua avaliação inclui entre outras questões: “Os alunos participam da 

elaboração das regras de convivência na escola?”. Ou ainda: “Os profissionais da escola 

(diretor, professores, etc.) procuram resolver os conflitos que surgem entre as pessoas 

no ambiente escolar, tais como brigas, discussões, entre outros, com base no diálogo 

e na negociação?”. A disciplina, 



entendida nestes termos, é apenas um dos itens que compõe o que o documento dos 

“Indicadores de Qualidade da Educação” entende por dimensão “Ambiente Educativo”. 

Essa dimensão inclui também outros indicadores: “Amizade e solidariedade”, “Alegria, 

respeito ao outro”, “Combate à discriminação”, “Respeito aos direitos das crianças e 

adolescentes”. O olhar mais atento à publicação dos “Indicadores”, no qual o Manual das 

Escolas Cívico-Militares supostamente se referencia, revela projetos de formação 

humana bem distintos. O primeiro orientado pelos valores da participação, do diálogo e 

do respeito às diferenças. O segundo, ancorado na obediência, no respeito à autoridade, 

na padronização. 

Ainda tratando dessa temática, no documento das “Normas de conduta e atitudes” 

que compõe o Manual podemos ler: “O respeito e a disciplina devem ser naturais. (...) 

cria condições de desenvolvimento da personalidade em consonância com os padrões 

éticos e morais da sociedade brasileira.” Todavia, o respeito e a disciplina são valores, 

portanto não são “naturais”. São propostos e assumidos (ou não) em contextos 

concretos, marcados por determinadas relações de poder. Os alunos trazem 

compreensões e vivências desses valores das relações familiares que, muitas vezes, 

são distintas daquelas do ambiente escolar. A aprendizagem das normas de convivência 

e os padrões de comportamento dos alunos são aspectos indissociáveis das 

aprendizagens nos âmbitos cognitivo e afetivo que compõem o desenvolvimento dos 

alunos. Ou seja, não faz sentido conceber as questões disciplinares como aspectos que 

estariam sob a responsabilidade dos militares na escola, separando-as das questões 

didático-pedagógicas que seriam da alçada dos professores. Sendo assim, a abordagem 

das “normas de conduta e atitude” presente no Manual que as isola das demais 

dimensões da formação escolar e as trata como aspectos a serem mensurados e 

classificados, resultando em recompensas e punições, simplifica e empobrece o 

complexo processo de formação e convivência escolar. Pior ainda, como já 

mencionamos, tal abordagem enfatiza processos de controle e punição que tendem a 

fortalecer relações de poder autoritárias, estigmatizações e exclusões de alunos com 

maior vulnerabilidade social. Afinal de contas, “os padrões éticos e morais da 



sociedade brasileira”, citados, trazem historicamente as marcas de exclusões de direitos 

básicos, machismo, homofobia e racismo, autoritarismos e toda sorte de violências. 

Finalizando esta parte do parecer referente à valorização e respeito à diversidade, 

cabem duas indagações. Uma delas refere-se ao fato de que a diversidade nas escolas 

da Rede Municipal de Campinas também se expressa no atendimento a alunos de 

diferentes etapas e modalidades do ensino fundamental. Segundo o Manual, no caso da 

Prefeitura de Campinas, o Pecim contemplaria apenas os anos finais do ensino 

fundamental (6° ao 9° anos). Fica então dúvida: a implantação do novo modelo resultaria 

no fechamento das salas de anos iniciais do fundamental (1° ao 5° anos) e das salas de 

educação de jovens e adultos que funcionam no período noturno? A outra indagação 

relaciona-se ao fato de que o acolhimento da diversidade em nossa Rede também se 

efetiva a partir do atendimento de alunos que apresentam deficiência, transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação. No documento "Projeto Político-

Pedagógico", que compõe o Manual, a Seção XXI trata especificamente da Educação 

Especial e nele podemos ler que as Ecim "podem" incluir esse perfil de alunos. Cabe 

então perguntar:  essa  possibilidade se traduzirá em efetivo atendimento dos alunos 

com deficiências mesmo que isto requeira flexibilização das rígidas prescrições 

referentes ao uso dos uniformes e à apresentação pessoal, da participação nos rituais 

militares, que prevêem estrita disciplina e padronização dos corpos e dos 

comportamentos, assim como flexibilização das metas de desempenho escolar 

ancoradas numa lógica competitiva de prêmios e punições? 

 
3.6 Financiamento e criação de uma estrutura física e de recursos humanos 

próprios do Programa 

 
Em 12 dezembro de 2019, na primeira capacitação dos gestores das 54 unidades 

que seriam contempladas pelo Programa, em Brasília, o Ministro da 



Educação Abraham Weintraub fez um pronunciamento aos presentes em que ressalta 

a relevância do Pecim nas políticas educacionais do MEC: 

 
“A escola cívico-militar será o grupo de escolas mais qualificados do Brasil. 

O objetivo é criar sim um grupo de brasileiros e brasileiras que  na próxima geração 

vai comandar esse país. Resgatando os valores e trazendo técnicas novas, 

trabalho novo pra todos esses jovens que vão pegar. (...) Hoje é um dia pra ser 

lembrado. Nasce uma referência pra educação brasileira. Os senhores são parte 

desse time que vai desembarcar no ano que vem. Infelizmente tem muita gente 

que quer que esse modelo dê errado. (...) Eu vou defender esse modelo e vou 

defender vocês com unhas e dentes e vou trazer os recursos que forem 

necessários pra vocês terem sucesso.” 

 
O Programa prevê a oferta de um ensino “de excelência” na Ecim, compondo “o 

grupo de escolas mais qualificados do Brasil”. Segundo o cronograma do MEC, o Pecim 

iniciará com a implantação em 54 escolas em 2020, com a meta de totalizar 216 unidades 

em todos os estados da federação até 2023. Frente a esta proposição, levantamos a 

questão: Qual a legitimidade e a legalidade de um Programa destinado a mobilizar 

recursos para incrementar a infraestrutura, as condições de funcionamento, garantir uma 

estrutura física que contempla diferentes espaços educativos (laboratório de ciências, de 

informática, biblioteca), aumentar os recursos humanos de uma parcela irrisória das 

escolas públicas do país, enquanto que na mesma Rede de Ensino continuarão existindo 

escolas sem manutenção, sem infraestrutura e equipamentos básicos e sem o número 

de profissionais adequado para o desenvolvimento do trabalho educativo? O processo 

de renovação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica 

(FUNDEB), em tramitação no Senado, evidencia que necessitamos de políticas 

estruturantes para o financiamento da educação, que partam de diagnósticos realistas 

e de indicadores amplos como o Custo Aluno 

http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/noticias-lista/67-ministro-conhece-diretores-e-coordenadores-que-trabalharao-nas-escolas-civico-militares


Qualidade (CAQ), que garantam parâmetros justos e efetivamente qualificadores para a 

distribuição dos recursos para todas as escolas públicas do país. 

É importante lembrar que existe uma incompatibilidade entre o quadro de 

profissionais previsto para a Ecim e aquele estruturado no Plano de Cargos da Prefeitura 

de Campinas. E as normativas do Manual responsabilizam o poder público local a 

realizar a contratação. A Prefeitura Municipal de Campinas criará uma estrutura jurídica 

paralela, uma rede dentro da rede, para regularizar o funcionamento de uma escola com 

quadro de pessoal diferenciado? No documento do Manual intitulado "Projeto Político-

Pedagógico" , no item que trata do “Objetivo estratégico 1: melhorar a gestão escolar”, 

podemos ler: 

 
“O regulamento das Escolas Cívico-Militares define os cargos e as 

atribuições das Seções de Supervisão Escolar e Psicopedagógica, assim como 

as respectivas Normas detalham os seus funcionamentos no âmbito da Divisão 

de Ensino. Portanto, a Secim entende que essas duas Seções são essenciais na 

estrutura das Ecim. 

A contratação de profissionais para a Divisão de Ensino deve ser um 

encargo das secretarias de educação.” (p. 57) 

 
 
 

Quando trata da “Base legal” do Pecim o mesmo documento citado (p. 9) ressalta 

normativas nacionais da educação que se referem à garantia do padrão de qualidade 

das escolas e ao regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os municípios para a consecução dessa qualificação através de parcerias e acordos de 

cooperação tais como o Pecim. Entretanto, a Constituição define as responsabilidades 

de cada ente com as etapas da educação, cabendo ao governo federal o ensino superior. 

Perguntamo-nos novamente sobre a legitimidade e  legalidade dessa ingerência do 

governo federal sobre responsabilidades das Redes de Ensino estaduais e municipais, 

tendo em vista os termos do regime de colaboração 



evocados  pelo  Pecim  e a resultante oferta de condições desiguais para as escolas 

públicas tal, como já mencionamos. 

 
Segundo matéria intitulada “MEC seleciona militares das forças armadas para 

escolas cívico-militares”, postada em 10/3/2020, no portal do MEC, os 54 milhões 

previstos para investimento inicial nas 54 unidades educacionais que compõem o projeto 

piloto, em 2020, terão sua destinação orientada por dois modelos diferentes. No formato 

de “disponibilização de pessoal”, o MEC repassará R$ 28 milhões para o Ministério da 

Defesa para o pagamento dos militares da reserva das forças armadas. Eles receberão 

30% da remuneração que recebiam antes de se aposentar por um período mínimo de 

dois anos prorrogáveis a dez. Num segundo formato, no qual atuarão policiais e 

bombeiros militares, R$ 26 milhões serão destinados aos governos locais para 

investimento em infraestrutura e na compra de uniformes. Tendo em vista esse 

detalhamento quanto às formas de destinação do montante de 1 milhão previsto para 

cada Ecim, fica claro o quanto circularam informações equivocadas por parte dos 

defensores do Programa nas reuniões de esclarecimento junto à população nas 

dependências da EMEF/EJA Profa. Odila Maia Rocha Brito. Em realidades como a de 

Campinas, o Programa destinará os recursos ao pagamento de militares e não para a 

realização de reformas, compra de equipamentos e uniformes para os alunos como foi 

indevidamente informado. Ou seja, todo incremento financeiro demandado para tornar a 

escola apta para acolher o Pecim em Campinas, com exceção do pagamento dos 

militares, ficará a cargo exclusivamente dos cofres municipais. 

 
Em relação à questão do financiamento, é importante atentarmos para um último 

aspecto previsto no decreto 10.004, de 5 de setembro de 2019, que institui o Programa 

Nacional das Escolas Cívico-Militares: 

 
Capítulo VI - Do público-alvo 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86071%3Aeducacao-basica&catid=211
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86071%3Aeducacao-basica&catid=211
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10004.htm#%3A~%3Atext%3DDECRETO%20N%C2%BA%2010.004%2C%20DE%205%2CNacional%20das%20Escolas%20C%C3%ADvico%2DMilitares


Parágrafo único. Poderão integrar o Pecim outros órgãos e entidades da 

administração pública federal, estadual, municipal e distrital e entidades sem fins 

lucrativos. 

 
Capítulo IX - Disposições finais 

Art. 21. O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro ao 

Ministério da Defesa, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, na forma 

estabelecida em ato do Ministro de Estado da Educação, para subsidiar a 

execução do Pecim, conforme as dotações orçamentárias da União consignadas 

ao Programa, observados os limites de movimentação, de empenho e de 

pagamento fixados anualmente; e outras fontes de recursos provenientes de 

entidades públicas e privadas. 

Art. 22. Fica autorizada a aplicação do apoio financeiro destinado ao 

Ministério da Defesa aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal para a 

contratação de serviços relativos ao Pecim. 

Art. 25. Para a execução do Pecim, poderão ser firmados convênios, 

termos de compromisso, acordos de cooperação, termos de execução 

descentralizada, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e 

entidades da administração pública federal, estadual, municipal e distrital e com 

entidades privadas sem fins lucrativos. 

 
Além do problema do desvio de verbas da pasta da Educação para a da Defesa, 

o decreto contempla uma série de instrumentos jurídicos que prevêem a participação de 

“entidades sem fins lucrativos” e “entidades privadas” como provedoras de recursos 

financeiros para as Ecim, ou ainda, como possíveis contempladas para a prestação de 

“serviços”. Tal perspectiva confirma perigosos caminhos de associação entre o público 

e o privado em curso na atualidade, legitimando uma diversidade de formatos de 

privatização, que resultam na ingerência da lógica do mercado na gestão e nas 

finalidades da educação pública. 



 
 

 

4. Conclusões/recomendações 

 
 

Retomando as duas questões que nortearam a análise do Manual das Escolas 

Cívico-Militares e a elaboração deste parecer sobre o Pecim: Quais avanços a 

militarização representaria na qualificação da educação pública municipal de Campinas? 

O Pecim, tal como apresentado no Manual, e tendo em vista as experiências já em curso 

de implantação de escolas cívico-militares no país, é compatível com as normativas 

educacionais nacionais e locais, assim como com a experiência desenvolvida na Rede 

Municipal de Ensino de Campinas? 

