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RESUMO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CONTEXTO DE SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO: GESTÃO E PROPOSIÇÕES NA/PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL-RS
AUTOR: GUILHERME DA SILVA KIELING
ORIENTADOR (A): MARILENE GABRIEL DALLA CORTE

Esta dissertação de mestrado profissional se refere a atuação do Conselho Municipal de Educação
(CME) no Sistema Municipal de Ensino (SME) de Santa Maria-RS, mais especificamente ao
credenciamento e autorização de funcionamento de escolas privadas de Educação Infantil em um
contexto de sistema municipal, no qual há distanciamentos e aproximações entre seus
órgãos/instâncias/gestão. Assim, esta pesquisa de mestrado, como objetivo geral, priorizou
compreender como acontece o processo de credenciamento e autorização de funcionamento das
escolas privadas de Educação Infantil Santa Maria – RS, no sentido de contribuir em conjunto com o
Conselho Municipal de Educação para a sua qualificação. Os objetivos específicos foram delineados
para: reconhecer, a partir de um resgate histórico, o surgimento e a organização dos Sistemas
Municipais de Educação no Brasil e sua importância junto às políticas e gestão da Educação Infantil;
compreender a importância da atuação de um Conselho Municipal de Educação no Sistema Municipal
de Ensino, refletindo acerca da sua participação na proposição e consecução das políticas públicas
para a Educação Infantil e nos processos de gestão educacional; produzir compartilhadamente com o
Conselho Municipal de Educação um documento orientador ao Sistema Municipal de Ensino de Santa
Maria - RS, relacionado ao processo de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas
privadas de Educação Infantil; construir compartilhadamente a página virtual do Conselho Municipal
de Educação de Santa Maria – RS. Esta pesquisa participante pautou-se metodologicamente na
abordagem qualitativa, utilizando-se embasamento teórico e documental, bem como de entrevistas
semiestruturadas com proprietários/gestores de escolas privadas de Educação Infantil do município
de Santa Maria – RS, além da participação do pesquisador em reuniões ordinárias e de trabalho do
Conselho Municipal de Educação e, também, com a gestores da Secretaria de Município da
Educação da Santa Maria (SMED). As adversidades encontradas pelo Conselho acerca da
dificuldade de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas de Educação
Infantil, bem como a fiscalização e o cumprimento das normas estabelecidas no município foram
consideradas como elemento central nesta pesquisa, no sentido de encontrar a partir das limitações
sinalizadas pelos sujeitos envolvidos, possibilidades e perspectivas de minimizar os entraves e as
dificuldades desse processo no cenário do Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria. Para tanto,
esta pesquisa, resultou em dois produtos que poderão contribuir com a qualificação dos processos de
gestão educacional em âmbito de Sistema Municipal de Ensino, entre eles a elaboração de uma
minuta de Instrução contendo orientações aos proprietários das escolas privadas de Educação Infantil
quanto ao processo de credenciamento e funcionamento das referidas escolas, bem como a criação e
organização do site do Conselho de Educação resultando em um mecanismo de interlocução e
socialização de informações educacionais à comunidade santamariense, na perspectiva do acesso
ao conhecimento, à legislação, às orientações e normativas nacionais e locais referentes à Educação
Básica. Tais produtos pautados na construção compartilhada entre atores e cenários educacionais,
na transparência, na ética, na fidedignidade e qualidade nos processos de gestão educacional pelo
Conselho e Instituições agregadas ao SME, bem como na intencionalidade de visibilidade que o CME
ainda não possui, tornando este órgão colegiado referência em Santa Maria e região.
Palavras-chave: Educação Infantil. Conselho Municipal de Educação. Sistema Municipal de Ensino.
Políticas Públicas.
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ABSTRACT

EDUCATION MUNICIPAL COUNCIL IN CONTEXT OF TEACHING MUNICIPAL
SYSTEM: MANAGEMENT AND PROPOSITIONS IN / FOR CHILDREN'S
EDUCATION-RS
AUTHOR: GUILHERME DA SILVA KIELING
ADVISOR: MARILENE GABRIEL DALLA CORTE
This professional masters dissertation refers to the work of the Education Municipal Council (CME) in
the Teaching Municipal System (SME) of Santa Maria-RS, more specifically, to the accreditation and
authorization of private schools of pre-school education in a municipal system context, in which there
are distances and approximations between their parts/instances/ management. Thus, this master
research, as general objective, prioritized to understand how the process of accreditation and
authorization of private schools in Santa Maria - RS, in the sense of contributing with the Education
Municipal Council for its qualification. The specific objectives were designed to: recognize, from a
historical rescue, the emergence and organization of Municipal Education Systems in Brazil and its
importance in the policies and management of Early Childhood Education; to understand the
importance of a Municipal Education Council in the Municipal Education System, reflecting its
participation in the proposal and achievement of public policies for Early Childhood Education and in
educational management processes; produce with the Education Municipal Council a guiding
document to the Municipal Education System of Santa Maria - RS, related to the process of
accreditation and authorization of the operation of private schools of Early Childhood Education; to
construct the virtual page of the Municipal Council of Education of Santa Maria – RS. This participant
research was methodologically based on the qualitative approach, using theoretical and documentary
background, as well as semi-structured interviews with managers of private schools in Santa MariaRS, besides the participation of the researcher in ordinary meetings and work of the Education
Municipal Council and also with the managers of the Teaching Municipal System of Santa Maria
(SMED). The difficulties found by the Council regarding the difficulty of accreditation and authorization
of the operation of private pre-schools, as well as the supervision and compliance with the norms
established in the municipality were considered as a central element in this research, in the sense of
finding from the flagged limitations by the individuals involved, possibilities and perspectives to
minimize the obstacles and the difficulties of this process in the scenario of the Municipal System of
Education in Santa Maria. Therefore, this research resulted in two products that could contribute to the
qualification of the educational management processes within the Municipal Education System, among
them the elaboration of a draft Instruction containing guidelines to the owners of the private schools of
Early Childhood Education regarding process of accreditation and functioning of said schools, as well
as the creation and organization of the website of the Council of Education resulting in a mechanism
for dialogue and socialization of educational information to the Santa Maria community, in the
perspective of access to knowledge, legislation, guidelines and regulations national and local levels
regarding Basic Education. These products are based on shared construction among actors and
educational scenarios, on transparency, ethics, reliability and quality in the educational management
processes by the Board and Institutions added to the SME, as well as on the intentionality of visibility
that CME does not yet possess, making this reference collegiate body in Santa Maria and region.
Keywords: Early Childhood Education. Education Municipal Council. Education Municipal System.
Public policy.
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1 INTRODUÇÃO
A pesquisa científica originou-se em minha “jornada acadêmica” no início de
2010, no Núcleo de Estudos sobre Juventude Infância e Família (NEJIF). Grupo de
pesquisa coordenado pela Profª. Dra. Nara Vieira Ramos, no qual tive várias
experiências de pesquisa por dois anos acerca de instituições escolares e não
escolares que atendem a comunidade, em que se fez um trabalho em rede com
essas instituições de maneira a atender crianças e jovens em situação de risco. A
partir de 2012, trabalhei diretamente como estagiário em escolas da rede particular
de Santa Maria, deixando a pesquisa em segundo plano.
Na metade de 2012, retomei as atividades científicas a partir de um convite da
Profª. Dra. Rosane Carneiro Sarturi para participar do grupo de pesquisa
Elos/CNPq1, que se tornara mais tarde orientadora de Trabalho de Conclusão de
Curso de Pedagogia da UFSM. Com novos objetivos, em março de 2013 a
professora Rosane juntamente com suas Mestrandas e a Profª. Dra. Marilene
Gabriel Dalla Corte aprovaram um projeto de pesquisa junto ao Programa
Observatório de Educação – OBEDUC2, por meio de edital da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O projeto foi intitulado
“Interlocuções

entre

políticas

públicas

e

ações

pedagógicas:

limites

e

possibilidades”, no qual fiz parte como bolsista de graduação durante um ano, até
março de 2014. Após a conclusão do curso de graduação, continuei como
colaborador junto ao Projeto do OBEDUC até sua conclusão em março de 2017.
No período em que estive bolsista neste projeto do Observatório, concorri ao
edital para a seleção do Curso de Especialização em Gestão Educacional ao qual
concluí em fevereiro de 2016 com a temática relacionada às principais políticas

1

O grupo de estudos ELOS abriga as pesquisas sobre o campo curricular, perpassando pelas
políticas públicas e práticas educativas. Seus estudos repercutem sobre a influência das políticas
públicas na organização curricular dos cursos de formações de professores e das práticas educativas
nos espaços escolares e não escolares. Desenvolve estudos na região de abrangência da UFSM
e estabelece elos de interlocução com outras instituições de ensino no Brasil, nos países do
MERCOSUL e na Espanha.
2
O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o INEP e a SECADI,
foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o objetivo de fomentar
estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infraestrutura disponível das Instituições de
Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no INEP. O programa visa, principalmente,
proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação básica e
estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em nível de mestrado e
doutorado.
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públicas para o direito, a oferta e o acesso à Educação Infantil e as medidas que
serão tomadas em relação à Emenda Constitucional 59 (BRASIL, 2009) e a Lei nº
12.796 (BRASIL, 2013), intitulado “Educação Infantil: Do direito a oferta e ao acesso
a partir dos quatro anos de idade”.
Concluí, com a pesquisa monográfica, que acesso e oferta são fatores
variados no cenário brasileiro e, consequentemente, no estado do Rio Grande do
Sul e no município de Santa Maria. Tais elementos fazem parte de um conjunto de
políticas traduzidas em Leis, Resoluções e Programas que orientam, normatizam e
determinam o rumo da educação do país; algumas delas, como a Emenda
Constitucional nº 59/2009 e a Lei nº 12.796/2013, que além de serem
complementares da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996
(BRASIL, 1996) e ao Plano Nacional de Educação 2014-2024 – Lei nº 13.005/2014
(BRASIL, 2014), determinam a universalização da Educação Infantil. As análises das
políticas norteadoras da educação em conjunto com os indicadores de matrículas,
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, contemplam em seus resultados os problemas enfrentados pelos
municípios que tem como responsabilidade e dever atender a Educação Infantil (EI)
em razão ao aumento da demanda de matrículas iniciais, tanto em creches e,
principalmente, na pré-escola. Os Artigos 17 e 22 das Diretrizes Curriculares
Municipais para Educação Infantil de Santa Maria – Resolução nº 30 de 21 de
novembro de 2011 (SANTA MARIA, 2011), retratam bem a lógica de aumento de
crianças nas creches e pré-escola, atrelando à necessidade de adequar o
contingente de professores e demais recursos para a consecução do projeto políticopedagógico com qualidade.
Compreendi na pesquisa de especialização que se faz obrigatória a matrícula
na Educação Infantil de crianças que completam quatro ou cinco anos até o dia 31
de março do ano em que ocorrer a matrícula. As crianças que completam 6 anos
também devem ser matriculadas na escola, mas agora nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e a frequência nesta etapa não é pré-requisito para a matrícula.
(BRASIL, 2009). Portanto, no caso brasileiro, não são reconhecidas modalidades
não formais, informais e alternativas como equivalentes ao dever do Estado com a
Educação Infantil. Por outro lado, é desnecessário pensar sobre o entendimento de
que a obrigatoriedade da matrícula/frequência pressupõe o dever de Estado em
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relação à garantia de vagas. Ou seja, a obrigatoriedade da família de matricular e da
criança de frequentar só pode ser efetivada se o Estado cumprir sua
responsabilidade em ofertar a vaga e o acesso, o que se tornou obrigatório a partir
de 2013, com a Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), que passou a fixar a obrigatoriedade
de matrículas dos 4 aos 17 anos. Então, coube aos municípios se organizarem de
maneira rápida tendo uma margem de três anos, ou seja, até 2016 para cumprir a
exigência da Lei.
Assim, na especialização tive como suporte e contribuição as interlocuções e
perspectivas da Profª. Dra. Marilene Gabriel Dalla Corte, que se tornou minha
orientadora e que também sentiu a necessidade de criar um novo Grupo de
Pesquisa, que trata das Políticas Públicas e Gestão Educacional – GESTAR/CNPq3.
Os estudos deste grupo, portanto, possuem íntima elação com a temática desta
pesquisa junto ao Curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão
Educacional, no qual estou como acadêmico e pesquisador desde 2016.
Como pesquisador focado na Educação Infantil, iniciei pela atuação como
estagiário na Escola de Educação Infantil Sesquinho localizada em Santa Maria-RS
e, também, no estágio supervisionado do curso de Pedagogia. Após o estágio e a
conclusão do curso de graduação, continuei a atuação na Educação Infantil durante
o curso de Especialização em Gestão Educacional. Como principal atuação nesta
etapa da Educação Básica, trabalhei no ano de 2015 na Escola de Educação Infantil
Ipê Amarelo, na UFSM. Dali surgiu a primeira temática de projeto para o Mestrado
Profissional, visto que o foco era a [re]organização de estratégias de ensino e
aprendizagem frente às demandas da gestão escolar, juntamente com os docentes
e gestores da escola. Entretanto, no início de 2016, me desliguei da Escola Ipê
Amarelo e passei a atuar em uma escola privada em Santa Maria.
Em um período pequeno de tempo nessa escola privada de Educação Infantil,
comecei a atentar para a situação de que as instituições de EI privadas precisam,
além do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e autorização da Prefeitura
Municipal para atuarem como estabelecimento comercial, requerer credenciamento

3

O GESTAR realiza pesquisas subjacentes às políticas públicas e gestão educacional considerando a
interlocução entre Educação Básica e Superior. Estabelece redes a partir da produção compartilhada com
outros grupos de estudos e pesquisas interinstitucionais, nacionais e internacionais, bem como
participa/integra acordos de cooperação técnica, científica e cultural com Espanha, Argentina e Uruguai,
entre
outros
países
que
compõem
Rede
Iberoamericana.
Disponível
em:
<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8616341242341751>.
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e autorização de funcionamento do Conselho Municipal de Educação para atuarem
efetivamente como “Instituição de Educação Infantil”. Assim sendo, surgiu a ideia,
juntamente com minha orientadora, de mudarmos o foco da pesquisa para o
caminho no qual já tínhamos estado anteriormente no trabalho monográfico da
especialização: Educação Infantil. Passei a redefinir a temática de pesquisa
considerando as fragilidades do processo de credenciamento e autorização de
funcionamento

em

interface

com

o

Conselho

Municipal de

Educação

e

considerando, também, a informação preliminar que tínhamos (eu e minha
orientadora que é Conselheira Municipal de Educação em representação à UFSM)
acerca de um número excessivo de escolas de EI privadas em situação irregular ou
clandestinas em Santa Maria – RS.
Assim, defendo a importância da temática desta pesquisa, pois ao
compreender que o caminho que estamos trilhando é aquele que nos sentimos bem,
resolvemos dar continuidade no processo e resultado da pesquisa realizada
anteriormente no curso de Especialização em Gestão Educacional.
Também, quero destacar que as temáticas voltadas para o estudo acerca dos
Sistemas Educacionais e a atuação do CME em interlocução com a Educação
Infantil são necessárias para a compreensão do que o Brasil vive no início do século
XXI, em que estão havendo mudanças estruturais na Educação Básica e Superior.
Além disso, a possibilidade de trazer contribuições para outros pesquisadores
quanto a obrigatoriedade de matrícula para crianças de 4 a 6 ano em um Sistema
Municipal de Ensino, sobretudo, neste caso, para regulamentação da atuação das
escolas particulares de Educação Infantil, que é uma problemática recorrente em
todos os municípios do país, é de real importância e pode produzir sentido na
[re]articulação no Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria – RS. Esta pesquisa,
portanto, ancora-se no potencial de contribuição à [re]formulação das políticas
públicas e [re]articulação dos processos de gestão educacional relacionados às
escolas privadas de Educação Infantil de Santa Maria - RS.
Destarte, essa proposta traz como foco as escolas privadas de Educação
Infantil em Santa Maria, que atendem cerca de 48,01% de crianças entre creche e
pré-escola (BRASIL, 2015) neste município do estado do Rio Grande do Sul; quase
metade do contingente de crianças, previstas no Censo de 2015. Para que tais
escolas privadas funcionem de maneira regular, são necessárias normatizações e
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credenciamento adequado junto ao Conselho Municipal de Educação (CME), o qual
tem um papel fundamental nesta pesquisa.
A organização e atuação do CME em interlocução com a comunidade
santamariense perpassa pelas reflexões sobre a realidade do município. Tais
normatizações para a abertura e funcionamento regular de escolas privadas de EI
no município tem conexão direta com as Diretrizes Curriculares Municipais para a
Educação Infantil emitidas pelo Conselho Municipal de Educação de Santa MariaRS, via Resolução nº 30/2011. As Escolas privadas de Educação Infantil tem a
responsabilidade e o compromisso de estarem regularizadas e alinhadas às políticas
educacionais vigentes, tanto em âmbito nacional quanto local, considerando as
normas de credenciamento e autorização de funcionamento dessas instituições em
municípios que possuem Sistema de Ensino.
A organização da gestão educacional, em municípios que possuem Sistema
de Ensino, requer articular-se desde as proposições e ações do Conselho Municipal
de Educação e da Secretaria de Município da Educação (SMED), com a gestão
escolar (escolas públicas e privadas), considerando que as mesmas possuem
relação direta com a qualidade da gestão da sala de aula.
Com base na compreensão acerca da arquitetura de um Sistema Municipal
de Ensino, o Conselho Municipal de Educação se caracteriza como espaço de
participação e controle social da/pela sociedade civil na formulação e no
acompanhamento das políticas públicas para a educação municipal. Nesse caso, o
Conselho tem funções consultivas, deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras,
propositivas e normativas quanto a as políticas educacionais do Município. Cabe
destacar que, com a instituição do Sistema Municipal de Ensino (SME), o Conselho
Municipal de Educação deverá, também, responder pela função normativa no
Município.
Diante o exposto, essa pesquisa problematizou: Como configura-se o
processo de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas
de Educação Infantil de Santa Maria – RS e quais possibilidades de qualificação do
mesmo junto ao CME?
Por objetivo geral definiu-se: Compreender como acontece o processo de
credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas de Educação
Infantil de Santa Maria – RS, no sentido de contribuir em conjunto com o Conselho
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Municipal de Educação para a sua qualificação. E, por objetivos específicos,
delineou-se: a) reconhecer, a partir de um resgate histórico, o surgimento e a
organização dos Sistemas Municipais de Educação no Brasil e sua importância junto
às políticas e gestão da Educação Infantil; b) compreender a importância da atuação
de um Conselho Municipal de Educação no Sistema Municipal de Ensino, refletindo
acerca da sua participação na proposição e consecução das políticas públicas para
a Educação Infantil e nos processos de gestão educacional; c) produzir
compartilhadamente com o Conselho Municipal de Educação um documento
orientador ao Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria - RS, relacionado ao
processo de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas
de Educação Infantil; d) construir compartilhadamente a página virtual do Conselho
Municipal de Educação de Santa Maria – RS.
Esta dissertação está balizada em capítulos que estão em interlocução com o
objeto de estudo, quais sejam:
O Capítulo 1 se refere à introdução e são pontuados elementos que
delineiam o interesse e a justificativa pela temática desta pesquisa, bem como
sinalizados a problemática e objetivos decorrentes dela.
O Capítulo 2 da metodologia, está voltado para subsidiar a abordagem, os
aspectos teórico-metodológicas e as técnicas de construção e análise de dados
desta pesquisa.
Nos capítulos subsequentes, alusivos aos fundamentos e referenciais do
projeto, é encontrada a fundamentação teórica e legislação educacional subjacente
à temática de pesquisa. Foram pensados e organizados para balizar os principais
conceitos, políticas e conhecimentos necessários para responder à problemática,
bem como atender aos objetivos da pesquisa.
Assim sendo, no Capítulo 3, que está intitulado por “Sistema Municipal de
Ensino e inter-relações com a atuação do Conselho Municipal de Educação”,
se constitui uma breve construção histórica do Sistema Municipal de Ensino desde a
Constituição Federal de 1988. Também, é apresentada a perspectiva da atuação
dos Conselhos Municipais de Educação no contexto das políticas públicas e do
Sistema Municipal de Ensino.
O Capítulo 4, “Educação Infantil e Políticas Públicas”, aborda os contextos
históricos e políticos para esta etapa da Educação Básica.
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No Capítulo 5, intitulado “Gestão da Educação Infantil em Santa Maria/RS”,
são discutidas a importância, as funções e a atuação do Conselho Municipal de
Educação como órgão normativo e atuante em um Sistema Municipal de Ensino,
tendo em vista o município de Santa Maria, na perspectiva do regime de
colaboração. Além disso, são levantados os principais elementos inter-relacionados
ao processo de credenciamento e autorização de funcionamento das EI privadas de
Santa Maria – RS, que resultaram na produção de uma minuta de “Indicação” para o
CME. Ainda neste capítulo, são apresentados o menu com os principais assuntos e
documentos que passaram a integrar a página virtual do Conselho Municipal de
Educação (site) que foi disponibilizada à comunidade santa-mariense na semana da
defesa desta dissertação.
Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as considerações finais que
abarcam os principais processos vivenciados pelo pesquisador, de suas construções
metodológicas ao vivenciar a pesquisa de campo, os entraves gerados pela
pesquisa, os aspectos positivos e seus resultados, visto que no âmbito do Mestrado
Profissional torna-se possível a construção de um trabalho que possa contribuir de
forma democrática e compartilhada ao contexto de realização da pesquisa.
Nesta lógica, é importante destacar que o Mestrado Profissional enfatiza
estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de alto nível de
qualificação para atuação profissional. Este curso está relacionado a uma
necessidade socialmente definida de profissionalização de natureza diferente dos
estudos pelo mestrado acadêmico e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à
oferta e expansão desta modalidade de curso, nem se constitui em uma alternativa
para a formação de mestres segundo padrões de exigência mais simples ou mais
rigorosos do que aqueles tradicionalmente adotados pela pós-graduação. O
processo acadêmico se diferencia pelo fato que os mestrandos de um curso desta
natureza, de alguma forma, necessitam estar vinculados a uma instituição
educacional para que possam cursar o mestrado profissional.
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Mestrado Profissional em Políticas
Públicas e Gestão Educacional da UFSM vai ao encontro desta discussão,
determinando que: “O trabalho final pode assumir diferentes formatos como: texto
dissertativo; material didático/midiático; projeto ou plano de trabalho de intervenção
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em contexto educativo, outro desde que corrobore com os princípios e objetivos do
curso” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2015, p. 24).
Sendo assim, a contribuição desta pesquisa científica, não só para o curso,
mas também para o contexto educacional de Santa Maria – RS, serve como
potencial de [re]articulação de políticas públicas educacionais que poderão
instrumentalizar a quem interessar ser proprietário(a) de uma escola, no sentido de
compreender e utilizar adequadamente as legislações vigentes na educação tanto
no âmbito nacional, quanto no âmbito municipal, além de servir como base para os
próximos pesquisadores do Mestrado Profissional e conselheiros municipais que
atuarão junto ao Conselho Municipal de Educação.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA
Este capítulo trata dos aspectos metodológicos da pesquisa, tendo em vista
os passos que foram seguidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho como
objeto de pesquisa, tipo de pesquisa, abordagem metodológica, entrevistas, entre
outros aspectos a seguir retratados.
A pesquisa realizada tem como elemento fundante a abordagem qualitativa
(TRIVIÑOS, 1987), pois além de utilizar dados quantitativos relacionados aos
indicadores do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira (INEP), priorizou análises e inter-relações de indicadores com o contexto da
gestão educacional em Santa Maria-RS.
Para gerar seus dados e estudos educacionais o Inep realiza levantamentos
estatísticos e avaliativos em todos os níveis e modalidades de ensino,
promove encontros para discutir os temas educacionais e disponibiliza
também outras fontes de consulta sobre educação. (BRASIL, 2014).