As análises que desenvolvemos ao longo deste parecer, a partir de um olhar 

cuidadoso sobre as concepções e a estrutura organizativa das escolas cívico-militares 

apresentadas no Manual, fizeram-nos chegar à conclusão de que o Programa referido 

apresenta vários aspectos que contradizem a legislação educacional e as concepções e 

práticas que têm orientado a Rede Municipal de Campinas, não representando assim 

avanço na qualificação dos processos educativos. Os diferentes documentos que 

compõem o Manual, embora procurem respaldo frequente nas normativas educacionais, 

mostram incompatibilidades de fundo com as mesmas, contradizendo princípios que 

fundamentam o caráter “público” da escola pública. Nesse sentido nos detivemos em 

alguns aspectos do Pecim neste parecer: 1. A visão limitada da formação integral e 

cidadã que a escola deve promover, enfraquecendo o desenvolvimento das dimensões 

formativas que constituem uma educação de qualidade, incluindo as dimensões de 

participação, criticidade e liberdade que a cidadania ativa pressupõe. Parte-se de uma 

concepção que pressupõe o papel adaptativo da escola em relação à sociedade, 

silenciando-se sobre as profundas desigualdades e as desiguais relações de poder que 

constituem a sociedade brasileira; 

2. A desvalorização dos profissionais da educação, particularmente dos professores, 

restringindo seu campo de atuação à esfera denominada “gestão didático-pedagógica” 



da sala de aula e desqualificando seus saberes e experiências nos processos de 

formação em serviço previstos no Programa. Além disso, esta desvalorização se 

manifesta também num aspecto estruturante do Pecim: a presença de militares 

desempenhando funções educativas sem serem concursados e sem necessariamente 

terem a habilitação demandada para o exercício do magistério; 3. A defesa de estruturas 

hierarquizadas e de centralização do poder incompatíveis com a gestão democrática que 

pressupõe a autonomia da escola, a liberdade de expressão, a pluralidade de 

concepções, o fortalecimento dos colegiados, do trabalho coletivo, dos processos 

participativos em todos os âmbitos da gestão escolar; 4. A introdução da cultura militar 

que transfere para a escola pública rituais e valores próprios dos quartéis, ancoradas 

numa visão de ordem, hierarquia, disciplina, que sustentam relações orientadas por 

ordens/obediências, castigos/recompensas e estrita padronização e disciplinarização 

dos corpos, pressupostos incompatíveis com a cultura democrática que rege a escola 

pública; 5. Desconsideração da diversidade como atributo fundante da democracia. Tal 

perspectiva evidencia-se nas prescrições padronizadoras já mencionadas e naquelas 

referentes ao uso da farda e da apresentação visual dos alunos (cortes e tom do cabelo, 

uso de adereços) que negam expressões étnico-raciais, de gênero e referentes a outros 

pertencimentos culturais, fundamentais para a afirmação/constituição de identidades 

individuais e coletivas. A negação da diversidade evidencia-se também nos mecanismos 

de exclusão dos alunos que “não se adaptam ao modelo” previsto no Manual; 6. O Pecim 

pressupõe uma estrutura física das escolas, um quadro de recursos humanos e 

financiamento diferenciados em relação às demais escolas públicas, o que fere o 

princípio de isonomia que deve orientar a ação do  poder  público  na  garantia  dos  

direitos  sociais. Além disso o Programa abre perigosas possibilidades de parcerias 

público-privadas nas Ecim que podem reforçar perspectivas privatistas em curso. 

Outros dois aspectos que já abordamos neste parecer merecem ser brevemente 

retomados nestas considerações finais, pois constituem os argumentos principais de 

justificativa  e  defesa  do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares: o combate à 



violência escolar, promovendo um clima de maior segurança, e a construção de uma 

escola de excelência com melhoria do desempenho dos alunos aferido através das 

políticas de avaliação de larga escala. 

 
No tocante ao primeiro aspecto, o combate à violência escolar, ressaltamos que 

a questão da organização do espaço escolar de modo a garantirmos um ambiente seguro 

e combatermos toda sorte de violência e discriminação acompanha os debates sobre as 

políticas educacionais há longa data e se faz presente na elaboração/implementação das 

Diretrizes Curriculares, dos Projetos Político Pedagógicos das unidades e na 

implantação de programas na Rede Municipal de Campinas em parceria com 

universidades da cidade e outras instituições como o Programa Justiça Restaurativa, 

Programa Psicologia na Escola - ECOAR coordenado pela professora da PUCCAMP 

Raquel Guzzo e o Programa Educação Moral coordenado pela professora da Unicamp 

Telma Vinha. Tais Programas atuam em diferentes frentes: prevenção à violência na 

escola, formação docente para lidar com os conflitos através de medidas restaurativas e 

menos punitivas, compreensão da natureza das diferentes ações que são entendidas 

como “violência na escola” e sobre as formas de atuar sobre elas, vivência de processos 

participativos para o debate sobre a convivência na escola como a realização de 

assembleias. 

 
Estas iniciativas estão em conformidade com a estratégia 7.19 do Plano Municipal 

de Educação de Campinas (2015-2025) que prevê: 

 
“Garantir políticas intersetoriais de prevenção e de combate à violência e 

toda forma de discriminação na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações 

destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas 

causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das 

providências adequadas para promover a construção da cultura da paz e um 

ambiente dotado de segurança para a comunidade.” 



 

Vale dizer que a escola não paira sobre a sociedade. A cultura da violência, de 

forte enraizamento cultural em nossa sociedade, se faz presente no ambiente escolar. 

Ela demanda aprimoramento das políticas de segurança pública e projetos/ações 

voltados para o entendimento/intervenção nas suas manifestações no âmbito da escola. 

É importante lembrar que há um superdimensionamento da imagem da escola como 

lugar da desordem, onde os educadores não só teriam perdido a autoridade como 

também seriam alvo frequente de violência física e verbal. Esse diagnóstico da escola 

pública como “terra arrasada” funciona como justificativa para legitimar a entrada de 

“parceiros” que não são profissionais da educação para “colocar ordem na casa” e 

“ensinar como se faz uma boa educação”. Esta imagem está longe de ser a regra do 

perfil das escolas públicas brasileiras. Com essa afirmação, não queremos 

desconsiderar os inúmeros problemas que dificultam as condições de estudo e trabalho 

de alunos e professores no chão da escola: falta de manutenção dos espaços físicos e 

equipamentos, falta de profissionais, número excessivo de alunos por sala, 

esvaziamento das instâncias participativas da gestão escolar, dificuldades de diálogo 

mais efetivo entre o projeto da escola e as demandas da comunidade escolar e do 

território. Estes problemas, em grande medida decorrentes de um projeto de desmonte 

e de desfinanciamento da educação pública, têm implicado na desorganização e na 

queda da qualidade da educação oferecida às crianças e adolescentes, assim como na 

precarização das condições de trabalho que resulta em desestímulo e adoecimento dos 

profissionais. Escolas públicas, abandonadas pelo poder público, tornam-se mais 

vulneráveis a programas como os que preveem uma gestão compartilhada entre militares 

e civis, mesmo que esses programas neguem aspectos basilares que normatizam a 

educação pública. 

Assim, entendemos que a qualificação da educação pública municipal não  deve 

se dar por meio da implementação de programas que não estão de acordo com os 

valores da promoção da educação pública democrática, como o Pecim, tal como 

argumentamos nesse parecer. Mas sim pela radicalização dos valores democráticos da 



esfera pública e civil, pela efetiva implementação das normas que preveem os insumos 

e recursos humanos que possibilitam uma educação de qualidade e pela ampliação dos 

programas que trabalham com os conflitos e a participação dos sujeitos na escola. 

A defesa da escola pública democrática, plural, laica, civil, de qualidade 

socialmente referenciada implica num ambiente organizado, com ampla participação dos 

sujeitos, com responsabilidades públicas definidas e negociadas, com respeito aos 

diferentes modos de ser e pensar e sem coerções e censuras em relação às temáticas 

e possibilidades de investigação e produção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, o tema da “indisciplina” na escola deve ser visto não como um 

problema a ser corrigido com a implantação de uma rígida disciplina militar, calcada na 

padronização de comportamento, na disciplinarização estrita dos corpos, na obediência 

que produz medo, silenciamento e exclusão. A “indisciplina”, na lógica da educação 

democrática, é concebida como fenômeno complexo que deve ser entendido e tratado a 

partir de um estreitamento do diálogo com o universo de vivências dos alunos e de suas 

famílias, de uma busca constante pelo aprimoramento das formas de trabalho com o 

conhecimento e da organização da escola, tendo em vista o desenvolvimento efetivo das 

diferentes dimensões formativas dos sujeitos. A disciplina que o trabalho escolar requer 

demanda esforço, atenção, concentração, criatividade, apropriação das diferentes 

ferramentas envolvidas no ato de pensar, de conhecer. Essa disciplina, cuja aquisição 

deve ser intencionalmente buscada no processo formativo, se nutre da liberdade, do 

respeito, do engajamento, da imersão na cultura, na ciência e na arte. Sendo assim, a 

disciplina escolar não é um fim em si mesma, mas meio para a inscrição dos alunos na 

cultura humana, para se aprofundar o conhecimento da realidade e o autoconhecimento. 

Por isso, a disciplina escolar não pode, em hipótese alguma, se confundir com a 

disciplina militar, com o risco de comprometermos a função social da escola pública. 

 
Retomemos agora o segundo aspecto que constitui a base dos argumentos de 

defesa do Pecim: a construção de uma escola de excelência mediante a melhoria de 



desempenho dos alunos. Em matéria publicada em 5/9/2019, no portal do MEC intitulada 

“Governo Federal lança programa para implantação das Escolas Cívico-Militares”, 

podemos ler: 

 
O secretário de Educação Básica do MEC, Janio Macedo, enfatizou que as 

escolas cívico-militares já existentes, mesmo que fora do modelo MEC, têm 

sucesso. “Existem 203 escolas cívicos-militares, em 23 unidades da Federação, 

com maior Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] do que as civis, 

apresentando taxa de evasão 71% menor e de reprovação 37,4% inferior”, 

explicou. 

 
Entretanto, a melhoria de desempenho dos alunos das redes de ensino que já 

firmaram parcerias com as forças armadas, com a polícia militar ou o corpo de bombeiros 

precisa ser olhada com cautela. Até 2018, era comum termos nessas escolas condições 

bem diferenciadas das demais escolas públicas: parte das vagas reservadas a filhos de 

militares, existência de processos seletivos bastante concorridos, pagamentos de taxas 

de matrícula e mensalidades não obrigatórias, recorrente processo de transferência 

compulsória de alunos não considerados “aptos” para frequentar as escolas 

militarizadas. Pesquisas sobre escolas cívico-militares da Rede Pública de Goiás, a que 

mais tem escolas com este perfil, revelam que estas unidades tinham um público com 

um nível socioeconômico bem mais alto do que aquele que frequentava as demais 

unidades, considerando-se variados indicadores: famílias vinculadas ao programa bolsa 

família, escolaridade dos pais, acesso a utensílios domésticos. Além de atenderem, em 

geral, a um público com condições diferenciadas, as escolas cívico-militares também 

contam com melhor estrutura física, financeira e de recursos humanos. Ou seja, são 

frágeis os argumentos daqueles que sustentam o melhor desempenho dos alunos das 

escolas cívico-militares quando são desconsiderados aspectos como o perfil dos alunos 

e as condições de funcionamento favoráveis das escolas que mencionamos. Quando o 

recorte de análise recai sobre as 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/79931-governo-federal-lanca-programa-para-a-implantacao-de-escolas-civico-militares#%3A~%3Atext%3DO%20governo%20federal%20lan%C3%A7ou%20nesta%2Cano%2C%20a%20come%C3%A7ar%20por%202020.%26text%3DA%20escola%20c%C3%ADvico%2Dmilitar%20%C3%A9%2Cda%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica%20do%20pa%C3%ADs
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/79931-governo-federal-lanca-programa-para-a-implantacao-de-escolas-civico-militares#%3A~%3Atext%3DO%20governo%20federal%20lan%C3%A7ou%20nesta%2Cano%2C%20a%20come%C3%A7ar%20por%202020.%26text%3DA%20escola%20c%C3%ADvico%2Dmilitar%20%C3%A9%2Cda%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica%20do%20pa%C3%ADs


escolas de ensino médio, novas inconsistências se evidenciam naqueles argumentos. 

Em vários estados do Brasil, as Escolas Técnicas Estaduais e os Institutos Federais 

possuem desempenhos iguais ou superiores aos dos colégios militares ou cívico-

militares. Este fato corrobora o argumento de que, quando as escolas públicas civis 

recebem o tratamento que a legislação nacional prevê e funcionam sob políticas públicas 

que garantem os investimentos necessários, não há motivo para a adoção de programas 

salvacionistas que ferem princípios da legislação educacional nacional, como 

analisamos neste parecer. Acreditamos, enfim, que não se pode falar em educação de 

excelência se ela não está vinculada a um aprimoramento constante da democracia, 

como horizonte formativo e como balizador das rotinas e relações escolares. 

Como o Pecim e o Manual que define seu perfil foram produzidos tendo como 

referência explícita os documentos que regulamentam as escolas militares e cívico-

militares em funcionamento há algumas décadas, assim como as experiências concretas 

destas escolas, cabe lembrar algumas denúncias e processos jurídicos recentemente 

divulgados pela imprensa e que corroboram nossas preocupações e análises. 

Em 29 de julho de 2019, o Ministério Público Federal divulga em sua página uma 

“recomendação” da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da Bahia, 

denunciando violações relacionadas à restrição da liberdade de expressão, da 

intimidade e violação da privacidade de alunos das escolas cívico-militares de 

municípios do Estado, através da imposição de padrões estéticos, controle sobre 

publicações levadas pelos alunos à escola e proibição da participação em 

manifestações. Em matéria publicada em 22 de outubro de 2019, no site da Revista 

Fórum, intitulada “Em Goiás, crianças de escola militar são obrigadas a ficar nuas 

durante revista”, somos informados de que o Ministério Público do Estado apura 

denúncia de pais sobre revista íntima de 40 alunos do 9o. ano, com média de 14 anos, 

devido à suspeita de que um aluno estaria envolvido com tráfico de drogas. O diretor e 

dois PMs foram afastados enquanto o MP aguardava informações das denúncias 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-quer-fim-de-violacao-de-direitos-em-escolas-publicas-da-bahia-que-mantem-cooperacao-com-a-policia-militar
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-quer-fim-de-violacao-de-direitos-em-escolas-publicas-da-bahia-que-mantem-cooperacao-com-a-policia-militar
https://revistaforum.com.br/brasil/em-goias-criancas-de-escola-militar-sao-obrigadas-a-ficar-nuas-durante-revista/
https://revistaforum.com.br/brasil/em-goias-criancas-de-escola-militar-sao-obrigadas-a-ficar-nuas-durante-revista/


encaminhadas ao Conselho Tutelar. Em 13/10/2019 o site da Revista Carta Capital 

publicou matéria intitulada “DOI-Codi vai às salas de aula na era das escolas 

militarizadas”, na qual a jornalista Ana Luiza Basílio relata que o Ministério Público do 

Amazonas apura 120 denúncias de abusos morais e sexuais, além de violências físicas 

praticadas por militares contra alunos, professores e familiares de escolas administradas 

pela Polícia Militar no Estado. Os registros apontam dificuldades na apuração destas 

violações, assim como pressões para que as denúncias sejam retiradas. Estes são 

apenas alguns exemplos de denúncias graves em processo de apuração e que, embora 

possam ser apontados como desvios dos programas educativos originais, podem 

também ser interpretados como decorrências de concepções e diretrizes equivocadas 

presentes nos programas de militarização de escolas públicas no Brasil. 