Tais informações são utilizadas para traçar um panorama nacional da
Educação Básica no Brasil e servem de referência para a formulação de políticas
públicas e execução de programas na área da educação, além disso, o Censo
Escolar pauta-se na coleta dados sobre todas as informações referentes à escola
(BRASIL, 2016). Segundo Günther (2006, p. 202):
Ao revisar a literatura sobre a pesquisa qualitativa, o que chama atenção
imediata é o fato de que, frequentemente, a pesquisa qualitativa não está
sendo definida por si só, mas em contraponto a pesquisa quantitativa. [...]
Para organizar as diferenças e similaridades entre a pesquisa qualitativa e a
pesquisa quantitativa, consideramos: a) características da pesquisa
qualitativa; b) postura do pesquisador; c) estratégias de coleta de dados; d)
estudo de caso; e) papel do sujeito e f) aplicabilidade e uso dos resultados
da pesquisa.

A pesquisa qualitativa possui em seu bojo a natureza de dados estatísticos e
subjetivos, os quais, nesta pesquisa, foram organizados, classificados e analisados a
partir dos propósitos específicos da problemática e dos objetivos norteadores. Para
Minayo (2010), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim, este trabalho além de estar
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pautado em uma pesquisa bibliográfica, buscou embasamento na análise de
documentos alusivos à legislação educacional, no qual se constituem um conjunto
de dados qualitativos e definidores de ações relativas à gestão educacional e
escolar.
Trata-se de uma pesquisa participante, justamente porque esteve ancorada
no envolvimento e na ação do pesquisador junto aos grupos interessados,
determinada pela dinâmica das situações pesquisadas. (GIL, 2010). A pesquisa
participante,
[...] envolve a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Esta
última tende a ser vista como uma atividade que privilegia a manutenção do
sistema vigente e a primeira como o próprio conhecimento derivado do
senso comum, que permitiu ao homem criar, trabalhar e interpretar a
realidade, sobretudo a partir dos recursos que a natureza lhe oferece. [...] a
pesquisa participante mostra-se bastante comprometida com a minimização
da relação entre dirigentes e dirigidos e por essa razão tem-se voltado
sobretudo para a investigação junto a grupos desfavorecidos, tais como os
constituídos por operários, camponeses, índios. etc. (GIL, 2010, p. 57).

Esta pesquisa participante se deteve ao contexto de um Sistema Municipal de
Ensino, mais especificamente com os órgãos envolvidos com o processo de
credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas de EI em
interlocução com a atuação do Conselho Municipal de Educação.
Pela coleta de dados nos documentos legais, a análise documental constituiuse em uma técnica importante nesta pesquisa qualitativa, seja complementando
informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um
tema ou problema. (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa
bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica
utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente
por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa
documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem
tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas,
relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas,
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.
(FONSECA, 2002, p. 32).

Para tanto, foram analisados documentos legais que orientam a Educação
Infantil em contexto nacional e local. Além desses instrumentos, também foi pautado
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definir as concepções de Educação Infantil e Sistema Municipal de Educação em
interlocução com a atuação dos CME nos sistemas.
A análise dos documentos legais se deu a partir das legislações que estão em
vigência no Brasil como instância macro e as legislações educacionais da instância
micro do município de Santa Maria – RS. Com isso, foram utilizados como base de
análise:

Tabela 1 - Documentos analisados na pesquisa
Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988)
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990 (BRASIL, 1990)
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996)
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNE nº 05/2009 (BRASIL,
2009)
Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (BRASIL, 2009)
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006)
Diretrizes curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Resolução CNE nº 04/2010
(BRASIL, 2010)
Diretrizes Curriculares Municipais de Educação Infantil de Santa Maria – RS, Resolução CMESM nº
30/2011 (SANTA MARIA, 2011)
Plano Municipal de Educação, Lei nº 6.001/ 2015 (SANTA MARIA, 2015);
Plano Nacional de Educação - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014).

Fonte: Sistematizada pelo autor (2017).

Tais documentos auxiliaram na obtenção de subsídios para a análise das
políticas, entre outras normativas que orientam o funcionamento das escolas de
Educação Infantil. Foram utilizados para a produção teórico-legal da pesquisa, bem
como contribuíram para a produção da proposta de site do CME e do documento
que serviu para a elaboração da minuta de “Indicação” com orientações sobre o
credenciamento e autorização de funcionamento das escolas de Educação Infantil
privadas de Santa Maria – RS.
Também, foram realizadas observações na participação em reuniões do
CME, em que se estabeleceu um diálogo com os conselheiros, a fim de suscitar de
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maneira compartilhada a definição de medidas realizadas quanto ao processo de
credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas de Educação
Infantil, além de sugestões para a produção do site do CME de Santa Maria. Para
Minayo (2009, p. 75): “[...] o pesquisador em qualquer hipótese tem o ônus da
compreensão contextualizada e da interpretação”.
A observação participante como técnica de construção de dados se constitui
em uma importante estratégia para inserir os participantes da pesquisa no contexto
das discussões de análise e síntese que contribuam para o repensar de atitudes,
concepções, práticas e políticas sociais. (BACKES, 2011). A realização da
observação participante pode ser definida como um processo pelo qual um
pesquisador se coloca como observador de uma situação social, com a finalidade de
realizar uma investigação científica. A filosofia que fundamenta esta observação é a
necessidade que todo pesquisador social tem de relativizar o espaço social de onde
provém, aprendendo a se colocar no lugar do outro. (MINAYO, 2010).
Após a realização do primeiro encontro com os conselheiros municipais de
educação em reunião ordinária mensal do CME de Santa Maria, definiu-se quais
escolas seriam contatadas pelo pesquisador para a realização das entrevistas com
os proprietários de EI privadas. Nesta reunião, foram sugeridas ao pesquisador
algumas escolas que já estavam autorizadas junto ao CME e, também, foi entregue
uma listagem com a nominata de todas as escolas privadas de EI que o Conselho
compareceu a fim de fiscalização e quais escolas com processo de credenciamento
e autorização em andamento.
Com base nestas informações e indicações pelo CME, foram realizadas
entrevistas com proprietários de escolas de EI, com a finalidade de compreender os
pontos positivos e as dificuldades que os mesmos encontraram ou estão
encontrando quanto às normativas do Sistema Municipal de Ensino e ao processo
de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas de EI.
Para Triviños (1987, p. 146) “[...] a entrevista semi-estruturada tem como
característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses
que se relacionam ao tema da pesquisa”. Os questionamentos, as respostas e o
diálogo potencializam compreender o ponto de vista do outro. Complementa o autor,
afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade
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[...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152), além de manter a presença consciente e atuante do
pesquisador no processo de coleta de informações.
As entrevistas com seis proprietários de escolas de EI privadas, das 14
contatadas, representam três escolas já autorizadas pelo CME e três em processo
de credenciamento. As seis escolas estão localizadas uma no Bairro Tancredo
Neves (Zona Oeste), outra no Bairro Camobi (Zona Leste), e as demais localizadas
no Bairro Centro da cidade.
No decorrer da dissertação serão denominados pseudônimos para cada
colaborador da pesquisa: Gestor 1, Gestor 2, Gestor 3, Gestor 4, Gestor 5 e Gestor
6. Algumas das falas destes Gestores retratam o conhecimento e a opinião dos
mesmos quanto aos documentos legais que regem o município, as funções do CME
e SMEd, o conhecimento sobre o Sistema Municipal de Ensino, sugestões para a
qualificação do trabalho do CME junto a essas escolas e de atendimento a
comunidade.
Em consonância com as entrevistas com os gestores das EI privadas, foi
realizado um encontro com duas Superintendentes da Secretaria de Município da
Educação de Santa Maria (aqui denominadas SI 1 e SI 2), a fim de dialogar acerca
dos encaminhamentos necessários ao processo de credenciamento e autorização
de funcionamento das EI privadas, assim como o acompanhamento da Secretaria
junto a essas escolas de Educação Infantil, e encaminhamentos pontuais quanto ao
site do CME.
Após a reunião com a SMED e concluídas as entrevistas com os proprietários
das EI, buscou-se a participação em mais duas reuniões com integrantes do CME de
Santa Maria (uma reunião ordinária e outra com o Presidente, uma Conselheira
Emérita e a Secretária do Conselho), com a finalidade de discutir acerca dos
resultados acerca das entrevistas e reunião na SMED, bem como definir alguns
encaminhamentos pontuais na elaboração da minuta de “Instrução” e na
criação/construção do site do CME. Buscou-se analisar em conjunto com o que as
falas estavam retratando, bem como identificar compartilhadamente as principais
dificuldades e as principais contribuições dos gestores, no sentido de sugestões
para a qualificação do processo de credenciamento e autorização de funcionamento
das Escolas de EI privadas, assim como a qualificação do trabalho do CME e SMED.
Também, foi solicitado aos conselheiros sugestões para o conteúdo no site do CME
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como links, documentação, histórico do CME, link de acesso para o credenciamento
e autorização, entre outros aspectos.
Nesta reunião, ficou definido que o documento roteiro, fruto desta pesquisa,
seria uma “minuta” base para o CME de Santa Maria produzir e aprovar uma
“Indicação” com orientações sobre o processo de credenciamento e autorização das
Escolas Privadas de Educação Infantil, o qual deverá ter um link especifico para
acesso junto ao site do CME, após sua aprovação em reunião ordinária.
Também, por indicação dos Conselheiros do CME, foi realizado contato com
a Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação,
junto ao setor de Alvarás, para compreender como acontecem os trâmites de
credenciamento das escolas de EI privadas junto a Prefeitura Municipal de Santa
Maria. Lá encontrou-se informações pertinentes aos encaminhamentos para a
obtenção da documentação necessária, também com auxílio em um passo a passo
disponível para download no site da Prefeitura.
Para demonstrar com mais clareza o trabalho desenvolvido, a seguir
apresenta-se uma tabela contendo os principais encaminhamentos metodológicos
desta pesquisa:

Tabela 2 - Síntese Metodológica de pesquisa
(continua)
Problema de
pesquisa

Objetivo Geral

- Como configurase o processo de
credenciamento e
autorização
de
funcionamento
das
escolas
privadas
de
Educação Infantil
de Santa Maria –
RS
e
quais
possibilidades de
qualificação
do
mesmo junto ao
CME?


Compreender
como acontece o
processo
de
credenciamento e
autorização
de
funcionamento das
escolas privadas de
Educação Infantil
Santa Maria – RS,
no
sentido
de
contribuir
em
conjunto com o
Conselho Municipal
de Educação para
a sua qualificação.

Objetivos Específicos

Construção e Análise
de Dados

- Reconhecer, a partir de um Contexto e
resgate histórico, o surgimento e Sujeitos de
a organização dos Sistemas Pesquisa:
Municipais de Educação no Brasil  Conselho
e sua importância junto às
Municipal de
políticas e gestão da Educação
Educação
Infantil;
 Secretaria de
Município de
- Compreender a importância da
Educação
atuação
de
um
Conselho  Secretaria de
Municipal de Educação no
Município de
Sistema Municipal de Ensino,
Desenvolvimento
refletindo
acerca
da
sua
Econômico,
participação na proposição e
Turismo e
consecução das políticas públicas
Inovação
para a Educação Infantil e nos  Seis Escolas de
processos de gestão educacional;
Educação Infantil
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Tabela 2 - Síntese Metodológica de pesquisa
(conclusão)
- Produzir compartilhadamente - Seis Escolas de
com o Conselho Municipal de Educação
Infantil
Educação
um
documento privadas de Santa
orientador ao Sistema Municipal Maria-RS
de Ensino de Santa Maria – RS,
relacionado ao processo de Técnicas de
credenciamento e autorização de pesquisa:
funcionamento
das
escolas
privadas de Educação Infantil;
 Análise
documental;
- Construir compartilhadamente a  Entrevista
página virtual do Conselho
Semiestruturada;
Municipal de Educação de Santa  Observação
Maria – RS.
Participante;
 Análise de
Conteúdo.

Fonte: Sistematizada pelo autor (2017).

A análise de conteúdo foi realizada pela triangulação de dados construídos
por meio dos documentos, das respostas e sugestões dos participantes nas
atividades de entrevistas e reuniões com CME, Secretaria de Município da Educação
e setor de Alvarás da Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Inovação, bem como nas observações em campo, no sentido de
estabelecer a interlocução entre os dados e gerar categorias gerais e específicas de
análise. Para Bardin (2009, p. 121):
[...] a organização da análise; a codificação de resultados; as
categorizações; as inferências; e, por fim, a informatização da análise das
comunicações. Para uma aplicabilidade coerente do método, de acordo com
os pressupostos de uma interpretação das mensagens e dos enunciados, a
Análise de Conteúdo deve ter como ponto de partida uma organização. As
diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três
pólos, conforme Bardin: 1. A pré- análise; 2. A exploração do material; e, por
fim, 3. O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação.

Assim, com base no mapeamento e na análise de dados, tornou-se possível
produzir um roteiro prévio e que servirá de sugestão ao CME de Santa Maria, quanto
ao processo de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas de EI.
Também, buscou-se criar e construir um menu com conteúdo preliminar que passou
a estruturar basicamente o site do Conselho Municipal de Educação, contendo

39

informações relativas ao seu histórico, legislações (nacionais, estaduais e
municipais), Diretrizes Nacionais e Municipais, dados estatísticos, parcerias,
funções, mapa da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria, links de acesso aos
sites da Prefeitura, SMED e Pró-Conselho, entre outas informações.
É importante destacar que a lógica do site do CME está em potencializar a
interlocução entre a comunidade santamariense com as normativas para educação
local, bem como dar acesso a informações acerca do processo de credenciamento e
autorização de funcionamento das EI privadas e, também, divulgar as Instituições de
EI em situação regular, na perspectiva de orientar e minimizar, portanto, as
irregularidades de funcionamento ou, até mesmo, a existência de “escolas
clandestinas” em Santa Maria – RS.
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3 SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E INTER-RELAÇÕES COM A ATUAÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Este capítulo aborda a constituição do Sistema Municipal de Ensino e suas
estruturas legais e locais na perspectiva de potencializar os processos de gestão
educacional e escolar. Assim, busca-se apresentar a dinâmica que o SME
representa para um município e a contextualização e interlocução do CME junto ao
Sistema de Ensino em seu papel de compromisso educacional com a sociedade.

3.1 COMPREENDENDO A GÊNESE E DINÂMICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
ENSINO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A criação dos Sistemas de Ensino está relacionada ao processo político da
constituição da democracia no município que a adere e consolidação do regime
federativo, até a consolidação da autonomia do Sistema de Ensino. Para tanto,
prioriza-se abordar a evolução e a dinâmica dos Sistemas Municipais de Ensino com
base na CF/88 e em consonância com as políticas públicas voltadas para os SME.
Após a instauração da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), das
Constituições Estaduais, das Leis Orgânicas dos Municípios e da LDBN Lei nº 9.394
(BRASIL, 1996), ocorreram várias modificações em nível institucional e político que
estão modificando as relações sociais e o cenário das instituições públicas no país.
Essas mudanças tiveram um impacto específico na educação, pelas instituições
nelas envolvidas, pelo quantitativo das pessoas atendidas, pelas expectativas, pelas
metas e objetivos propostos das leis e diretrizes educacionais no país.
A partir da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais nº 9.394 (BRASIL, 1996) os
municípios do Brasil começaram a constituir seus Sistemas Municipais de Ensino
(SME), apresentando a cada gestão municipal um novo investimento no sentido de
criação de sistemas. Pode-se levantar a ideia de que novos governos veem uma
forma de afirmação de projetos políticos na criação de um Sistema de Ensino,
embora a criação de SME não seja ação passageira deste ou daquele governante,
mas uma estrutura mais permanente em que o poder público na instância municipal,
assume responsabilidades estruturando em âmbito local a educação.

41

A Constituição Federal de 1988 faz referência aos Sistemas de Ensino nos
seguintes termos:
Art.211- A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão
em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. [...] § 2º- Os
Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na Educação
Infantil. [...] § 4º - Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e
os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.
[...]. Art. 212- A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18% e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo, da receita
resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
[...] §2º - Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo,
serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e
os recursos aplicados na forma do art. 213. (BRASIL, 1988).

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN nº 9.394/96) traz
normativas para os papéis de cada instância do sistema:
Art. 8º- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão,
em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. § 1º Caberá à União, a coordenação da política nacional de educação
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. §2ºOs sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei.
[...] Art.11 – Os Municípios incumbir-se-ão de: I- organizar, manter e
desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; IIexercer ação redistributiva em relação a suas escolas; III- baixar normas
complementares para o seu sistema de ensino; IV- autorizar, credenciar e
supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; V- oferecer a
educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição à manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo
único- Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação
básica [...]. (BRASIL, 1996).

Nessa lógica instituída pela LDBN/96, em consonância com à Constituição
Federal de 1988, o município passa de papel secundário a protagonista,
constituindo-se

como

organização

jurídica

e

autônoma

com

recursos

e

responsabilidades próprios, podendo legalmente, constituir seus sistemas de ensino,
não existindo hierarquia entre a União, o Distrito, os Estados e os Municípios,
entendidos como “entes federados”. Mas o que caracteriza um município que
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assume a responsabilidade pela educação criando um Sistema Municipal de
Ensino?
A interferência em processos de administração da educação, historicamente
funcionou pela inércia ou nos quais o clientelismo e o autoritarismo prevaleceram.
(CURY, 2002). O município ao criar o seu sistema de ensino indica a intenção de
assumir, com responsabilidade pedagógica, administrativa e política, a educação
local. A criação de um SME potencializa a diminuição da centralização do poder pelo
executivo e, por exemplo, ampliar a possibilidade da criação e consecução de
processos qualificados de contratação ou concurso de docentes de forma que sua
ida para escolas da rede siga normas expressas no município, divulgadas e comuns
a todas as escolas. (BORDIGNON, 2009).
Assim, a criação dos sistemas de ensino poderá desencadear no
desenvolvimento da autonomia da educação municipal, porém não exime
que as demandas locais de passarem pelos processos normativos
educacionais legais. Neste caso, o empoderamento e a autonomia sobre os
processos administrativos e pedagógicos se dão pela efetiva constituição da
participação social e atuação proativa do CME e na existência de Sistema
de Ensino próprio (DALLA CORTE et al., 2016, p. 25).

Estes suportes constitucionais trouxeram e continuam trazendo mudanças
nos conceitos e práticas de organização e gestão dos sistemas de ensino, com a
consequente mudança na cultura organizacional das instituições, principalmente no
relacionamento entre as esferas de governo a União, Distrito, Estados e Municípios,
no comportamento e nas relações dos agentes educacionais.
Quando criado o sistema de ensino, o município se responsabiliza pela
existência de uma proposta pedagógica ou o esforço de empenhar, construir um
projeto de educação. Isso seria a confiança de que é possível articular a educação
para além da instabilidade de governos, de que é possível superar procedimentos
muito burocráticos e mecanicistas que esvaziam o significado de humanidade,
pedagógico e gratificante do esforço educativo para a sociedade para além das
políticas de governo.
No atual contexto legal não existe hierarquia entre a União e os entes
federados, pois são considerados igualmente autônomos pela Constituição Federal.
Tanto o Distrito, quanto os Estados e os Municípios tem autonomia para organizar e
gerir o seu sistema de ensino. Para Cury (2002, p. 170), a “Constituição Federal
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montou um sistema de repartição de competências e atribuições legislativas entre os
integrantes do sistema federativo, [...] reconhecendo a dignidade e a autonomia
próprias dos mesmos”. Assim sendo, a autonomia dos municípios é uma real
possibilidade, mas é preciso avançar do âmbito da instituição e constatação dessa
realidade normativa, no sentido de institucionalizar a autonomia no âmbito dos entes
federados, aqui em foco o âmbito municipal, pela criação de mecanismos e
dispositivos de efetivação democratização da gestão educacional. Não é por meio
de omissões e de desconsiderações de tais espaços, nem por intervenção de
processos mecânicos, autoritários ou reduzidos das decisões de um pequeno grupo
que se incorpora os preceitos da legislação vigente; torna-se prioridade no cenário
atual [re]interpretar com consciência e criticidade a legislação educacional no âmbito
das políticas públicas educacionais e internalizar os princípios de autonomia,
descentralização do poder, transparência e participação nas decisões e ações da
gestão da educação municipal.
O Município possui vantagens quando opta por institucionalizar seu próprio
Sistema de Ensino, que diz respeito a assumir o princípio da autonomia
regulamentado na LDBN nº 9.394 (BRASIL, 1996), “Art. 11. Os Municípios incumbirse-ão de: III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino”.
Considera-se que, entre outros encaminhamentos e processos educacionais
tramitam com maior agilidade, pois não precisam mais ficar sob a tutela de
deliberações do Conselho Estadual de Educação, no qual transitam questões
relativas a todas as escolas particulares, à rede estadual e a todas as redes de
ensino dos Municípios, que ainda não institucionalizaram seus próprios sistemas.
A LDBN nº 9.394, ainda, não se refere aos Conselhos Estaduais e Municipais
de Educação como órgãos próprios para incorporar normas complementares para os
seus respectivos Sistemas de Ensino, apenas se refere como “Órgãos Normativos
dos Sistemas de Ensino”, o que é coerente com o princípio de autonomia dos entes
federados para organizar seus Sistemas de Ensino. (BRASIL, 1996).
O Município com a intenção de se responsabilizar pela educação local,
precisa estruturar suas esferas pedagógicas, administrativas e políticas com o foco
na criação do seu sistema de ensino, sendo importante que se estabeleça uma
reunião, para que de forma democrática a sociedade civil, a comunidade escolar e o
poder público possam decidir sobre a criação do sistema. (BORDIGNON, 2009).
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Também, para que todos possam escolher a melhor opção para o município,
conforme orienta a LDBN (BRASIL, 1996), ou seja, criar um sistema próprio de
ensino que seja integrado ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um
sistema único de Educação Básica.
Ao pensar na hipótese de que novos governos possam ver na criação do
Sistema Municipal de Ensino uma forma de afirmação de projetos políticos, embora
essa não seja criação ou uma ação passageira de qualquer governante, mas uma
estrutura permanente em que o poder público, assume-se responsabilidades
relacionadas à estruturação e gestão da educação local. Neste sentido, a criação do
Sistema Municipal de Ensino é uma opção política que exige dos responsáveis pela
educação local que assumam a responsabilidade da organização, da explicitação
das estruturas, dos fins e valores da educação local. (WERLE; THUM; ANDRADE,
2008).
Essa é uma decisão que exige competência técnica e compromisso político
com a educação municipal de qualidade, contando com o envolvimento dos
educadores e dos cidadãos. Possuir um sistema municipal de ensino exige além de
sua criação; requer rigor, disciplina, organização e boa infraestrutura e recursos nas
escolas. Além disso:
A construção do Sistema Municipal de Educação constituirá processo de
diálogo entre pessoas e instituições, fundado em estudos e reflexões sobre
a concepção de educação e responsabilidades prioritárias do município. A
definição prévia de princípios, de referencias e de processos, ajudará a
orientar e dar coerência ao processo de organização do Sistema [...].
(BORDIGNON, 2009, p. 37).

A criação do sistema municipal de ensino não é algo acabado e rígido, pois
novos momentos surgirão e outras leituras das políticas públicas serão feitas e com
elas a possibilidade de adequação aos novos paradigmas sociais, desencadeando
na [re]construção de novos parâmetros, princípios e processos de gestão locais. As
vivências locais, o crescimento qualitativo e quantitativo, as avaliações, os
diagnósticos e o consequente planejamento estratégico, poderão repercutir em uma
forma consciente de [re]construir o percurso que cabe ao município. Saviani (1999,
p. 132) orienta que a implementação do sistema municipal de ensino aponta quatro
passos importantes para conhecimento:
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a) verificar a eventual necessidade de ajustes na Lei Orgânica do Município
em decorrência da decisão de instituir o próprio sistema de ensino;
b) elaborar um projeto de lei do sistema de ensino do município e era
aprovado pela Câmara Municipal;
c) organizar ou, se já existe, reorganizar o Conselho Municipal de
Educação, de acordo com o disposto na Lei do Sistema de Ensino
Municipal;
d) dar ciência dessas iniciativas à Secretaria Estadual de Educação e ao
Conselho Estadual de Educação.

Ainda, conforme o Parecer nº 30 da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2000), caberá ao município destinar no
mínimo 25% de sua receita de impostos, ou o que consta na respectiva Lei
Orgânica, para manter seu compromisso com a oferta de educação escolar.
Também, deverá manter uma rede própria de escolas, o órgão administrativo da
educação a exemplo da Secretaria de Município da Educação (SMED) e o Conselho
Municipal de Educação (CME), considerando-os como fundamento democrático de
organização e gestão da educação municipal. Por isso, a criação do Sistema
Municipal de Ensino requer, como importante elemento constitutivo, um órgão
responsável pela função normativa a ser definido na lei municipal: o CME. Cada
Município ao instituí-lo ou reorganizá-lo, deverá considerar a sua identidade própria,
as peculiaridades locais e as responsabilidades que lhe cabem na área educacional,
visto que na realidade brasileira o Conselho Municipal de Educação constitui-se
como órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino.
A criação de um Sistema de Ensino Municipal, estadual ou constituído pelas
duas instâncias, é uma condição à definição da política de Educação Infantil. É
importante destacar que, independente da opção feita, a Educação Infantil é
competência do município. (BRASIL, 1996).
De praxe, os Sistemas Municipais são integrados pela rede municipal,
constituída pelas escolas e demais instituições mantidas ou conveniadas pelo poder
público, pelas instituições privadas de EI (particulares, filantrópicas, comunitárias e
confessionais) situadas em seu território, pelo Conselho Municipal de Educação e
pela Secretaria de Município da Educação. Assim, sobre o Sistema de Ensino,
entende-se como um conjunto de instituições educacionais que coexistem lado a
lado, dentro de um mesmo ordenamento, formando um conjunto articulado com
objetivos afins.
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Entende-se que essa forma de organização é mais favorável ao avanço na
Educação Infantil, na medida em que favorece a agilidade do trabalho, a divisão de
responsabilidades, diminuindo em tese a burocracia e a dispersão de recursos
humanos e materiais. Mas, a realidade, os desafios e demandas que se
estabelecem em um Sistema Municipal de Ensino, não só o de Santa Maria-RS, mas
no contexto geral da educação nacional, é demasiadamente desafiador e complexo,
constituindo-se constantemente por novas normativas e políticas públicas que se
estabelecem pelos ditames e metas do contexto global e capital mundial. Como
exemplo, encontra-se a Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), que define a obrigatoriedade
de matrícula das crianças de quatro a seis anos na Educação Infantil,
desencadeando uma responsabilidade de universalização da oferta e acesso à
educação infantil pré-escolar para todos os municípios do Brasil até o final de 2016.
O que a Emenda Constitucional nº 59 (BRASIL, 2010) já trazia em seu texto
desde o ano de 2009: a ampliação da obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos.
Os municípios poderiam estar se organizando desde 2009 efetivamente para a
oferta de vagas que, no cenário educacional municipal, encontra-se num misto de
estratégias, entre elas: municípios ofertando vagas em suas escolas da rede,
municípios comprando vagas e realizando parcerias com as escolas particulares,
municípios construindo novas escolas com apoio do Proinfância4, municípios
reduzindo a oferta de vagas na etapa da creche para ampliar vagas na etapa da préescola, disseminação de escolas privadas (algumas autorizadas pelo CME outras
não), entre outras.
Com essas particularidades, o Sistema Municipal de Ensino, em especial o
Conselho Municipal de Educação, certamente tem enfrentado desafios relacionados
a problemas de falta de vagas na pré-escola em algumas regiões, diminuição do
turno integral tanto na creche quanto na pré-escola, redução da oferta de vagas na
creche em âmbito municipal, disseminação de escolas privadas de Educação Infantil
clandestinas ou não autorizadas no município.
A partir do momento em que o Sistema Municipal é efetivo com seus órgãos
principais, SMED e CME, essas peculiaridades podem ser reduzidas, entretanto é
4

O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), por considerar que a construção de
creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível
educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade da educação (BRASIL, 2007).
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preciso que o próprio CME em parceria com a SMED de Santa Maria realizem, no
caso das escolas privadas de Educação Infantil, um levantamento de tais escolas
em funcionamento, mas que estão irregulares quanto ao credenciamento a
autorização de funcionamento junto ao sistema. Sabe-se, que atualmente existem
em Santa Maria-RS mais de 50 escolas “não autorizadas” pelo CME (algumas delas
consideradas clandestinas), tornando-se um grande desafio a este órgão do SME
realizar ações que minimizem tais indicadores.
Destaca-se a importância das articulações externas do SME, ou seja, com
outros órgãos e instituições, visando a integração de políticas e parcerias
interinstitucionais e intersetoriais tendo em vista a otimização dos recursos e a
melhoria da qualidade do atendimento. Entretanto, o que se verifica é que, em
função do volume de trabalho e da centralidade conferida às ações pedagógicas
essas articulações acabam por serem secundarizadas, trazendo dificuldades e
criando obstáculos para a efetivação de políticas municipais para a infância.
Uma das ações que mais exigem o envolvimento cotidiano das equipes das
Secretarias é a fiscalização e a supervisão para o credenciamento e autorização de
funcionamento das escolas de educação infantil, uma vez que a realização desse
trabalho demanda deslocamentos, observação no local, discussão, elaboração de
relatórios e, para tanto, são necessários recursos financeiros, bem como pessoal
capacitado e disponível.