 
A partir da análise apresentada neste parecer, a Comissão sustenta que o 

Conselho Municipal de Educação de Campinas rejeite a adesão do município ao 

Programa das Escolas Cívico-Militares, seguindo a mesma orientação já definida pelo 

Conselho de Escola da EMEF/EJA Profa. Odila Maia Rocha Brito e pelo Conselho das 

Escolas de Campinas. Após apreciação e votação do plenário do Conselho Municipal de 

Educação, a Comissão indica que os termos deste documento acerca do Pecim, 

elaborado a partir da análise do Manual que apresenta as diretrizes e normas para 

implantação do modelo, seja publicizado como Parecer do CME que oriente as ações do 

poder público municipal referentes a programas de militarização das escolas públicas em 

Campinas. 

 
Por fim, tendo em vista o trabalho aqui desenvolvido, apresentamos as seguintes 

recomendações ao poder público municipal: 1. Avanço na 

implementação/acompanhamento da política pública de avaliação institucional 

participativa; 2. Promulgação/efetivação/aprimoramento das leis que tratam da gestão 

democrática tal como prevê o art. 10 do Plano Municipal de Educação; 3. 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/doi-codi-vai-as-salas-de-aula-na-era-das-escolas-militarizadas/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/doi-codi-vai-as-salas-de-aula-na-era-das-escolas-militarizadas/


Fortalecimento dos Conselhos instituídos que visam ampliar a participação da população 

na definição/acompanhamento/avaliação das políticas públicas educacionais; 4. 

Aprimoramento das políticas intersetoriais na perspectiva de articular políticas 

educacionais com as demais políticas sociais e visando um maior diálogo e inserção no 

território e na cultura local; 5. Realização periódica de processos avaliativos da Rede 

Municipal de Educação com base nos indicadores previstos no art. 

12 do Plano Municipal de Educação e nos parâmetros do CAQ (Custo Aluno Qualidade): 

infraestrutura física, quadro de pessoal, condições de gestão, recursos pedagógicos, 

acessibilidade, desenvolvimento integral dos estudantes da educação infantil e integral; 

6. Ampliação do desenvolvimento de programas tais como a Justiça Restaurativa, 

Programa Ecoar e Programa Educação Moral Escolar como formas de tratar da 

mediação de conflitos escolares e promover a participação no interior da escola. 
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ANEXO 1 

Manifesto em defesa da escola pública, democrática, gratuita, laica, de 

gestão pública e em repúdio à militarização das escolas públicas em 

Campinas 

 
Manifesto em defesa da escola pública, democrática, gratuita, laica, de gestão pública e 

em repúdio à instalação de escolas cívico-militares em Campinas 

 
Nós, que acreditamos ser a educação um espaço de vivência criativa, construção 

democrática e de acesso aos conhecimentos historicamente produzidos, manifestamos 

nosso profundo repúdio ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, por 

entender que fere o conjunto das normativas que regula a educação pública, como a 

Constituição Brasileira de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e o Plano Nacional da 

Educação (PNE). 

 
Consideramos que: 

 
 

A decisão do prefeito Jonas Donizette de colocar a cidade entre os interessados em 

receber o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, sem qualquer consulta às 

instâncias educativas do município de Campinas, como os profissionais da educação da 

rede municipal, o Conselho Municipal de Educação e demais instituições de ensino de 

Campinas, é autoritária; 



A “opção” por transformar uma escola pública em militarizada não é uma questão de 

responsabilidade exclusivamente da família, como declara o prefeito em sua justificativa 

para a adesão. O fato de se tratar de uma escola pública (responsabilidade do Estado), 

e não privada, impõe ao executivo a necessidade de alinhamento às normas previstas 

na legislação e suas diretrizes já elaboradas à luz de processos democráticos. Ou seja, 

processos que preveem um debate entre todos os professores e professoras, 

estudantes, famílias e comunidade escolar, pois trata-se de uma decisão a respeito de 

quais sujeitos de direitos, quais cidadãos nosso país necessita e que educação 

queremos para todos e todas, brasileiros e brasileiras; 

 
A substituição de educadores por militares parte da ideia de que a escola fracassou, que 

não consegue “impor respeito, controle, disciplina” e que para o atual governo o medo 

fará a juventude mais disciplinada, servil, submissa. A exigência de que os alunos e 

alunas, por meio da coerção, cumpram regras rígidas da cartilha militar, torna 

extremamente difíceis as manifestações de individualidades e a defesa dos direitos dos 

estudantes, o que fere o princípio constitucional da educação como propiciadora do 

“desenvolvimento pleno, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho”; 

 
A retirada de profissionais de educação — dos quais é exigida formação específica e 

pedagógica —, substituindo-os por bombeiros ou militares, aprofunda o processo de 

desvalorização e desprofissionalização dos professores, desqualificando a escola 

pública como espaço de direitos e exercício da cidadania, contribuindo assim com o 

avanço da privatização da educação; 

 
O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, instituído pelo Governo de Jair 

Bolsonaro, constitui-se como uma tática eleitoreira e de manipulação do medo, cuja 

intenção objetiva impedir o pensamento crítico dos jovens pobres e adestrá-los como 

mão de obra. Ao escolher populações vulneráveis, em bairros populares, repete 



experiências semelhantes as já realizadas nos EUA, onde estudos mostram que tais 

escolas acabam sendo a rota da exclusão e/ou uma passagem para o encarceramento, 

privando os jovens trabalhadores do acesso à cultura e à socialização do conhecimento; 

 
A escola pública, necessária nos tempos atuais, além de possibilitar o acesso aos 

conhecimentos historicamente construídos deve se constituir em espaço de atividade 

criativa e de manifestações de individualidade, de liberdade de expressão e liberdade de 

ensinar/aprender. Tal instituição tem uma função social específica na sociedade, 

devendo operar de forma laica e para todos, de modo concomitante e não concorrencial 

com outras instituições importantes, como família, religião e segurança. 

 
Diante do exposto, conclamamos os moradores de Campinas a se unirem em um 

movimento amplo em defesa da escola pública, democrática, gratuita, de qualidade, laica 

e de gestão pública, solicitando ao prefeito Jonas Donizette a retirada da adesão do 

município ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. 

 
Assinam este manifesto: 

 
 

Associação de Docentes da Unicamp – Adunicamp 

Associação dos Especialistas do Quadro do Magistério da Rede Municipal de 

Educação de Campinas – ASSEMEC 

Associação de Pós-graduandos da UNICAMP – APG 

Associação dos Professores da PUC Campinas – APROPUC Campinas 

Centro de Estudos Educação e Sociedade - CEDES 

Coletivo de Educadores da Rede Municipal de Campinas 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE 

Conselho das Escolas Municipais de Campinas 

Faculdade de Educação da Unicamp 



Federação dos Professores do Estado de São Paulo – FEPESP 

Fórum Nacional Popular da Educação – FNTE 

Fórum Municipal de Educação – FME 

GT 05 - Estado e Política Educacional – ANPED Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Campinas – SAAEC 

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP 

Sindicato dos Professores – Sinpro Campinas e Região 

Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp – STU 

União Campineira dos Estudantes Secundaristas – UCES 

Gustavo Petta - vereador presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte 

André Luiz Campos – diretor do Sinpro Campinas e Região 

Augusto Petta – sociólogo, Coordenador Técnico do Centro Nacional de Estudos 

Sindicais e do Trabalho – CES 

Carlão do PT - vereador 

Celso Napolitano – Presidente da FEPESP 

Conceição Fornasari – diretora do Sinpro, diretora de Educação da FEPESP e 

secretaria geral do Sinpro Campinas e Região 

Daniela Zancheta – integrante do Fórum Municipal de Educação - diretora de Educação 

de Sinpro Campinas e Região 

Flávia Calé - presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) 

Gilson Reis – Coordenador Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino – CONTEE 

Helena de Freitas – professora aposentada da Faculdade de Educação da Unicamp 

Heleno Araújo - Presidente da CNTE, Secretariado da CPLP - Sindical, Diretor do 

SINTEPE 

Liliana Aparecida de Lima – diretora da APROPUCC e diretora do Sinpro Campinas e 

Região 

Luiz Carlos de Freitas – professor aposentado da Faculdade de Educação da Unicamp 



Madalena Guasco - diretora da Faculdade de Educação da PUC São Paulo 

Maria Clotilde Lemos Petta – diretora da CONTEE e do Sinpro Campinas e Região e 

vice-presidente da CEA 

Mariana Conti – vereadora 

Marilda Aparecida Ribeiro Lemos – diretora do Sinpro Campinas e Região 

Pedro Tourinho – vereador 

Campinas, 21 de novembro de 2019 

 
 

 
ANEXO 2 

 
Ao Prefeito de Campinas Jonas Donizete 

Ao Conselho Municipal de Educação de Campinas 

À Secretária Municipal de Educação Solange Pelicer 

À Comunidade Escolar da EMEF Odila Maia Rocha Brito Às Unidades Educacionais da SME 

 
O Coletivo de Supervisores Educacionais vem apresentar análise sobre a implantação de 

escolas cívico-militares em Campinas e manifestar posicionamento contrário à medida, que 

institui a escola cívico-militar na EMEF. Odila Maia Rocha Brito da Rede Municipal de Ensino 

de Campinas. Ressaltamos ainda, o mesmo posicionamento para quaisquer outras escolas 

públicas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas. 

 
A Educação Pública Brasileira baseia-se no princípio democrático, garantido pela Constituição 

Federal Cidadã de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

– LDB/1996. Nas escolas públicas municipais de Campinas a Gestão Democrática concretiza-

se no cotidiano escolar por meio do Projeto Pedagógico, conforme Resoluções SME n°16/2018 

e 17/2018; pelo Plano Nacional de Educação vigente – PNE/ 2014; pelo Plano Municipal de 

Educação – PME/ 2017; pelas Resoluções SME no 05/2008 e 14/2014 que tratam da Política 

de Avaliação Institucional Participativa e, principalmente pela Portaria SME no 69/2018, que 

instituiu o Regimento Comum Escolar, na qual, a Gestão Democrática é pilar central. 

 
Esses princípios devem materializar-se nas escolas pelo desenvolvimento de uma educação 

que inclua, que receba o estudante e construa com ele, um percurso formativo no qual ele se 

aproprie dos conhecimentos socialmente produzidos, seja reconhecido e valorizado e também 

produza conhecimento. Estamos falando de Educação Escolar numa perspectiva de 



FORMAÇÃO HUMANA. Uma escola que lutamos todos os dias para construir, pautada na 

participação da comunidade educacional, o que chamamos de GESTÃO DEMOCRÁTICA. 

 
Os estabelecimentos de ensino sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 

que compõem a Rede Municipal de Ensino de Campinas, assim como em todo o Brasil, 

possuem muitos desafios a serem superados com o trabalho árduo de todos e os investimentos 

necessários em recursos humanos, materiais e político-pedagógicos, como condições 

primordiais para êxito do Projeto Educacional. Seus profissionais dedicam esforços na 

promoção de um processo de ensino-aprendizagem que faça sentido aos estudantes e às suas 

famílias. 

 
Nós, profissionais da educação, pelo trabalho cotidiano e pela ESCUTA aos estudantes e 

famílias, sabemos, com clareza, quais os problemas que enfrentam as escolas nos seus 

contextos, territórios, e buscamos, incansavelmente, o diálogo para a melhoria na educação 

municipal. 

 
Em relação à implantação de Escolas cívico-militares, observamos que: 1. Embora mereça 

análise mais acurada de outros profissionais e instituições, parece-nos que “o De- creto 

10.004/2019, que trata das escolas cívico-militares apresenta conflitos com a Constituição, 

desrespeitando princípios básicos da Educação Pública, direito do estudante (sobre isso vide 

Instituto Claro - https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas- 

novidades/reportagens/decreto-das-escolas-civico-militares-pode-conflitar-com-a-constituicao 

- aponta-promotor/ Decreto das Escolas cívico-militares pode conflitar com a Constituição, 

aponta promotor)”. O Decreto aponta a existência de manual a ser seguido mas não foi 

possível o acesso ao mesmo. 2. A adesão realizada pelo município não foi precedida da escuta 

de seus profissionais, seus estudantes e famílias, assim como das instituições e coletivos que 

se dedicam à Educação Pública, no contexto de Campinas. Mesmo que tivesse ocorrido esse 

encaminhamento, o modelo desrespeita, em nosso entendimento, um caro princípio, o da 

Gestão Democrática Participativa. 