3.2 NATUREZA E ATUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO
CONTEXTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

O Conselho Municipal de Educação surge no contexto do Sistema Municipal
de Ensino como um espaço para o exercício da ação democrática cotidiana, para
além das peculiaridades dos seus atores e da rotatividade dos governos, constitui-se
expressão de pluralidade na voz da cidadania, em busca de maior transparência
com o trato com a “máquina pública”. Assim, os Conselhos enquanto órgãos de
Estado assumem o caráter da permanência, da garantia da continuidade das
políticas

públicas

educacionais

nacionais

e

de

proposição

de

políticas

complementares ou suplementares. Cabe ressaltar que o Conselho Municipal de
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Educação integra a gestão dos Sistemas de Ensino, mas sua institucionalização no
cenário brasileiro foi anterior à criação dos Sistemas.
Os conselhos de Educação são órgãos colegiados que possuem a
finalidade de articular uma ponte entre o governo e a sociedade. Desse
modo, há direcionamento de que estes defendam os direitos educacionais
da sociedade, os representando com o intuito de construção da democracia
e da “qualidade” educacional. (DALLA CORTE et al., 2016, p. 17).

Os Conselhos Municipais de Educação no Brasil apareceram na legislação
nacional, a partir da Lei nº 5.692 de 1971, no período da ditadura militar com funções
delegadas pelo Conselho Estadual. No artigo 71 desta Lei consta: “Os Conselhos
Estaduais de Educação poderão delegar parte de suas atribuições a Conselhos de
Educação que se organizem nos municípios onde haja condições para tanto”.
(BRASIL, 1971).
Segundo Bordignon (2009, p. 57-58), a respeito dos conselhos Municipais:
Somente após a criação dos sistemas municipais de ensino pela
Constituição de 1988, registrou-se um estímulo à criação de conselhos
municipais de educação, com funções próprias, relativas ao seu Sistema de
Ensino. Antes, ainda em 1925, Anísio Teixeira, inspirado na experiência
americana, foi autor da proposta de criação de conselhos municipais na
Bahia, proposta que, embora contempla da em lei estadual, não chegou a
ser implantada. Em 1936, inspirado na Constituição de 1934, o município de
Candelária (RS) criou, pelo Decreto nº 1, de 05 de agosto, seu Conselho
Municipal de Educação, “de caráter consultivo, a tudo que se relacione com
o ensino público no município”. Em 5 de maio de 1958, o município de Nova
Hamburgo(RS) também criou o Conselho Municipal de Educação. Em 1969,
o Conselho Estadual de Educação de Pernambuco baixou uma resolução
aprovando um estatuto padrão para os conselhos municipais, revogada em
198l, sem notícias de seus efeitos. Nos anos de 1970 a 1980, com base na
5
Lei de Reforma nº 5.692/71 , diversos municípios, especialmente no Rio
Grande do Sul criaram seus conselhos de educação.

Percebe-se que os Conselhos Municipais não foram criados de forma
simétrica, ou seja, constituindo-se realidade em todas as cidades do país. Os
Conselhos criados antes dos Sistemas Municipais de Ensino tinham meramente a
função consultiva e que, muitas vezes, a sua implantação esteve ligada à
municipalização da educação do município. Com a definição das competências do
5

Em 1971 (período da Ditadura Militar no Brasil), o governo militar instituiu a Reforma do Ensino de
1º e 2º Graus, depois de tramitação sumária no Congresso. A Lei 5.692 mudou a organização do
ensino no Brasil. Numa alteração radical, o 2º grau passou a ter como principal objetivo a
profissionalização. Em curto e médio prazos, todas as escolas públicas e privadas desse nível
deveriam tornar-se profissionalizantes (SENADO NOTÍCIAS, 2017).
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Sistema e sua área de atuação, os conselhos, como parte da estrutura
administrativa de Sistema, surgem como base para sustentar autonomia na política
pública para a educação, garantindo a participação da sociedade em sua definição
local. De acordo com Mohr e Pimenta (2016, p.114):
Os Conselhos Municipais de Educação passaram a se organizar
concretamente a partir da Constituição de 1988, quando esta criou os
Sistemas Municipais de Ensino. Anteriormente eram percebidas poucas
iniciativas em relação a organização e criação dos Conselhos Municipais.
Diante do exposto, vemos que os conselhos são fundamentados no
principio da gestão democrática. Isto também acontece no Conselho de
Classe – em que os alunos e professores exercem a cidadania – e no
Conselho Escolar – no qual a comunidade escolar constroi e acompanha a
implementação da proposta pedagógica da escola.

A natureza dos Conselhos Municipais de Educação é de órgãos colegiados
autônomos que se integram na estrutura do poder público, representativos da
municipalidade local, tendo a missão de facilitar a gestão democrática educacional
municipal e ser um defensor aos direitos à educação de qualidade para todos.
(BORDIGNON, 2009).
O Conselho Municipal de Educação ao desempenhar suas funções, deverá
exercer competências que lhe serão atribuídas por sua Lei de Criação, que irá
distingui-lo das atribuições do órgão responsável pela administração do Sistema de
Ensino no município ou da rede de escolas municipais e, também, irá definir sua
área de atuação. Tradicionalmente os Conselhos Municipais de Educação,
constituem-se como órgãos dos Sistemas Municipais de Ensino, com funções
normativa, consultiva e deliberativa. Na década de 90 foram acrescentadas a estas
funções, as de fiscalização e/ou controle social, propositiva e mobilizadora,
passando o Conselho a atuar, também, na área das políticas públicas. Não
constituindo o município o seu Sistema Municipal de Ensino, o Conselho Municipal
de Educação somente poderá exercer as funções: consultiva, deliberativa, controle
social, propositiva e mobilizadora. (BORDIGNON, 2009).
Também, no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172 (BRASIL,
2001), na meta 21, encontra-se que é preciso: “Estimular a criação de Conselhos
Municipais de Educação e apoiar tecnicamente os municípios que optarem por
constituir Sistemas Municipais de Ensino”. No Plano Nacional de Educação 2014 –
2024, Lei nº 13.005 (BRASIL, 2014, p. 84), na meta 19.5, consta:
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[...] estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e
conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo.

Na lógica do fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação, vem
sendo desenvolvido no Brasil, desde 2009, o curso de formação pelo Programa
Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho),
na modalidade a distância, no sentido de estimular a criação e/ou ativação de CMEs,
o fortalecimento e qualificação daqueles já existentes e a participação da sociedade
civil na avaliação, definição e fiscalização das políticas educacionais, entre outras
ações.
Ainda, o referido curso tem por objetivo qualificar gestores e técnicos das
secretarias municipais de educação e representantes da sociedade civil para que
atuem em relação à ação pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de
financiamento, repasse e controle do uso das verbas da educação. Assim os
conselheiros municipais de educação podem exercer o papel de articuladores e
mediadores das demandas educacionais junto aos gestores municipais e
desempenham funções normativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. (BRASIL,
2017).
Segundo o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de
Educação (Pró-Conselho), em seu Guia de Consulta (BRASIL, 2004), atuando na
área de planejamento e políticas públicas e educacionais o Conselho estará
realizando as suas determinadas funções. Nas práticas quanto às normas
educacionais o desempenho do Conselho será exercendo a função consultiva,
mobilizadora, deliberativa, normativa e fiscalizadora.
Os Conselhos Municipais ao constituírem-se como espaços públicos de
debates em vários cenários locais, imprimem novos paradigmas às políticas
municipais, uma vez que delas se [re] apropriam, ressignificam-nas, reformulando-as
e inserindo-lhes novas interpretações, mas ao mesmo tempo, para Teixeira (2001, p.
138) “[...] é também apropriado, no plano do discurso, pelas elites do poder, que o
utilizam conforme seus próprios interesses e estratégias”.
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A dimensão de creches e escolas que estão abertas sem qualquer suporte e
a baixa renda é imensa em alguns lugares da periferia da cidade, não só em Santa
Maria-RS, mas em todo Brasil. Por isso, se há a intenção de criar uma instituição
privada, deverá ser comunicada ao CME, como descrita no Artigo 33 da Resolução
nº 30/2011:
A criação de uma escola de educação infantil privada é o ato próprio pelo
qual a mantenedora formaliza a intenção de criar e manter a instituição de
Educação infantil, e se compromete a sujeitar seu funcionamento às normas
do Sistema Municipal de Ensino. (SANTA MARIA, 2011, s/p).

Dessa forma, somente com aprovação do CME, por meio de um Parecer, é
que será possível o funcionamento desta instituição privada como descrita no Artigo
36:
Art. 36 – A autorização para o funcionamento, através de Parecer, é o ato
pelo qual o Conselho Municipal de Educação oficializa o início das
atividades da instituição de Educação Infantil, enquanto atendidas as
disposições legais pertinentes.
Parágrafo único – O pedido de autorização de funcionamento deverá ser
precedido de verificação prévia, realizada pelo Conselho Municipal de
Educação (em caso de escola pública e privada), e pela Secretaria de
Município da Educação (em caso de escola pública), observando o
cumprimento das exigências contidas nesta Resolução. (SANTA MARIA,
2011, s/p).

Percebe-se que a inter-relação do Conselho Municipal de Educação ao
Sistema Municipal de Ensino, como espaço em que as escolas privadas de
Educação Infantil possam buscar orientações para a abertura, credenciamento e
funcionamento adequado às políticas públicas educacionais vigentes. Devido ao
pouco diálogo entre órgãos e setores do Executivo e CME, ao longo da pesquisa
constatou-se que é possível a abertura de uma microempresa educacional sem o
credenciamento necessário pelo Conselho Municipal de Educação, apenas com o
alvará da Prefeitura e dos Bombeiros. Entretanto, a instituição escolar somente
estará regularizada se houver a fiscalização e a autorização de funcionamento pelo
CME. Na Resolução CMESM nº 30/2011, artigo 30, encontra-se referência ao
funcionamento das escolas: “Art. 30 – Todo imóvel destinado à Educação Infantil
pública ou privada, dependerá de aprovação do Conselho Municipal de Educação”.
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Também, segundo o documento “Subsídios para Credenciamento e
Funcionamento de Instituições de Educação Infantil”, publicado pelo Ministério da
Educação em 1998: “Ao regulamentar a Educação Infantil, os Conselhos de
Educação

deverão

conhecimento

da

considerar,
realidade,

principalmente,
os

direitos

da

a

fundamentação

criança

e

as

legal,

formas

o
de

operacionalização”. (BRASIL, 1998). Ainda há que considerar que a
[...] realidade brasileira tem revelado uma diversidade de procedimentos,
orientações e normas para as instituições que atendem a faixa etária de 0 a
6 anos de idade, oriundos de uma multiplicidade de órgãos, instituições e
entidades ligadas à educação, saúde, assistência social, segurança,
confissões religiosas, sindicatos, empresas, etc. (BRASIL, 1998).

Um dos primeiros passos para uma instituição de ensino particular tornar sua
situação funcional regulamentar, seria o conhecimento prévio da legislação
municipal,

ou

estadual

quando

não

há

Sistema

Municipal,

relativa

ao

credenciamento de uma escola de EI, visto que a criança e suas implicações são a
base para a elaboração das normas municipais. Deste modo, o conjunto de
diagnósticos que se faz na e da realidade municipal, pelos órgãos locais, precisam
estar inter-relacionados às normativas nacionais e locais para que as mesmas sejam
concretizadas e efetivadas quanto a regulamentação das escolas de EI.
Alguns desafios que se apresentam para o sistema municipal de ensino
atualmente são: o assessoramento pedagógico às escolas particulares, bem
como o acompanhamento da documentação e registro dessas escolas,
assim como a garantia do preenchimento do Censo Escolar anualmente.
Ainda, destaca-se que as demandas existentes são acentuadas na faixa
etária de 0 a 3 anos. (SANTA MARIA, 2014, p. 17-18).

Todos esses elementos tendem a tornar o trabalho da gestão do município
muito mais árduo. O trabalho de gestão não é árduo única e somente devido a
pobreza e dificuldade de acesso às localidades, mas, justamente, reside na tarefa de
produção da democracia, como atitude dos diferentes sujeitos e esferas. O sistema,
de algum modo, é perverso e posiciona o trabalho de gestão o ato de informar a
todos, mas não acolher a todos.
Pelo fato de ser uma cidade de porte médio, Santa Maria possui regiões
periféricas em que a pobreza é grande e há dificuldade no acesso a esses locais,
além da frágil infraestrutura dessas comunidades e da falta de recursos humanos e
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financeiros. Segundo o Art. 16 da Resolução CMESM nº 30/2011 (SANTA MARIA,
2011, s/p): “As vagas em creches e pré-escolas, preferencialmente, devem ser
oferecidas próximas às residências das crianças”.
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4 EDUCAÇÃO INFANTIL E POLÍTICAS PÚBLICAS
Este capítulo tem como objetivo contextualizar historicamente as políticas
públicas voltadas à Educação Infantil no contexto nacional e, também, apresenta a
Educação Infantil no contexto educacional de Santa Maria – RS, com a finalidade de
destacar os limites e demandas relacionados a esta etapa da Educação Básica.

4.1 CONTEXTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para compreender o contexto histórico da Educação Infantil, precisa-se
entender que a criança esteve sob a responsabilidade exclusiva da família durante
séculos. Na sociedade contemporânea, por sua vez, a criança tem a oportunidade
de frequentar um ambiente de socialização, convivendo e aprendendo sobre sua
cultura mediante diferentes interações com seus pares. Assim, a criança tem sua
singularidade e é dotada de múltiplas potencialidades que precisam ser
aprimoradas.
A Educação Infantil tem avançado da função assistencialista e compensatória
para uma concepção educacional que reconhece a criança pequena como cidadã,
entendida como sujeito de direitos e um ser sócio-histórico.
Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as pobres
se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa
instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a
creche tinha que ser de tempo integral; para os filhos de operárias de baixa
renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou para cuidar da
criança enquanto a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar
pela saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação
permanecia assunto de família. Essa origem determinou a associação
creche, criança pobre e o caráter assistencial da creche. (DIDONET, 2001,
p. 13).

Até o reconhecimento dos direitos da criança como um ser sócio-histórico, a
Educação Infantil teve inúmeros processos, ocorrendo até casos de abandono. Os
conceitos de Infância e EI são representados somente na era da modernidade como
explica Kramer (2003, p. 87):
[...] a ideia de infância surge no contexto histórico e social da modernidade,
com a redução dos índices de mortalidade infantil graças ao avanço da
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ciência e a mudanças econômicas e sociais. Sabemos que a ideia de
infância, da maneira como hoje a conhecemos, nasceu no interior das
classes médias que se formavam no interior da burguesia.

Nessa perspectiva, a criança recebe o cuidar e educar como ações
importantes no cotidiano, visando o atendimento específico de determinada faixa
etária e o seu pleno desenvolvimento. Desde a LDBN nº 9.394 (BRASIL, 1996), está
explicito que a educação não deve ter caráter assistencialista, o que, muitas vezes,
as instituições privadas ainda permaneçam nesta visão reducionista da educação
das crianças pequenas.
A história da Educação Infantil é recente no Brasil e passou por muitas
tendências

e

transformações.

Uma

delas

que

merece

destaque

é

o

“assistencialismo” que tinha como função dar assistência as crianças pobres
oferecendo-lhes apenas cuidados básicos como higiene, alimentação e vestuário.
De maneira que foi com essa preocupação ou com esse “[...] problema, que a
criança começou a ser vista pela sociedade e com um sentimento filantrópico,
caritativo, assistencial é que começou a ser atendida fora da família”. (DIDONET,
2001, p. 13).
Enquanto para as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as pobres
se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa
instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a
creche tinha que ser de tempo integral; para os filhos de operárias de baixa
renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou para cuidar da
criança enquanto a mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar
pela saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação
permanecia assunto de família. Essa origem determinou a associação
creche, criança pobre e o caráter assistencial da creche (DIDONET, 2001,
p. 13).

Ao longo da história dessa institucionalização, várias denominações foram
designados como jardim de infância, escola maternal, sala de asilo, escola de
tricotar, creche, pré-primário, pré-escola, entre outros. No entanto, a partir dos
dispositivos da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e, após, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996), surgiu à expressão
Educação Infantil para designar todas as instituições de educação para crianças de
zero a seis anos. (ABRAMOWICZ, 2003).
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, Resolução
CNE nº 5 de 2010 (BRASIL, 2010):

56

- É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam
4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
- As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser
matriculadas na Educação Infantil.
- A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no
Ensino Fundamental.
- As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às
residências das crianças.
- É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no
mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração
igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição. (BRASIL, 2010, p. 15).

As Diretrizes retratam a concepção de idade e quais etapas as crianças
devem estar matriculadas, além do tempo da jornada de escolarização, a fim de
conceber uma educação de qualidade para as crianças. Em consonância com as
DCNEIs, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN),
Resolução CNE nº 5/2010, trazem no Art. 22: “A Educação Infantil tem por objetivo o
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico,
intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL,
2010).
A Constituição de 1988 passou a caracterizar a Educação Infantil como a
primeira etapa da Educação Básica, com a finalidade de desenvolvimento integral da
criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos,
intelectuais e sociais (BRASIL, 1988). A partir deste marco, a Educação Infantil teve
modificações significativas, uma vez que os pais e as crianças obtiveram o direito
constitucional de ter acesso a creches e pré-escolas. Esse avanço significou que
elas são consideradas cidadãos de direito, portanto, devem ser cuidadas e
educadas.
A articulação da Educação Infantil nas escolas privadas com o Município de
Santa Maria – RS tem se mostrado problemática, a partir do momento em que várias
instituições que deveriam fazer parte do Sistema Municipal de Educação ainda não
estão credenciadas e nem regularizadas perante o Conselho Municipal de
Educação, órgão normativo do Sistema.
Através desse processo de credenciamento e autorização de funcionamento
de instituições de ensino que não estão regularizadas, a educação das crianças em
si perpassa por diversos caminhos de ensino e aprendizagem, formativos,
compondo um emaranhado de fatores que podem ser prejudiciais para a construção
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de conhecimento pela criança em sua jornada inicial da vida escolar, bem como da
legalidade do histórico e formalização do processo de escolarização de tais crianças.
Um dos problemas que atingem diretamente as crianças, se refere a garantia
de acesso às escolas de Educação Infantil, o que leva a discussão sobre o tempo
que a criança pequena está na escola ou creche. Primeira observação a ser feita é
que atualmente as creches (atendem crianças de zero a três anos) integram o
sistema de ensino e não mais a pasta da assistência social. Esta condição aponta
para o caminho a ser seguido quando da análise das férias e do período escolar.
Ressalta-se que antes do advento da Constituição Federal de 1988 as creches
estavam locadas na pasta da Assistência Social, daí porque muitas demandas ainda
surgem quando se analisa o seu funcionamento. A legislação atual é clara nesse
sentido, não restando dúvida quanto ao seu caráter educacional. (FERREIRA;
DIDONET, 2017).
Conforme registrado por Campos (2006, p. 94):
[...] quando a atual Constituição e depois a nova LDB foram votadas, a
oferta de Educação Infantil já era significativa, porém organizada de forma
caótica, com diversos órgãos oficiais atuando paralelamente, com
preocupações predominantemente assistenciais, de forma descontínua no
tempo e levando a percursos escolares distintos para crianças de diferentes
grupos sociais, sendo as creches geralmente voltadas para as famílias mais
pobres, administradas por entidades filantrópicas ou comunitárias
conveniadas com diversos órgãos públicos, as crianças ali permanecendo
até o ingresso no ensino primário, muitas vezes em condições precárias e
sem nenhuma programação pedagógica.