3. Segundo estudos1 

Essas escolas " [...] se caracterizam por forte hierarquia e controle disciplinar, com 

a imposição de regras e normas que reproduzem os rituais, as formas de 

relacionamento entre pessoas e os comportamentos esperados em um quartel. " 

[...] "Há categorias de punições, também hierarquizadas, para possíveis infrações; 

estas se classificam como leves até muito severas e vão de advertências à expulsão 

de um aluno com sua transferência para outras escolas públicas. Pontos em notas 

também são retirados conforme o tipo de infração cometida. São considerados 

como infrações comportamentos que vão desde o corte do cabelo e 

http://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-


uso inadequado de uniformes, até criticar a instituição e colocar em dúvida ou opinar 

sobre regras ou procedimentos impostos pelos militares. Os comportamentos 

adequados ou o bom rendimento escolar podem ser premiados com condecorações 

que também podem ser retiradas se o aluno incorrer em alguma infração. Em 

síntese, os alunos seguem as ordens e imposições por medo dos castigos. Esse 

tipo de escola passa a adotar, assim, os mecanismos disciplinares presentes nos 

quartéis, oferecendo a civis uma educação alicerçada em procedimentos, normas e 

valores militares. " 

 
Nossas escolas primam pela não exclusão. Não existe o instituto da expulsão ou transferência 

compulsória em nosso Regimento Escolar. Os estudantes que não alcançam êxito são fonte 

de nosso estudo e esforços sobre como ajudá-los. É um desafio cotidiano ao qual a escola 

pública não pode se furtar. 

 
4. A instalação desse tipo de escola é própria dentro de um complexo militar, com acesso 

àqueles que queiram nela estudar. 

 
Recupera-se, de rápida incursão pela internet, acessando a enciclopédia 

livre que: 

 
O termo militar se refere aos membros, instituições, instalações, equipamentos, 

veículos e tudo aquilo que faz parte de uma organização autorizada a usar a força, 

geralmente incluindo o uso de armas de fogo, na defesa do seu país através da luta 

real ou de ameaças percebidas. (Militar – Wikipédia, a enciclopédia livre) 

 
Na construção de uma sociedade voltada à cultura de paz, capaz de superar as desigualdades 

e de respeitar as diferenças, entendemos que: I. Não é necessária, nem desejável a 

intervenção das forças armadas na escola e sim do trabalho dos profissionais da educação, 

norteado pelo bem conviver, pelo respeito à história e ao futuro de cada aluno e de cada 

família, tão negligenciados em seus direitos à habitação, à alimentação, à saúde, à cultura e à 

ampliação dos horizontes culturais; II. Não é necessária nem desejável a formação de 

estudantes subservientes, mas sim de estudantes dignos, respeitosos, inquiridores de uma 

outra condição humana, capazes de exercer com sucesso o seu lugar no mundo do trabalho. 

 
Reconhecemos a importância das forças armadas, dos militares em sua vocação: a defesa 

de nosso País, de nossas fronteiras, de nossas florestas, de nossos recursos naturais. 

Por esses apontamentos apresentamos nosso posicionamento contrário à adesão ao 

Programa Nacio- nal das Escolas Cívico Militares (PECIM) no município de Campinas, em 



escolas públicas, e à medida que visa instituir o modelo de escola denominada cívico-militar 

na EMEF Odila Maia Rocha Brito da Rede Municipal de Ensino de Campinas, entendendo 

como inaceitável essa implantação para quaisquer outras escolas do Sistema Municipal de 

Ensino de Campinas. Indicamos às famílias, aos estudantes e aos profissionais da educação 

que digam “NÃO” ao modelo de escolas Cívico- Militares, no âmbito das escolas públicas. 

 
Reiteramos o trabalho do Coletivo de Supervisão Educacional para que os estudantes sejam 

respeitados, com acesso e permanência em escolas condignas em estrutura pedagógica 

democrática, humana e física. 

 
 

1 Escolas cívico-militares: seriam uma boa alternativa para a educação em valores sociais e morais? 

Acessado em 03.12.2019, 

http://prattein.com.br/home/images/stories/230813/EscolasCivico-Militares-CartaAberta.pdf , (ANPPEP Grupo de 

Trabalho Psicologia da Moralidade - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia ); 

GEPEDEME - Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Moral e Educação – Universidade Estadual 

Paulista - UNESP ; GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral – Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) et al. 

 
Campinas, 09 de Dezembro de 2019. 

 

 
ANEXO 3 

 

Ao Sr. Jonas Donizete – Prefeito de Campinas; 

 
À Sra. Solange Pelicer –Secretária Municipal de Educação; 

 
À Comunidade Escolar da EMEF Odila Maia Rocha Brito e às Unidades 

Educacionais da SME 

 
O coletivo de Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Campinas vem a 

público manifestar posicionamento contrário à adesão ao programa da escola cívico-

militar em qualquer unidade desta Rede e, em particular, na EMEF Odila Maia Rocha 

Brito. 

http://prattein.com.br/home/images/stories/230813/EscolasCivico-Militares-CartaAberta.pdf
http://prattein.com.br/home/images/stories/230813/EscolasCivico-Militares-CartaAberta.pdf


Entendemos que o referido programa, tendo militares no apoio às atividades de 

gestão educacional, é contrário aos princípios, às normas, às resoluções e às diretrizes 

educacionais vigentes no país e na Rede Municipal de Campinas. 

 
O programa afeta diretamente dois princípios básicos de nossa política 

educacional: o Projeto Pedagógico das nossas escolas e a Gestão Democrática, elemento 

central da política de Avaliação Institucional Participativa. 

 
Em primeiro lugar, currículo não é apenas o estudo dos componentes curriculares, 

é todo o processo vivido na escola, sendo desenvolvido colaborativamente por 

professores, gestores e funcionários. E isto ocorre em um ambiente balizado pelo respeito 

à diferença, à pluralidade e aos ritmos de aprendizagem. Currículo é, portanto, muito 

mais que uma lista de conteúdos e estratégias de ensino. 

 
Em segundo lugar, a Gestão Democrática, com sua política de Avaliação 

Institucional Participativa, tem o diálogo e a negociação como pilares. Neste contexto, os 

alunos podem discutir suas posições e seus pontos de vista, visando sua auto-organização 

e sua participação em coletivos escolares, vivenciando a possibilidade de decidir nos 

assuntos que afetam a qualidade da escola. 

 
Não se teme a contradição, a polêmica e o debate das divergências, pois é a partir 

disso que encontramos as melhores soluções para as situações complexas que vivemos ao 

educar crianças e jovens. Como espaço educativo, a escola deve estimular a participação e 

colocar o conhecimento a serviço da efetivação do exercício da cidadania. 

 
Ora, se o programa de escolas cívico-militares prevê a participação de militares na 

gestão educacional, é enganoso afirmar, a partir dos princípios elencados acima, que os 

professores e gestores terão autonomia pedagógica e que o projeto pedagógico não 



será alterado. Defendemos, portanto, que o trabalho pedagógico que envolve a gestão 

educacional das unidades deva ser desenvolvido apenas por profissionais da educação. 

 
Reafirmamos NOSSA CONFIANÇA NAS EQUIPES DOCENTES E GESTORAS 

desta Rede para o avanço da qualidade da educação municipal. As equipes docentes e 

gestoras vêm realizando um trabalho, ao longo dos últimos anos, que tem resultado na 

melhoria dos índices de qualidade da educação da Rede municipal. 

 
Entendemos, a partir de nossas Diretrizes Curriculares (2012, P.14), que: 

 

“A escola deve definir seu lugar na construção de um novo mundo, mais 

justo, em que todos tenham condição de vida digna, com acesso aos bens 

materiais e culturais. Então, podemos dizer que nosso desafio é, enquanto 

educadores, participar dessas mudanças com a intencionalidade própria de 

nossa atuação, compromissada com uma cidadania que inclua a todos, sem 

restrição de classe, raça, religião ou gênero.” 

 
Coletivo de Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental 

 

Campinas, 17 de dezembro de 2019 
 

ANEXO 4 
 

MOÇÃO DE PROTESTO E REPÚDIO A ADESÃO DE ESCOLAS CÍVICO 

MILITARES EM CAMPINAS 

 
O  Fórum  Municipal  de  Educação  de  Campinas repudia veementemente as declarações 

feitas pelo prefeito Jonas Donizete sobre sua adesão ao Programa Nacional das Escolas 

Cívico-Militares  (Decreto  10.004/2019),  publicada  nos  jornais  da  cidade  no  dia  08  de 

outubro de 2019. 



O anúncio do prefeito desrespeitou todas as instâncias de representação democrática da 

cidade, uma vez que não houve consulta pública e nenhum colegiado foi consultado a este 

respeito, nem mesmo os profissionais que compõem a Secretaria Municipal da Educação 

e nem a Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal, o que revela uma postura 

autoritária e antidemocrática por parte do prefeito, desrespeitosa com toda a comunidade 

escolar. 

 
A proposta das escolas cívico-militares é de atuar em escolas consideradas com alta 

vulnerabilidade social e baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

com atuação de militares que seriam responsáveis por, entre outras coisas, disciplinar 

alunos e alunas. Os militares atuam para repreender o comportamento, o que revela uma 

postura intervencionista por parte do Estado, desrespeitando a autonomia docente, pois 

acreditam que através da obediência e da regulação do comportamento se obteria um 

resultado almejado. Esta concepção coaduna com a pedagogia tecnicista já implantada no 

sistema nacional de ensino durante a ditadura, cujo objetivo é atingir o maior grau de 

homogeneização possível. 

 
A   partir   da   publicação   da   Constituição   Federal   de   1988,   que   marca   o   regime 

democrático  no  nosso  país,  a  escola  pública  se  tornou  do  povo  e  para o povo, ou seja, 

avançou no sentido de ser para todos e todas e de todos e todas. Para tanto, a educação 

deve  ser democrática e plural, a participação de todas e todos deve ser ampliada, e não 

reduzida ou reprimida. A proposta de implantação escolas cívicos-militares fere por si só 

o   princípio   democrático,   uma   vez   que   a   implementação   deste   modelo   deve   ser 

demandada   e   apontada   pelas   secretarias   de   educação.   Esta   proposta   também   é 

preconceituosa, uma vez que trata a exclusão social como uma questão moral e ignora o 

contexto histórico, social e político, destinando recursos públicos e financeiros para isto, 

ao invés de investir na qualificação da infra- estrutura escolar, em materiais didáticos e 

pedagógicos, em tecnologia, entre outros que qualificam a escola pública. 



O prefeito também desrespeita os princípios educacionais da rede municipal de Campinas 

estabelecidos através das diretrizes curriculares do município, entre eles o da educação 

para a cidadania, de apropriação e produção cultural, de valorização de experiências extra 

escolares e promoção de postura investigativa, e também do próprio Plano Municipal de 

Educação que, em nenhuma de suas estratégias, contempla a regulação do 

comportamento ou a presença de militares nas escolas. 

 
Historicamente, é nesta direção que a escola pública em nossa cidade tem caminhado. Na 

busca da formação educacional laica, inclusiva e de qualidade referenciada, alinhada aos 

princípios básicos constitucionais do Estado Democrático de Direito e da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, lei 9.394/96, que assegura que educação pública deve ser 

ministrada com base na gestão democrática e na valorização dos profissionais da 

educação. Alinhamento este que o Fórum visualiza como único caminho para construção 

de uma sociedade justa e fraterna. 

 
Diante  de  tamanha indignação, solicitamos que a Secretaria Municipal de Educação de 

Campinas  se  manifeste  no  sentido  de  esclarecer e manter os compromissos assumidos 

no  Plano  Municipal  de Educação, lei 15.029/15, com as famílias, alunos e profissionais 

da educação. 

 
Fórum Municipal de Educação 

Campinas 11 de outubro de 2019 

 

 
ANEXO 5 

 
CONTRA A MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

 
Carta aberta do Coletivo de Educadores da Rede Municipal de Campinas aos Conselhos 

das Escolas e à comunidade em geral. 



Estamos presenciando diversos ataques à Educação Pública no Brasil, desde o ensino 
fundamental até a universidade. Diante disso, nós do Coletivo de Educadores nos 
sentimos no dever de contribuir com algumas reflexões sobre o que entendemos ser uma 
escola de qualidade social. 

 
Os ataques que a escola pública vem sofrendo passam pelo permanente questionamento 
sobre o papel e importância dos educadores, com sua consequente desvalorização, sendo 
muitas vezes responsabilizados pelos problemas enfrentados na escola. Assim, cria-se um 
discurso que desvaloriza a escola pública e abre caminho para privatização como única 
alternativa para se ter escola de qualidade. Este discurso leva as pessoas a acreditarem 
que a escola pública é sempre ruim e a escola privada é sempre boa. E isso não é verdade. 

 
Esse processo de desvalorização passa por um desinvestimento: cortam-se recursos, 
precarizam-se as condições de trabalho e os equipamentos físicos, constroem-se menos 
escolas, contratam-se menos profissionais. Tudo isso sucateia a escola e faz com que as 
pessoas acreditem que a saída é a privatização. 

 
Importante lembrar que é a escola pública que garante espaço democrático para todas e 
todos, independente de sua “origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação” como diz o artigo 5º da Constituição Federal. A escola privada nunca 
acolherá a todos. 

 
A Rede Municipal de Educação de Campinas têm buscado há décadas uma escola com 
autonomia, que respeite as comunidades em que estão inseridas, trabalhando para a 
formação integral da criança, do jovem e do adulto, entendidos como sujeitos com direito 
ao acesso a todas as formas de conhecimentos e que sejam capazes de olhar para o mundo 
de modo crítico, vendo-se como cidadãos co-responsáveis pela construção de uma 
sociedade mais justa, com oportunidade para todos e não apenas para alguns. 

 
Um projeto dessa natureza não se concretiza através da obediência cega, do adestramento 
dos corpos e da limitação de acesso ao conhecimento culturalmente construído. 
Disciplina não é garantida através de ordens, gritos ou comandos que priorizem o medo 
e a obediência. A disciplina resulta de uma construção lenta e gradual, realizada 
diariamente através do trabalho de conscientização de que fazemos parte de uma 
sociedade plural, com diferenças, mas todos com direitos e deveres. 

 
Para que um projeto de educação dessa natureza se realize são necessários investimentos 
em recursos humanos e físicos, condições adequadas de trabalho, garantia de pluralidade 
pedagógica, liberdade de aprender e de ensinar. Quando estas condições são garantidas 
de modo responsável pelo poder público, os resultados são visíveis, como por exemplo, 
nos Institutos Federais de Educação, em várias escolas públicas do país, em que alunos 
se destacam nacional e internacionalmente em diversas 



áreas do conhecimento e projetos de pesquisa. Também podemos ver exemplos de escolas 
públicas de qualidade em nossa cidade. 

 
Transformar escolas públicas em escolas militarizadas não vai qualificar a escola! 

 
Escolas militarizadas não são a mesma coisa que escolas militares. A escolas militares são 
uma opção, dentre outras possíveis, na diversidade dos projetos educacionais em uma 
sociedade democrática e nem todos desejam este projeto. A proposta do governo federal 
é transformar algumas escolas públicas em escolas militarizadas, utilizando policiais 
militares e bombeiros já aposentados para “manterem a ordem e a disciplina” dos alunos 
e profissionais através de imposição de regras que podem até ser boas para o quartel, mas 
com certeza não o são para as escolas onde a construção do conhecimento necessita 
liberdade e criatividade sem censura. Além disso, os recursos extras que virão para a 
escola serão quase totalmente destinados ao pagamento dos agentes policiais. 

 
O prefeito de Campinas Jonas Donizete indicou a EMEF Profa. Odila Maia Rocha Brito 
para tornar-se militarizada sem discutir essa decisão com a população e muito menos com 
os educadores da Rede Municipal de Ensino e da própria escola. Neste projeto serão 
utilizados policiais militares, bombeiros ou militares da reserva, para realizarem um 
trabalho que é dos educadores. Isso, por si, já é um grande desrespeito para com a escola. 

 
Campinas precisa fazer um debate sério e responsável envolvendo a comunidade que 
utiliza a educação pública e os profissionais que nelas atuam. Um governo é eleito 
democraticamente para fazer opções que melhorem a vida das pessoas, mas não recebeu 
carta branca para tomar todas as decisões. É necessário discutir, debater e analisar o que 
está de fato em jogo. Este é o princípio da democracia do qual jamais podemos abrir mão. 

 
Coletivo de Educadores da Rede Municipal de Ensino de Campinas 

Novembro de 2019 

ANEXO 6 

 
Nota Pública da APEOESP/Campinas contra o Programa Nacional das Escolas 

Cívico-Militares 

A APEOESP Campinas repudia a escola militarizada nesta cidade, pois não tem 

outro objetivo a não ser ocultar a falta de investimento público nas escolas onde 

estudam os filhos e filhas dos trabalhadores, também fica claro que se trata de 

uma medida oportunista para governos que querem passar a imagem de que 



estão fazendo algo pela educação quando na realidade, estão aprofundando 

ainda mais as desigualdades e o apartheid educacional já existente 

historicamente na sociedade brasileira. 

 

É fato, que se procura com as escolas Militarizadas passar uma ideologia 

autoritária e de pouca reflexão crítica impondo a ideologia daqueles que um dia 

torturaram e massacraram os trabalhadores em nome de uma falsa bandeira de 

igualdade que se apresentou nos 21 anos de governo militar no Brasil onde se 

aprofundaram as desigualdades e a perseguição a lideranças de trabalhadores, 

professores secundaristas e universitários. 

 

A desculpa é melhorar a segurança nas escolas, mas sabemos que a melhoria 

da segurança se dá com medidas sociais em toda sociedade como melhoria no 

salário, geração de emprego e inclusão social dos menos favorecidos. 

 

Não é com autoritarismo nem o rompimento do pensamento crítico imposto 

pela ideologia militar que serve para os quartéis, mas não para a formação 

acadêmica e cidadã que construiremos uma escola de qualidade. 

 

Para melhorar o ensino é necessário que o professor tenha salário digno, 

condições humanas de trabalho dentro das escolas e que os alunos também 

tenham um local aprazível para o desenvolvimento da sua aprendizagem e é fato 

real que as nossas escolas são precarização em absolutamente tudo. 

 

Além do mais, quem está no colégio militar são em sua maioria filhos de oficiais 

oriundos de setores privilegiados da sociedade brasileira e que escolheram estar 

ali algo que não acontecerá com a imposição das escolas Militarizadas. 

 

O decreto do governo federal não deixa claro quais são os objetivos e regras, 

nada está claro nem definido e acatar tamanha monstruosidade é assinar um 

cheque em Branco. 

 

Na prática esse objetivo é claramente para doutrinar os filhos dos trabalhadores, 

cercear e monitorar suas vidas fora do ambiente escolar. É um terrorismo de 

estado sem limites e a clara intenção de ocultar os reais problemas históricos da 



educação brasileira. Nós lutaremos até o limite de nossas forças para pôr abaixo 

esse golpe na educação e na sociedade brasileira. 

Novembro de 2019 

 

 

ANEXO 7 

MANIFESTO DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

CAMPINAS SOBRE A ADESÃO AO PROGRAMA CÍVICO MILITAR NA 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Campinas, 29 de fevereiro de 2020. 

 
Nós, membros do Conselho das Escolas Municipais de Campinas, temos acompanhado com 

preocupação a divulgação do Programa Nacional das Escolas Cívico-militares e o modo nada 

democrático como a Prefeitura de Campinas fez a adesão ao referido programa. 

 

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

redes de ensino/escolas que dele participassem assumiriam o compromisso de adoção de um modelo 

de gestão educacional, didático-pedagógico e administrativo baseado nos padrões de ensino  adotados 

pelos colégios militares. 

 

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

responsabilidade, do respeito à hierarquia, à autoridade tal como concebidos na cultura militar e que se 

justificam para o âmbito da atuação das forças armadas. Esses princípios não são compatíveis com os 

princípios da educação pública que vem sendo elaborados e vivenciados há mais de 30 anos nas redes 

e instituições de ensino, no processo de redemocratização, pós ditadura militar. A Rede Municipal de 

Ensino de Campinas esteve conectada com esse movimento, produzindo normativas e práticas 

pedagógicas ancoradas em princípios outros como podemos constatar no item “Dos  princípios e fins da 

educação municipal” presente no Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino de Campinas (2018): I. Igualdade de condições e garantia do acesso do aluno na 

escola; II. Gratuidade e laicidade do ensino público; III. Liberdade de aprender, ensinar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; V. pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; VI. Éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

singularidades; VII. Políticos: dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e da 

participação e do respeito aos princípios democráticos; VIII. Estéticos: da valorização da sensibilidade, 

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

padrão de qualidade social; X. Valorização e formação de todos os profissionais que atuam na EU; XI. 

Compromisso com o Estado Democrático de Direito; XII. Gestão democrática. XIII. Valorização da 

experiência extraescolar; XIV. Vinculação entre a educação escolar, 



o trabalho e as práticas sociais; XV. Autonomia pedagógica, administrativa e financeira da UE. 

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

escolas que aderirem ao programa só confirma as incompatibilidades com as normativas educacionais, 

a história e a experiência da Rede Municipal de Ensino de Campinas, tal como havíamos vislumbrado a 

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

experiências de militarização da educação pública em curso há pelo menos duas décadas, em redes 

municipais e estaduais do país, e que já tem sua constitucionalidade e legitimidade questionada a partir 

de vários recursos movidos pelo Ministério Público e Procuradorias regionais. 

 

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

repudiamos a implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares na Rede Municipal. 

Destacamos a seguir três aspectos que consideramos constitutivos do caráter “público” da escola 

pública e que são negados nas normas que regulamentam as escolas cívico-militares. 

 

1. Gestão democrática. Tal princípio legitima e responsabiliza todos os segmentos que 

compõem a instituição escolar a serem sujeitos participantes do planejamento e da avaliação dos 

processos formativos desenvolvidos na escola, consubstanciados no Projeto Político Pedagógico que 

confere identidade à escola, delimitando sua autonomia e sua inserção na Rede Municipal. Imbuídos de 

atribuições distintas, professores, gestores, funcionários, pais e alunos participam da definição das 

metas formativas e das ações para sua consecução, da elaboração das normas disciplinares, do 

acompanhamento da vida escolar. Para tanto, existem instrumentos como assembleias, Conselho de 

Escola, Comissão Própria de Avaliação. A gestão democrática abrange a vida da unidade escolar,  mas 

vai além dela, incluindo o debate acerca das políticas públicas educacionais do município e as 

responsabilidades dos gestores do âmbito central, dimensão que compõe as experiências de  avaliação 

institucional, de longa tradição em nossa Rede, assim como outros colegiados responsáveis pelo 

controle social mais amplo da educação na Rede Municipal e na cidade. 

 

O manual das escolas cívico militares normatiza uma outra concepção de gestão escolar. 

Centraliza, a partir de uma estrutura hierarquizada, decisões nas mãos do “diretor” e do “oficial de gestão 

escolar”, função exercida por um militar e que é corresponsável pela gestão da unidade. Cria-se um 

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

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

apoio pedagógico) comandadas por “chefes”, funções provavelmente a  serem atribuídas a militares, 

pois não compõem o Plano de Cargos da Prefeitura de Campinas. Na  contramão da autonomia escolar 

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

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

especificidades”. Além disso, consta como atribuição de todos as agentes “fazer cumprir todas as 

diretrizes, as normas e as ordens contidas nos documentos das Escolas Cívico-Militares, bem como nas 

diretrizes relativas à gestão didático-pedagógica emanadas pela respectiva secretaria de educação” 

 

2. Valorização e formação dos profissionais da educação. A Constituição e a LDB 



definem que somente profissionais da educação habilitados e concursados podem atuar nas instituições 

públicas de ensino. O trabalho educativo dos educadores da instituição escolar não envolve apenas as 

atividades desenvolvidas pelos docentes em sala de aula. As relações que os alunos estabelecem entre 

si e com o quadro mais amplo dos profissionais da escola também compõem o cenário formativo que 

deve ser planejado no PPP e acompanhado na rotina escolar. Nas escolas cívico-militares várias dessas 

atividades serão  compartilhadas com integrantes do exército que não necessariamente possuem 

formação para o trabalho educativo. Além disso, a rotina da  escola cívico-militar prevê atividades que 

compõem o currículo e que são coordenadas pelos militares como a “ordem unida” e “pelo menos um 

tempo semanal para atividades de orientação educacional e de desenvolvimento de valores e atitudes”. 

Várias atribuições que hoje cabem ao orientador pedagógico, em parceria com os professores, serão 

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

didáticos e paradidáticos, ou ainda, a condução  da elaboração do PPP e das reuniões de conselho de 

classe. Além disso, o texto do Manual ainda define como atribuições desse “chefe” “supervisionar, 

coordenar e acompanhar as atividades de ensino” desenvolvido pelos docentes sob as “orientações do 

diretor” que tem o papel de “baixar diretrizes para o acompanhamento da condução do ensino”. Fica 

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

pessoas não habilitadas e concursadas desenvolvam atribuições dos profissionais da educação, e define 

mecanismos de controle sobre o trabalho dos professores. Por fim, o princípio da valorização docente e 

dos demais profissionais da educação também deve contemplar a formação continuada. Essa formação 

em serviço, de longa tradição em nossa Rede, tem como norte a reflexão sobre as práticas a partir do 

princípio da indissociação entre teoria e prática, a definição das frentes de formação por parte dos 

próprios educadores, a utilização de educadores da Rede como formadores. O Manual das Escolas 

Cívico Militares indica uma mudança significativa na concepção de formação continuada uma vez que 

centraliza as definições novamente no “chefe da divisão do ensino” que tem como atribuição “coordenar 

e promover a capacitação dos profissionais da gestão didático-pedagógica para o exercício das suas 

funções previstas no Manual das Escolas Cívico-Militares”. Ou ainda: “propor ao Diretor medidas que 

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

seminários, conferências e palestras, por pessoas convidadas, contratadas ou pertencentes aos quadros 

da Ecim”. 

3. A formação integral dos alunos. Tal princípio está associado a uma série de outros que 

compõem as finalidades do ensino tal como previsto no nosso regimento e figuram como horizontes 

formativos das práticas pedagógicas que desenvolvemos no chão da escola: garantia de acesso e 

permanência do aluno na escola; apropriação da cultura humana expressa em diferentes saberes, que 

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

dos alunos. Respeito às diversidades, identidades e singularidades. O valor da liberdade, da 

participação, da autonomia e da solidariedade, da criticidade e da criatividade. O Manual das Escolas 

Cívico-Militares também fale em “educação integral” e “desenvolvimento humano global dos alunos”, 

porém trata-se de algo bem distinto da compreensão que temos desses conceitos. A disciplina militar 

pauta-se pelo respeito à hierarquia, ao cultivo da obediência, a práticas de adestramento dos corpos e 

padronização de comportamentos. A disciplina escolar pauta-se por relações ancoradas em respeito, 

autoridade, limites e esforço que se nutrem da liberdade, da 



ludicidade, da criatividade, da autonomia e da diversidade dos educandos. O desrespeito a singularidade 

das crianças e adolescentes, presente projeto das escolas cívico-militares, no que diz respeito, por 

exemplo, ao uso de cortes de cabelo, uso de adereços, constitui não só uma afronta às individualidades 

como também a possibilidades de expressão de traços culturais que definem identidades raciais, de 

gênero. Tais prescrições, presentes no “Manual” nas partes referentes às “Normas de conduta e atitude” 

e às “Normas de uso de uniformes e de apresentação pessoal dos alunos” estão em total desacordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente que em seu art. 58 afirma: “No processo educacional 

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

adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura.” A imposição 

de uma rígida escala de mensuração de atitudes e comportamentos, com perda gradativa de pontos que 

pode incluir os alunos e alunas numa categoria vulnerável à “transferência compulsória”, representa 

também uma possibilidade iminente de exclusão que nega o direito à educação. 

 

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

das Escolas Cívico-militares não se restringem aos aspectos acima destacados, mas acreditamos que 

eles são suficientemente esclarecedores do quanto esse projeto pedagógico se distancia da escola 

municipal que temos construído coletivamente. 

 
 

ANEXO 8 

Nota pública do Centro Acadêmico XI de Agosto 

NÃO À MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

O Centro Acadêmico XI de Agosto, órgão representativo dos estudantes de direito da 

Faculdade de Direito da USP - Largo São Francisco, é contrário ao Programa Nacional 

das Escolas Cívico-Militares proposto pelo Ministério da Educação em 2019. 

No estado de São Paulo, o primeiro município a receber o programa será Campinas. A 

escola pública escolhida para a implementação foi a EMEF Odila Maia, no bairro São 

Domingos. 

Para além das problemáticas referentes à presença de militares de reserva em uma 

instituição pública de ensino, que deveria prezar por uma educação de qualidade, crítica 

e emancipadora, o processo de implementação do projeto está sendo realizado de 

maneira extremamente antidemocrática. 

O Decreto n° 10.004/2019, do MEC, estabelece que é obrigatória a realização de 

consulta pública a comunidade escolar antes da implementação do projeto. Entretanto, 

a direção escolar vem tentando impedir que alunos menores de 16 anos participem do 

processo de votação, medida sem previsão legal. Tratando-se de escola de ensino 



fundamental, grande parte dos alunos serão privados de seu direito ao voto, o que faz 

crer ser o processo de consulta pública mera formalidade diante de uma implementação 

autoritária. 

Nesse sentido, o XI de Agosto, que historicamente fez parte das lutas pela democracia 

e pelo Estado Democrático de Direito, repudia o programa do governo federal e a forma 

como a direção da escola está conduzindo o processo de implementação. 

São Paulo, 16 de dezembro de 2019 

 

 
ANEXO 9 

 
 

Nota em repúdio à implementação do Modelo de Escola Cívico-Militar em 

Campinas 

 
No próximo dia 18 (quarta-feira), será votada a implementação do “Modelo de 

Escola Cívico-Militar” na EMEFEJA Odila Maia Rocha Brito, localizada no bairro Jardim 

São Domingos. Tal modelo consiste em incorporar militares da reserva ao quadro 

administrativo da escola, com o objetivo de disciplinar os estudantes. 

Primeiramente, consideramos que a disciplina típica de ambientes militares age 

cerceando uma série de liberdades individuais, como já pode ser verificado ao analisar 

experiências semelhantes. Assim, caso aprovado o projeto, os alunos passarão grande 

parte de suas vidas nessas escolas, nas quais nem podem se expressar da maneira que 

desejam, nem têm contato com a diversidade que caracteriza a vida de um modo geral, 

resultando numa grande perda para a formação desses estudantes. 

Depois, julgamos que tal projeto representa uma ameaça ao direito à educação. 

Alunos que não se enquadram nos padrões exigidos pelos militares tendem a ser 

marginalizados e excluídos em projetos como esse. Assim, crianças e adolescentes 

vulneráveis (vítimas do tráfico, da violência, de desigualdades etc.) não terão seus 

problemas resolvidos pela adesão ao modelo, muito pelo contrário, verão a escola, um 

dos poucos ambientes protegidos aos quais recorrem em busca de auxílio, não mais 

acessível e permeada por novas formas de violência que, usualmente, acompanham o 

militarismo. 

Além disso, a propaganda que tem sido feita em defesa da adesão ao modelo é 

falaciosa. Um dos argumentos que mais se fazem presentes nas falas dos entusiastas 

do projeto diz respeito à melhora nos resultados, medidos em termos de testes como 

ENEM e IDEB, de escolas que aderiram ao projeto. Tal linha de raciocínio atrela essa 

melhora única e exclusivamente à presença de militares nas instituições de ensino, 



ocultando o fato de que as escolas usadas como o exemplo cobram taxas extras das 

famílias de estudantes e realizam uma pré-seleção de seus alunos. Logo, os melhores 

resultados além de não estarem atrelados à presença de militares, são baseados na 

exclusão sistemática daqueles que não se enquadram nos padrões impostos, sejam eles 

socioeconômicos, comportamentais ou de qualquer outra natureza. 

Por fim, cabe a lembrança de que, historicamente, a presença de militares em 

ambiente de ensino no Brasil sempre se deu em contextos autoritários, nos quais a 

disciplina e a ordem eram vistas como prioridades, em detrimento da diversidade, do 

pluralismo de ideias, da liberdade de expressão e de uma série de outros direitos e 

necessidades básicos, sendo a censura e a violência instrumentos usados 

corriqueiramente para ferir os referidos direitos. 

Dado o exposto, repudiamos a adesão, por parte da prefeitura de Campinas, ao 

modelo de escola cívico militar e condenamos a ideia, promovida pelo Governo Federal, 

de que a solução para os problemas atuais da educação brasileira devem ser resolvidos 

por militares e não por profissionais qualificados como professores e gestores formados. 

Convocamos toda a comunidade escolar da EMEFEJA Odila Maia Rocha Brito a votar 

contra o projeto em questão. 

 
Assinam esta nota: 

Cursinho Popular Responsa! 

 

 
ANEXO 10 

 

Escolas cívico-militares: para quê? Para quem? 

24 de outubro de 2019 

 

A Direção da Faculdade de Educação da Unicamp, por solicitação do Conselho Tutelar de 
Campinas, pediu-me que me manifestasse, por meio deste parecer, sobre o projeto de 
escolas cívico-militares, visto que o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal 
de Campinas declararam publicamente a intenção de aderir ao programa recém-criado pelo 

Governo Federal. As opiniões aqui declaradas são de minha inteira responsabilidade, mas 
penso que, de modo geral, elas reflitam o pensamento de um  amplo conjunto de colegas da 
FE. 

 
O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares foi instituído através do Decreto nº 
10.004, de 5 de setembro de 2019, “com a finalidade de promover a melhoria na 

qualidade da educação básica no ensino fundamental e no ensino médio”, segundo seu 
artigo primeiro. Prevê uma articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da 
Defesa, atendendo a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, cobrindo 
atividades do ensino fundamental ao médio. O programa prevê ações nas escolas nas 
dimensões didático-pedagógicas e administrativas, com a alocação de militares da 



reserva para sua execução, podendo contar com contingentes do Exército, das Polícias 
Militares e dos Bombeiros Militares. O parágrafo primeiro do Artigo 11 afirma que: “a gestão 
na área educacional será alcançada por meio de ações destinadas ao desenvolvimento de 
comportamentos, valores e atitudes, com vistas ao desenvolvimento pleno do aluno e ao seu 
preparo para o exercício da cidadania”. 

 
Convém destacar que o projeto não é de todo novo; o estado de Goiás foi pioneiro, com a 
implantação de um colégio militar ainda em 1999, tendo no mesmo ano a Polícia Militar 
assumido as instalações e a gestão de uma escola pública. Naquele estado o projeto 
cresceu, abrangendo dezenas de escolas, e influenciou outros estados brasileiros, que se 
interessaram pelo modelo. Agora o Governo Federal o transforma em um Programa 

Nacional, ao qual podem aderir escolas públicas de todo o país. Diversas estatísticas 
colocam algumas escolas cívico-militares de Goiás dentre as mais bem avaliadas do país, 
com índices no IDEB considerados acima da média nacional. 

 
Outro ponto que se destaca quando olhamos para essas escolas já em funcionamento,  que 
servem como modelo para o Programa Nacional, é a colocação da disciplina militar como 

base da vida escolar. Apenas para citar alguns exemplos básicos, os estudantes usam fardas 
de inspiração militar, precisam usar sempre os cabelos curtos no caso dos meninos e cabelo 
preso no caso das meninas, fazem ordem  unida no pátio da escola antes do início das aulas 
e batem continência para a autoridade militar presente. 

 
Não é intenção deste Parecer fazer uma análise do Programa, mas tecer comentários sobre 
seus propósitos, a que interesses pode atender, a que sociedade ele se destina, de modo a 
embasar uma reflexão coletiva sobre o tema e uma possível tomada de decisão sobre a 
adesão a ele. 

 

Justamente porque o Programa afirma visar a preparação do estudante para a cidadania, 
conforme citado acima, devemos perguntar: de que cidadania falamos? Desde o início do 
processo de redemocratização do país, em 1985, a construção e promoção da cidadania 
tornou-se uma palavra-chave: ela é um dos pilares da Constituição Federal de 1988, da  Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e da política pública que se construiu 
no campo da Educação desde então. Cidadania compreendida como  participação efetiva 
da comunidade na vida política brasileira. Não apenas como eleitores em cada votação, mas 
como agentes políticos ativos, participantes nas ações da comunidade nas mais variadas 
esferas, das locais às federais. Essa ação cidadã precisa ser construída, o cidadão precisa 
ser formado para que possa efetivamente ser um membro participante de sua comunidade. 
A política educacional produzida nas últimas décadas direcionou essa formação cidadã para 

uma ação política consciente e refletida. O cidadão é aquele que toma parte em uma 
comunidade, que é ativo, que é capaz de compreender a realidade na qual está inserido, 
sendo capaz de refletir sobre ela e tomar suas decisões. Trata-se, pois, de uma formação 
complexa e articulada, que prevê acesso  a conhecimentos historicamente produzidos pela 
humanidade nas mais diversas áreas, mas prevê também a formação de comportamentos 
em que as decisões individuais não podem ser desarticuladas dos contextos coletivos. Um 
cidadão precisa ser livre, capaz de tomar suas próprias decisões, agir em acordo com 
seus princípios, assumindo a plena 



responsabilidade por seus atos e suas consequências, tendo sempre em mente que suas 
ações estão inseridas numa coletividade. 

 
A cidadania e seu exercício implicam em disciplina, por certo. Não se trata da imposição  da 
vontade de um ou de alguns sobre todos os outros. Implica em saber ceder, em saber 
negociar, em ser capaz de argumentar. O exercício da cidadania está relacionado com saber 
obedecer quando necessário, também em saber comandar um grupo, quando necessário. 
Isso nos leva a pensar em que se compreende por cidadania quando se propõe que a prática 
da disciplina militar vá preparar os jovens estudantes para a ação cidadã. A disciplina militar 
está baseada na obediência hierárquica, pura e simplesmente. Obedece-se ao superior. Mas 
numa sociedade democrática não há superiores; ela se baseia exatamente no inverso: na 
igualdade política dos cidadãos. Um prefeito, um governador, um presidente da república 
não são superiores a nenhum cidadão. Exercem um mandato, justamente porque são 
cidadãos, para realizar a vontade comum dos cidadãos. Estão submetidos às leis como todo 
e qualquer cidadão. De modo que a hierarquia que se estabelece numa prática democrática 
é completamente distinta da hierarquia de uma instituição militar. 

 
 

Uma instituição militar (forças armadas, forças policiais) estão orientadas para a segurança 
pública, para a garantia do bem-estar dos cidadãos. Para realizar estas funções, tal 
instituição deve estar preparada para a guerra, para conflitos e, para agir nestas  condições, 
a organização hierárquica é importante. Numa situação de conflito e de perigo, a obediência 
hierárquica é fundamental. Por isso ela está presente na formação militar. Não há instituição 
militar sem hierarquia e sem a obediência irrestrita a ela. É isso que se aprende nos quartéis 
e nas corporações. 

 
Mas, o mesmo será verdadeiro para o conjunto da sociedade? De modo algum. Uma 
sociedade democrática se funda na multiplicidade, na diferença, na convivência pacífica 
visando objetivos comuns, uma vida em comum, atravessada pela igualdade  política, ainda 
que sejamos todos diferentes. Não se impõem uns sobre outros, mas se constroem projetos 
comuns. Ainda que instituições militares sejam importantes para sociedades democráticas, 
devem estar a serviço delas, garantindo a sua segurança, não ditando as formas de seu 

funcionamento. 

 
Mas, precisamos admitir: politicamente, há uma contradição em termos entre disciplina 
militar e disciplina política, cidadã. Enquanto a primeira se baseia na obediência irrestrita ao 
superior hierárquico, a segunda só é possível através de um trabalho de si sobre si mesmo, 
na relação com os outros. Não se trata de obedecer à autoridade afirmada pela hierarquia, 

mas em ser capaz de reconhecer, reflexivamente, autoridades políticas que são legitimadas 
por suas ações e nas quais escolhemos confiar, mas que temos o direito de mudar de 
opinião, a mudar as escolhas. Em outras palavras: uma escola democrática que vise à 
formação cidadã precisa ser capaz de desenvolver nos estudantes uma disciplina e um 
sentido de respeito à autoridade, mas não uma disciplina militar baseada numa autoridade 
hierárquica. Par dizer com todas as letras: uma escola não é – e não pode ser – um quartel. 



A sociedade pode, sim, ser pensada tendo como modelo as instituições militares, as relações 
sociais manifestadas como relações hierárquicas de disciplina e obediência. Mas 
compreendamos bem: essa não será uma sociedade democrática. Será outra coisa. 

 
Uma sociedade democrática certamente tem lugar para escolas militares, nas quais pessoas 
sejam formadas para exercer essas funções sociais. Em Campinas, a nacionalmente 
conhecida Escola de Cadetes cumpre com essa função. Mas a pergunta que precisamos 
fazer é: essas escolas podem ser modelo para o conjunto das escolas de uma sociedade 
democrática? Elas têm seu lugar e cumprem sua função; mas serão o modelo a ser seguido 
pela educação pública? 

 
Um último aspecto. Sabe-se que as escolas cívico-militares são pensadas para serem 
instaladas nas comunidades mais carentes, visando a atendê-las em suas necessidades, 
com uma educação de qualidade. Ao menos isso é o que é apontado  nas  defesas públicas 
do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares que temos visto. Está muito claro o 
propósito: ensinar as populações menos favorecidas economicamente a obedecer. Os filhos 
das classes favorecidas serão enviados para as escolas privadas, nas quais aprenderão 
também sua disciplina, mas não será a mesma das escolas militares. Eles não aprenderão 
a obedecer, mas a comandar. Será criada uma hierarquia social aos moldes  da hierarquia 
militar. 

 

O que vemos com esse Programa é uma clara intenção: uma “escola de qualidade” para  as 

classes populares, nas quais elas sejam disciplinadas e aprendam a obedecer, enquanto 
aprendem os conteúdos que farão com que os índices dessas escolas cresçam nas 
avaliações de larga escala, que fomentam estatísticas como o IDEB. Enquanto isso, a classe 
economicamente favorecida enviará seus filhos para escolas de elite, nas quais a disciplina 
é de outra natureza. Como resultado, poderemos ter uma sociedade bem estruturada; mas, 
por certo, não será uma sociedade democrática e cidadã, mas uma sociedade autoritária, na 
qual cada um saiba seu lugar e na qual, seguindo o ditado, “mandará quem pode, obedecerá 
quem tiver juízo”. 

 
É essa a sociedade que queremos? 

 
Em Campinas, temos uma das redes públicas municipais mais bem qualificadas de todo o 
país. Há problemas a serem enfrentados, é certo, há avanços que são necessários, mas já 
conquistamos uma qualidade que é garantida pelos professores e profissionais da educação, 
que têm produzido uma escola múltipla, plural, articulada com as necessidades regionais, 

como precisa ser uma escola democrática e cidadã. Por isso precisamos perguntar: 
precisamos do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares na cidade? Que contribuições 
ele trará? Que interesses atenderá? Será bom para quem? O conjunto da sociedade 
crescerá com ele, tornar-se-á mais democrático? Ou, ao contrário, caminharemos para uma 
sociedade mais autoritária, menos participativa? 

 
Prof. Dr. Sílvio Gallo 
Professor Titular 



FE-Unicamp 
Outubro de 2019 

 
 

ANEXO 11 

 
 

Carta de Grupos de Estudo, Pesquisa e Associações 

 

Escolas cívico-militares: seriam uma boa alternativa para a 

educação em valores sociais e morais? 

 
Quem somos? 

 

Somos pesquisadores(as) e professores(as) universitários(as) de diversas 

universidades brasileiras que integram Grupos de Pesquisa1 ligados à Associação 

de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPPEP2) que, há mais de 30 anos, 

vem se dedicando ao tema da construção de valores morais e sociais em crianças, 

adolescentes e adultos nos diferentes espaços da vida social e, em especial, nas 

instituições educativas. Somos autores de diversas publicações de 

livros  e  artigos,  pesquisas,  orientações;  realizamos estudos de obras científicas 

(teses, dissertações, artigos em periódicos) e buscamos aplicar esses saberes em 

instituições educativas. Durante toda nossa trajetória fizemos, inúmeras vezes, 

análises e avaliações de diferentes programas de educação moral com o intuito de 

que essa área no Brasil se tornasse promissora. 

Esses esforços foram e são reiterados pela legislação brasileira que destaca o 

tema da educação em direitos humanos, a formação de valores, a convivência ética 

em sua ampla dimensão (desde a convivência humana à sustentabilidade 

socioambiental) legitimando, desta maneira, a importância desta área em nosso 

país3. 

 
O que queremos? 

 

É por acreditarmos na relevância da formação humana, e, tomando por base o 

que reiteram documentos nacionais como a Constituição Federal, a LDB e o Plano 

Nacional de Educação e mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, 

bem como em consonância com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que 

nos propomos a analisar o Decreto no 9.465, de 2 de janeiro de 2019, do 



atual Ministério da Educação (BRASIL, 2019), com uma preocupação importante. 

O Decreto no 9.465, em sua seção II, Artigos 11 e 16, propõe a criação e 

expansão de um modelo de escola cívico-militar para instituições de educação 

básica “municipais, estaduais e distrital tendo como base a gestão administrativa, 

educacional e didático- pedagógica adotada por colégios militares do Exército, 

Polícias e Bombeiros Militares”. 

2 
 
 

Uma breve descrição sobre as escolas 

militarizadas 

Um levantamento feito pela Revista ÉPOCA indicou que, de 2013 a 2018, o 

número de escolas estaduais geridas pela Polícia Militar saltou de 39 para 122 em 

14 estados da Federação — um aumento de 212%. Em 2019, outras 70 escolas 

deverão ser colocadas sob a gestão de militares nesses estados. O fenômeno se 

reproduz por todo o país; mas com mais intensidade nos estados do Norte e do 

Centro-Oeste4. O Estado de Goiás conta hoje com o maior índice de escolas 

militarizadas no país: um total de 26, seguido por Minas Gerais, com 22, e pela 

Bahia, com 13. De acordo com dados das secretarias estaduais de Educação5, 

essas escolas são administradas por militares, contam com policiais que se 

responsabilizam pela disciplina dos alunos e que ministram certas matérias do 

currículo escolar, como música, educação para o civismo, educação física. O projeto 

pedagógico e as demais disciplinas do currículo são de responsabilidade de 

especialistas e professores civis. Há, portanto, nessas escolas, uma separação 

bastante acentuada entre o que se conceitua como controle disciplinar e a parte 

pedagógica dedicada ao ensino e à aprendizagem de conteúdos escolares. 

Pesquisadores que têm estudado e descrito escolas militares brasileiras, tais 

como Benevides e Soares (2017), Castro (2016), Cruz (2017), Paro e Ferreira 

(2017), Veloso e Oliveira (2015, 2016), mostram que elas se caracterizam por forte 

hierarquia e controle disciplinar, com a imposição de regras e normas que 

reproduzem   os   rituais,   as   formas   de   relacionamento   entre   pessoas   e os 

comportamentos  esperados  em  um  quartel.  Há  a  necessidade  do  uso  de 

uniformes, em geral, comprados pelos pais (duas fardas, uniforme para educação 

física, boina, sapatos pretos). Sabe-se também que os alunos são obrigados a fazer 

continência aos policiais, a marchar na entrada e saída da escola, além de cantarem 

hinos e hastear a bandeira. Há uma rígida hierarquia entre alunos e policiais  que  

se  reproduz  entre os alunos mais velhos e os menores. Os policiais 



são vistos como autoridades a quem se deve submissão, respeito e obediência 

incondicionais, e são impostas regras rígidas para manter comportamentos 

considerados adequados. 

Há categorias de punições, também hierarquizadas, para possíveis infrações; 

estas se classificam como leves até muito severas e vão de advertências à expulsão 

de um aluno com sua transferência para outras escolas públicas. Pontos em notas 

também são retirados conforme o tipo de infração cometida. São considerados 

como infrações comportamentos que vão desde o corte do cabelo e uso inadequado 

de uniformes, até criticar a instituição e colocar em dúvida ou opinar sobre regras 

ou procedimentos impostos pelos militares. Os comportamentos adequados ou o 

bom rendimento escolar podem ser premiados com condecorações que também 

podem ser retiradas se o aluno incorrer em alguma infração. Em síntese, os alunos 

seguem as ordens e imposições por medo dos castigos. Esse tipo de escola passa 

a adotar, assim, os mecanismos disciplinares presentes nos quartéis, oferecendo a 

civis uma educação alicerçada em procedimentos, normas e valores militares. 

 
Quais problemas identificamos? 

 

Um dos argumentos apresentados pelos que defendem essa proposta é o da 

melhoria do desempenho de seus alunos. Autores como Cruz (2015, 20197), Castro 

(2016), Guimarães e Lamos (2018) e Benevides e Soares (2017) e Melo (2015) 

mostram que existe uma correlação entre o fato de uma escola ser militarizada e o 

alcance de um bom rendimento dos alunos. 

No entanto, é preciso interpretar esse resultado levando em conta alguns fatores: 

na maioria dessas escolas, metade de suas vagas para ingresso é destinada a filhos 

de militares; há, frequentemente, processos de seleção de alunos – uma espécie de 

vestibulinho - de forma que as vagas sejam preenchidas sempre com estudantes com 

melhor preparo; normalmente as famílias de militares têm um nível educacional e 

econômico bem melhor que os demais alunos que frequentam as instituições 

educativas públicas da mesma região e, finalmente, as escolas contam com mais 

profissionais e mostram uma infraestrutura muito melhor que a das demais públicas. 

Além disso, é fortemente estimulado o pagamento de contribuição mensal, ainda que 

não obrigatório. Assim, pode-se concluir que o bom desempenho obtido ocorre em 

função tanto das condições especiais de ingresso e escolha dos alunos, como das 

características estruturais da instituição, o que seria, portanto, um resultado comum 

a outras instituições cujas características de tais condições as diferenciam das 

escolas públicas que temos atualmente em funcionamento no 



Brasil. 

Outro agravante, como vimos, se refere à cisão entre o que se considera como 

controle disciplinar – feito por militares tal como num quartel – e o âmbito 

pedagógico da vida escolar – feito por professores civis. Por um lado, tal fato 

evidencia que, para os que propõem ou apoiam esse modelo de escola militarizada, 

a convivência entre pessoas e a adoção de valores sociais e morais que a regulam, 

não precisam ser ensinados e aprendidos como os demais conteúdos escolares; 

eles passam a ser regrados e ordenados pelos policiais como se pertencesse a 

outro âmbito, separado, de relações humanas; portanto, se reproduz um modelo de 

educação em que o controle das emoções, das próprias ações dos sujeitos não é 

aprendido por quem é educado, e sim, basta-lhes apenas obedecer aos comandos 

que vêm de outras pessoas. 

Por outro lado, essa postura parece ignorar que valores sociais e morais estão 

presentes e são transmitidos, vivenciados, refletidos, em todas as relações 

humanas dentro da escola e mediam tanto as decisões e comportamentos no 

âmbito pedagógico, como no disciplinar. Já foram comprovadas as teses de que é 

tão impossível para os professores que ensinam se eximirem da educação em 

valores, terceirizando-a para outras autoridades (no caso, os policiais), quanto seria 

impossível estar com alunos sem que estes se relacionassem entre si e/ou com os 

professores. 

 
 

O que sabemos sobre a educação em valores morais e 

sociais? 

O fato é que consideramos a educação em valores morais e sociais como parte 

fundamental de qualquer processo educacional que vise à formação plena do ser 

humano. Por certo, formar um indivíduo autônomo que reflete, escolhe e age 

segundo valores considerados importantes para si e para a coletividade, assim 

como, um cidadão capaz de viver e contribuir para o bem-estar de todos numa 

sociedade democrática, deve ser objetivo maior de uma instituição que ensina. Além 

disso, concordamos que essa educação deve orientar-se para a consolidação de 

valores considerados os mais universalizáveis, ou seja, reconhecidos como aqueles 

que, em sua ausência, destitui-se a dignidade humana tão pretendida entre os que 

habitam este mundo. 

Uma educação em valores se alinha, portanto, a processos educacionais na e 

para sociedades democráticas que, na atualidade, se mostram cada vez mais 

plurais. Essas sociedades são compostas por inúmeros agrupamentos de pessoas 



que têm diferentes costumes, ideologias e culturas, religiões, códigos morais, 

tipologias familiares, identidades de origem e idiomas. Partindo dessa pluralidade, 

e considerando-a em todos os espaços que possa se manifestar, a educação em 

valores tem dupla finalidade: a consolidação de formas de convivência respeitosa 

entre as pessoas e a formação de indivíduos autônomos capazes de reflexão, crítica 

e escolha de valores em meio à diversidade. 

Há, portanto, fins e meios que devem se alinhar e que orientam o porquê e 

como realizar uma educação em valores. Piaget, (1930/1996; 1932/1977) por 

exemplo, dedicou-se a comprovar que uma metodologia que permite alcançar a 

autonomia, e nela, uma convivência em que o diálogo e a participação de todos que 

se respeitem mutuamente não se promove com práticas como a imposição ou 

doutrinação (MENIN; BATAGLIA; ZECHI, 2013). É preciso considerar os pares que, 

por força da cooperação, participam dessa formação. 

Assim, consideramos preocupante que os modelos de escolas cívico-militares 

pretendidos no Decreto no 9465 venham tomando espaço no cenário da educação 

brasileira. Tal proposta parece não levar em consideração décadas de estudos na 

área do desenvolvimento moral que têm mostrado que a imposição de valores, 

regras, normas, leis que se dê essencialmente por relações hierárquicas e 

coercitivas arriscam- se a fortalecer a heteronomia nos indivíduos. 

Certamente, todos nós queremos uma sociedade organizada, respeitosa, justa 

e democrática. Mas para que isso aconteça, uma instância formadora como a escola 

também precisa ser democratizadora. Suas práticas, assim, devem ser baseadas 

no diálogo, na participação de alunos e professores na organização das regras da 

escola, na cooperação entre os estudantes, no estímulo à resolução de seus 

conflitos pela restauração e não pela punição, na vivência efetiva de ações de 

protagonismo em que o cuidado com o outro e a solidariedade sejam fomentados. 

Essa convivência não pode se restringir apenas à boa socialização com 

regulamentos já estabelecidos, mas deve ser compreendida com um processo no 

qual normas, relações e costumes podem e precisam ser criticados, reconstruídos 

e, então, legitimados pelos envolvidos e, assim, novas formas de conviver são 

pensadas e discutidas (PUIG, 2000). 

Destarte, os meios para uma educação em valores, devem, portanto, ser 

coerentes com a autonomia moral buscada como fim e não se basearem na 

transmissão de pressupostos dados, a priori, como verdades, ou doutrinação. Esse 

era o modelo de Educação Moral e Cívica que se adotou durante a ditadura militar 

no Brasil e que está novamente sendo proposto pelo atual ministro da Educação6. 

Um modelo cujas práticas e resultados mostraram-se questionáveis e que foi 

extinto, pois seguia na contramão dos anseios da população brasileira pela 



superação dos abusos de poder, pela busca por menos imposições e abertura para 

a democracia. Entendemos que para formar sujeitos éticos, não basta transmitir 

esse ou aquele valor e exigir esse ou aquele comportamento, mas contribuir para 

tornar o indivíduo um sujeito crítico, político, reflexivo com práticas que o permitam 

pensar, tomar decisões, fazer escolhas. Obedecer às normas, seja por conforto ou 

temor, é condição suficiente para ser correto (em conformidade com as normas), 

mas não para ser um sujeito autônomo (GOERGEN, 2007). 

A ação moral tem como pressuposto a livre escolha do sujeito. Isso é bem 

mais amplo do que fazer com que nossas crianças e jovens convivam 

bem, apresentem um comportamento disciplinado, obedeçam às regras, 

recitem hinos, respeitem os adultos e sejam educados. Não será, 

portanto, qualquer educação capaz de propiciar tal formação. (VINHA, 

NUNES, 2018, p.4). 

Uma escola que pretenda consolidar em seus alunos valores como o respeito, 

a solidariedade, a justiça e a equidade, tão caros à democracia, deve propiciar, em 

todos os seus espaços, oportunidades para a observação, vivência, participação, 

reflexão, e aplicação desses valores. A própria escola deve constituir-se, portanto, 

como uma “comunidade justa” (KOHLBERG; POWER; HIGGINS, 1997) em que 

esses valores sejam vividos por todos os membros dessa comunidade escolar - 

seus diretores, coordenadores, professores, funcionários, alunos e suas famílias. A 

lógica de uma gestão militarizada aplicada à escola pública não se coaduna com 

processo formativo plural e democrático que deveria caracterizá-la. 

Dentro dessa lógica de fortalecimento de relações democráticas entre os 

indivíduos, as interações entre alunos, iguais entre si, devem ser valorizadas, 

previstas e organizadas de tal modo que nelas possam surgir oportunidades de 

compreensão das razões das regras e da necessidade de sua obediência por todos. 

Nessas situações a obediência às regras pode emergir da troca cooperativa entre 

os alunos e ser guiada pelo princípio da reciprocidade. Considerando esse princípio, 

as regras passam a ser reconhecidas como válidas não por que impostas por 

autoridades, mas por que se mostram necessárias e justas tanto para cada pessoa 

individualmente, como para todos. Situações na vida escolar devem, assim, ser 

aproveitadas para a discussão, reflexão e escolha de valores, como: a ocorrência 

de conflitos, a exposição a dilemas provenientes de fontes literárias ou vivenciados 

na escola ou fora dela, a discussão de regras de conduta ou disciplinares. 

 
O que defendemos? 



Assim, finalizamos este documento apresentando pressupostos que orientam a 

educação em valores sociais e morais em escolas para a consolidação de 

sociedades democráticas. Esses, foram inspirados tanto por nossos próprios 

estudos e práticas como educadores, como no Manifiesto por una educación 

democrática en valores (2018) elaborado por pesquisadores e estudiosos 

espanhóis7. Acreditamos que esses pressupostos mostram como não retroceder às 

conquistas da humanidade para sua própria evolução. Vamos a eles: 

1. A educação em valores está compromissada com a formação do 

cidadão apto a viver em sociedades democráticas. Buscamos uma 

educação em que os membros da escola possam aprender práticas e construir 

valores condizentes com a democracia não só como forma de governo, mas 

como modo de relação social. Dentre essas práticas e valores, destacamos o 

uso do diálogo para a resolução de problemas que envolvem o coletivo, a 

discussão e reconstrução de regras para sua legitimação, e o reconhecimento 

do valor de igualdade em dignidade de todo e qualquer ser humano com repúdio 

a todas as formas de exclusão e da liberdade de cada um em tomadas de 

decisão sobre suas atitudes dentro do âmbito dos direitos de todos. 2. A escola 

é um espaço importante e privilegiado de educação em valores. Essa 

educação sempre ocorre, de modo intencional ou não, nas famílias, nos grupos 

sociais, nos meios de comunicação da sociedade, nas instituições religiosas. No 

entanto, a escola é um espaço privilegiado para essa educação uma vez que se 

dirige a um coletivo de indivíduos diversos em muitas características (das físicas 

e pessoais, às origens étnicas e matizes culturais, ideologias e religiões), com a 

finalidade de educar igualmente a todos, sem exclusão, para a vida em 

sociedade. A escola pode e deve planejar como realizar a educação em valores. 

3. A democracia é um fim a ser buscado pela educação em valores e um 

meio para sua própria consolidação. Não podemos ensinar a prática da 

democracia nas relações sociais se as controlamos por meio da transmissão e 

imposição de regulamentos e ideários dados como acabados. Democracia se 

aprende por meio da vivência e reflexão de suas práticas aplicadas a situações 

reais de vida na escola e fora dela, na comunidade. 4. A educação em valores 

deve visar a autonomia moral das pessoas. Consideramos como autônomo 

um indivíduo capaz de constituir o seu próprio sistema de valores, princípios e 

regras sobre como agir, de forma consciente e voluntária, e levando em 

consideração tanto a si mesmo, como a qualquer outro ser humano (KANT, 

1785/2005). A heteronomia, caracterizada como a obediência a regras ou 

normas, externas aos sujeitos, por temor a autoridades, evitação de castigos ou 

busca de 



prêmios, embora exista como fase do desenvolvimento humano, deve dar lugar 

à autonomia por meio de processos educacionais voltados a esse fim e com 

meios condizentes para tanto. 5. A educação em valores morais deve contar 

com procedimentos especificamente planejados para a vivência, 

construção, reflexão e adoção autônoma de valores. Embora valores de 

tipos variados (estéticos, religiosos, de eficácia, de status ou poder) ocorram em 

todas as interações entre as pessoas, a educação em valores morais, 

reconhecidos como os mais importantes para a vida, pode e deve ser planejada 

pelas instituições educativas. Para tanto, procedimentos específicos que contem 

com a participação ativa dos alunos e de professores bem preparados, devem 

ser planejados. Estes podem envolver: discussões sobre regras e normas de 

comportamento, trabalhos cooperativos, reflexões sobre valores da escola, 

busca de soluções de conflitos ou problemas de convivência, rodas de conversa 

ou assembleias, discussão de dilemas, análise de infrações e suas 

consequências, conselhos e representações de classe, formação de equipes de 

ajuda para suporte a alunos vitimizados, e outros. 6. A educação em valores 

deve acontecer em todos os espaços da instituição educativa e das 

matérias do currículo. Valores morais que se pretende fortalecer na vida social, 

como o respeito, a solidariedade, a justiça, devem ser vivenciados em todos os 

espaços de relações sociais na escola – da sua gestão e das relações entre 

seus profissionais, às relações entre alunos e destes com seus professores. 

Valores não podem comparecer somente como um conteúdo a ser tratado em 

matéria específica ou campanhas ocasionais. Conhecer, vivenciar, refletir sobre 

valores deve ocorrer, portanto, em todas as matérias escolares; seja como 

conteúdo a ser abordado, seja permeando as relações sociais, ou ainda, como 

elementos das metodologias aplicadas ao ensino. É válido, portanto, planejar 

espaços e atividades com métodos ativos para reflexão e diálogo sobre valores 

e direitos humanos. 7. A educação em valores para uma sociedade 

democrática deve contribuir tanto para a vida dentro da escola, como para 

a sociedade em seu exterior. Práticas e valores inerentes à democracia devem 

ser construídos à luz das vivências escolares dando qualidade às relações 

sociais que ali ocorrem, mas, também, devem ser voltados para problemas 

existentes na sociedade contribuindo para seu conhecimento e solução. Dessa 

forma, possibilita-se aos alunos o exercício da cidadania. 8. A educação em 

valores voltada à construção da cidadania defende a laicidade do ensino e 

a liberdade de consciência. A doutrinação por meio da transmissão e 

imposição de princípios religiosos confessionais não deve ocorrer nas escolas; 

em seu lugar, podem e devem ser buscados e oferecidos saberes sobre 

diferentes crenças religiosas, sua origem 



e história, de modo a possibilitar a sua valorização e compreensão de sua 

importância para as pessoas que as adotam. 9. A educação em valores deve 

estar atenta às novas tecnologias de comunicação e ao seu uso 

responsável. Valores morais e sociais estão presentes em todos os espaços de 

relações sociais e, na atualidade, se destacam as informações e comunicações 

provenientes das novas tecnologias. Conteúdos falsos e nada éticos podem ser 

divulgados e provocar graves malefícios tanto para a sociedade, quanto para a 

adultos, jovens e crianças a eles expostos. É preciso, portanto, que instituições 

educativas abordem esses perigos, propiciando aos aprendizes uma visão 

crítica e um uso consciente das tecnologias. 10. Todos os profissionais que 

atuam nas escolas, devem poder contar com uma formação planejada e 

adequada para que saibam realizar a educação em valores, e utilizá-la, 

também, em suas vidas pessoais. Tendemos a reproduzir, tanto enquanto 

educadores, como na solução de problemas que vivemos, as soluções e modos 

aprendidos no decorrer de nossas vidas, da infância à idade adulta. 

Frequentemente, esses modelos não se caracterizavam pela presença de 

valores morais ou éticos condizentes com a cidadania em sociedades 

democráticas. Assim, os profissionais da educação devem, também, contar com 

formação e reflexão sobre questões voltadas a valores, sobre as relações sociais 

nos vários espaços de convivência, de modo que possam construir critérios 

comuns que orientem sua atuação na escola e na vida. Certamente, será preciso 

também que os currículos universitários de formação de professores sejam 

revistos e acrescidos dessa necessária discussão sobre a educação de valores 

e para a convivência. 

 
Os desafios que nossas escolas enfrentam são difíceis, abrangentes e com 

dimensões inter relacionadas. As propostas para lidar com tais desafios devem 

sempre refletir no tipo de pessoas que queremos formar, considerando que esses 

jovens irão interagir numa sociedade cada vez mais complexa, repleta de dilemas 

éticos. 

Resta-nos a esperança de que pais e professores, adultos, jovens e crianças, 

possam constatar que mais do que discursos sobre cidadania, o que precisamos é 

de políticas públicas, voltadas a todas as escolas, seus professores e alunos, que 

pensem e que consigam, assim, manter a certeza de que a educação brasileira 

será, verdadeiramente, um dos caminhos mais potentes para o alcance da 

dignidade de todos na convivência cidadã em sociedades democráticas. 



 

Assinam esta carta os seguintes grupos de estudo, pesquisa e 

associações: 

Grupo de Trabalho Psicologia da Moralidade - Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (ANPPEP). 

GEPDFIRS - Grupo de pesquisa sobre a profissão docente, formação, 

identidade e representações sociais – Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP) 

GEPEDEME - Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Moral e 

Educação - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

GEPEGE - Grupo de Estudo e Pesquisa em Epistemologia Genética e 

Educação - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

GEPEJA - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos - 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

GEPEM - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral – Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

GEPPEI - Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Moral e Novas 

Alternativas em Educação - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP) 

Grupo de pesquisa Valores, Educação e Formação de professores - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

LPG - Laboratório de Psicologia Genética - Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) 

NPDSM - Núcleo de pesquisas em desenvolvimento sócio moral - 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

NUDHUC - Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
 

NUDISE - Núcleo de gênero e diversidade sexual na Educação - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 



PRATTEIN – Consultoria em Educação e Desenvolvimento Social – 

São Paulo. 

SEPIEI - Grupo de estudos e pesquisas sobre infância e educação infantil 

– Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMT) 

 

 
Notas 

 

 
1 GEPEDEME, GEPDFIRS, GEPEGE, GEPEJA, GEPEM, GEPPEI, LPG, NPDSM, NUDISE, 

NUDHUC, PRATTEIN, SEPIEI e Grupo de pesquisa Valores, Educação e Formação de 

professores. São descritos ao final dessa carta. 

 
 

2 ANPEPP – Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Psicologia. 

 
 

3 Segundo a Constituição Federal (1988), no artigo 205 consta que: “a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”; Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996): a educação visa à “compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” ou 

ainda “o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social”. No Plano Nacional de Educação (MEC/SASE, 2014), 

com vigência até 2024: a educação “...não pode prescindir de incorporar os princípios do respeito 

aos direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da 

inclusão”. 

 
 

4 23/7/2018: https://epoca.globo.com/numero-de-escolas-publicas-militarizadas-no-pais-cresce-sob- 

pretexto-de-enquadrar-os-alunos-22904768. 

 
 

5 31/8/2018: https://diplomatique.org.br/a-militarizacao-das-escolas-publicas/ 

 
 
 
 

6 https://www.youtube.com/watch?v=dZLFEIeF3zc&feature=youtube 4/2/2019. 

http://www.youtube.com/watch?v=dZLFEIeF3zc&feature=youtube


 
 
 

 
7 Na Espanha, desde 2007, as escolas devem elaborar seu Plano Institucional de Convivência que 

constitui um aspecto do projeto educativo (Ordem 18/7/2007). Esse Plano define o que é convivência 

e até onde querem avançar nessa área, conscientiza e sensibiliza a comunidade educativa sobre a 

importância de uma convivência escolar positiva e o que fazer para melhorá-la. Ele deve conter ações 

concretas relacionadas à organização e ao funcionamento da instituição com relação às interações 

sociais e à prevenção da violência, estabelecendo em linhas gerais o modelo de convivência que 

será adotado, os objetivos específicos que se pretende alcançar, as normas que o regularão e as 

ações a serem realizadas para que tais objetivos sejam efetivamente alcançados. 
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