Integrando o sistema educacional, a creche deve ser analisada levando-se
em consideração os princípios e os regramentos próprios da educação, afastando-se
de vez a análise assistencialista que sempre pontuou a questão. Percebe-se
claramente a distância entre o desejado e as garantias legais. Nesse sentido,

questiona-se: como a partir do que está estabelecido, por força de lei, os municípios
poderão estar fiscalizando um atendimento de qualidade nas escolas privadas de
Santa Maria - RS? Será que o Conselho Municipal de Educação tem esse poder e
condições em termos de recursos para tais procedimentos?
Mesmo na esfera municipal, na qual essas articulações são mais fáceis,
cedida a proximidade entre os diversos órgãos e atores sociais, pode-se perceber
nos municípios que, integrar políticas é uma tarefa árdua e que demanda
disponibilidade de tempo, habilidade de negociação e disposição para a prática
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democrática. A obrigatoriedade constitucional atribuída aos municípios de se
responsabilizar pela Educação Infantil acelerou a descentralização do ensino, que
tem na municipalização uma de suas formas de efetivação nesta prática
democrática. Sem isso, nos municípios, a integração de políticas para a infância,
quando ocorre, limita-se a uma frágil articulação entre duas ou mais Secretarias, em
geral, educação, saúde, assistência e justiça.
Não existem respostas únicas para essas questões. As definições de
qualidade dependem de muitos fatores: os valores nos quais as pessoas
acreditam; as tradições de uma determinada cultura; os conhecimentos
científicos sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem; o contexto
histórico, social e econômico no qual a escola se insere. No caso específico
da educação infantil, a forma como a sociedade define os direitos da mulher
e a responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas
também são fatores relevantes. (BRASIL, 2009, p. 13).

A preocupação com a EI em Santa Maria ainda é algo recente, inclusive para
as políticas públicas municipais. No início, o atendimento era feito pela família ou
instituições particulares (o que aumentou), com características assistencialistas e
filantrópicas. (KRAMER, 2016). Atualmente, existe um universo de concepções
pedagógicas em que os pais podem escolher qual a melhor escola de EI para
colocar seus filhos. A perspectiva pedagógica que instituiu a Educação Infantil como
primeira fase da Educação Básica, contemplando crianças de zero a seis anos,
iniciando desde cedo as crianças no mundo escolar, tornou o ato de cuidar
indissociável do ato de educar. O que falta são vagas nas escolas que deveriam ser
ofertadas pelo Estado.
A demanda por vagas em creches para a população de zero a quatro anos
não é suprida, muito menos pelos municípios que devem atender essa demanda,
porém a oferta de vagas é insuficiente para a etapa da creche, bem como em
escolas de EI para crianças de quatro e cinco anos de idade, como descrito no
próprio Plano Municipal de Educação de Educação (SANTA MARIA, 2015) na
estratégia 1.6 da Meta 1:
[...] realizar levantamento da demanda manifesta por creche (0 a 3 anos) e
da demanda por Pré-escola (4 e 5 anos) na rede pública de ensino,
anualmente, sob responsabilidade da SMED através da Central de
Matrículas e de outros setores de cadastro e atendimento à população
infantil. O relatório detalhado de demanda será encaminhado ao setor
competente da SMED e as direções das escolas municipais de Educação
Infantil, dando subsídio ao planejamento para a oferta de vagas, em regime
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de colaboração entre os entes federados, na Educação Infantil, garantindo
que esse processo aconteça de forma informatizada e com transparência
pública, a partir do primeiro triênio [...].

O direito expresso pela LDBN nº 9.394/96, de garantia de oferta de vagas
públicas na Educação Infantil ainda não se concretizou. O déficit de vagas nas
creches e na pré-escola da rede pública aumenta a cada ano (BRASIL, 2016). Por
outro lado, há uma crescente proliferação de escolas de EI privadas, autorizadas ou
não, ofertando em estabelecimentos uma ação cuidadosa e educativa mais
presente, enquanto na grande maioria, o atendimento é feito por pessoal não
habilitado em que as condições de trabalho são geralmente irregulares, falta higiene,
o espaço físico é limitado e a proposta pedagógica inexiste, deixando assim a
desejar às expectativas das famílias e à própria legislação. (SANTA MARIA, 2014).
Assim, como abrem muitas escolas de EI particulares que atendem até certo ponto
as exigências dos “clientes”, também é verdade que muitas fecham, por não
conseguirem implementar um padrão mínimo de qualidade que satisfaça os pais que
procuram o mínimo de organização.
A partir do que foi dito, é um direito das famílias optarem por um ensino
público ou privado para os filhos. Se faltarem vagas na rede pública, devem
questionar as autoridades locais, como a SMED e o CME, além do Ministério
Público. Se buscarem a escola privada, mesmo que uma creche ou escola de
Educação Infantil devam ter a garantia de que na escola haja professores
devidamente registrados, além de uma proposta pedagógica e de condições
ambientais adequadas para que o bem-estar e educação de seus filhos sejam
garantidos.
Sabemos que a busca pela qualidade da instituição de educação infantil não
é uma responsabilidade exclusiva da instituição e da comunidade. Os
órgãos governamentais – municipal, estadual e federal – têm papel
fundamental na melhoria da educação no país. [...] os problemas que
devem ser encaminhados à Secretaria de Educação e ao Conselho
Municipal de Educação. (BRASIL, 2009, p. 26).

Defende-se que o atendimento oferecido nas instituições de Educação
Infantil, tente promover o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social, através de
condições necessárias mesmo sem ter isso necessariamente em seu objetivo de
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atendimento. Por isso há uma estreita conexão entre o trabalho de atendimento da
EI e o processo de escolarização.
Essas novas funções da EI devem estar ligadas aos “padrões” de qualidade
que podem atender à criança em seus mais variados conhecimentos para a
construção de sua autonomia, isto é, para que ocorra uma educação de qualidade,
precisa-se garantir a criança o acesso, a compreensão e o uso das possibilidades
concedidas pelo conhecimento.
Uma forma interessante para pensar a qualidade no atendimento à criança é
levar em consideração as diversas possibilidades, a fim de discutir, avaliar ou propor
parâmetros de qualidade na Educação Infantil. Uma das discussões está ligada à
ideia de garantir a efetivação de seus direitos, já consagrados universalmente e, do
ponto de vista legal, bem definido.
A creche, a pré-escola e os centros de educação infantil são instituições
educativas destinadas a promover o desenvolvimento integral das crianças
até seis anos de idade. São espaços de formação também para os
integrantes da equipe responsável e para as famílias. Para que o trabalho
realizado tenha condições de obter bons resultados, é muito importante que
todos tenham clareza a respeito dos objetivos da instituição e atuem
conjuntamente de forma construtiva. (BRASIL, 2009, p. 37).

Contudo, o atendimento à EI no município de Santa Maria ainda passa por
dificuldades, pela falta de vagas para as crianças de quatro a seis anos, pois ainda o
direito desta vaga não pode ser ocupado devido à falta de creches e pré-escolas que
o programa Pró-Infância, por falta de recursos, em muitos casos não conseguiu nem
iniciar as obras. Essa falta de vagas também tem influência na qualidade do
atendimento às crianças. As crianças que já estão inseridas no contexto escolar da
rede privada e que estão em diferentes níveis de desenvolvimento, são tratadas com
diferentes concepções pedagógicas dependendo da turma em que estão.
A complexidade da “qualidade da educação”, para as crianças é definida
envolvendo a relação entre os recursos materiais e humanos, claro que isso se faz
muito necessário, bem como, a partir da relação que ocorre na escola e na sala de
aula, ou seja, os processos ensino e aprendizagem, os currículos, as expectativas
de aprendizagem com relação à aprendizagem das crianças etc. (DOURADO;
OLIVEIRA; SANTOS, 2017). Mas a qualidade pode ser definida ainda nas escolas
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privadas, a partir dos resultados educativos, representados pelo desempenho da
criança, ou seja, se aprendeu a ler ou não.
A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças
que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que
enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel
socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por
meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de
interação. (BRASIL, 1998, p. 23).

Ou seja, ser criança em um ambiente em que se priorize a alfabetização e
não o tempo necessário dessa criança poder amadurecer, através das suas
interações com seus pares e com a sociedade em que vive, tende a ficar
mecanizada pelo sistema em que está aprendendo. (FREIRE, 1996). É necessário
que dentro da instituição de Educação Infantil se crie situações significativas de
aprendizagem, para se alcançar o desenvolvimento de várias habilidades, como
cognitivas, psicomotoras e socioafetivas. Contudo, é fundamental que a formação da
criança seja vista como um ato inacabado, precisando sempre de novas inserções,
de novos recursos e tentativas de aprendizagem. Portanto, para educar uma criança
nesta fase, faz-se necessário que o profissional infantil promova situações
significativas de aprendizagem, se quiser atingir ao desenvolvimento de habilidades
cognitivas, psicomotoras e socioafetivas da criança. (COSTA, 2006).
O cuidado que se deve tomar com a obrigatoriedade de atendimento a uma
determinada faixa etária, é para que não reflita negativamente na outra que seria a
de zero a três anos, deixando de preservar direitos e garantias que já foram
instituídos pelas legislações vigentes. As mobilizações dos pensadores de educação
continuam a acontecer no sentido de preservar conquistas que foram frutos de
muitos embates e discussões e, ainda, o desafio de alcançar outras necessárias
para se manter a concepção de infância tal qual a pouca idade exige.
A Educação Infantil como já se sabe, através da LDBN/96 passou a ser
oferecida em espaços educacionais com propostas de caráter pedagógico, cabendo
à União a coordenação da Política Nacional de Educação e ao município o
oferecimento da EI em creches e pré-escolas, mas ambas as instâncias tem ainda
como prioridade o ensino fundamental. Ao Município compete também propor
normas complementares à legislação educacional nacional, bem como autorizar,
credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seus sistemas de ensino, e

62

aqueles mantidos por particulares, também como já se sabe. Mas um dos critérios
de

credenciamento

de

instituições

de

Educação

Infantil

é

a

proporção

criança/educador, sendo que essa proporção expressa uma medida e contribui para
a avaliação da qualidade do atendimento que, por outro lado, acentua o alto custo
desse serviço.
Com o aumento significativo no atendimento em creches e pré-escolas nos
últimos anos, reflete uma tendência à universalização da Educação Infantil em
contexto institucional. Têm-se, então, a concepção de que a creche constitui um
bem, uma conquista, um direito não só para o filho da mãe trabalhadora, mas uma
instituição educacional potencialmente destinada a todas as crianças.
No Brasil, o atual processo de escolarização das crianças pequenas denota a
inserção e o reconhecimento de sua cidadania como um sujeito de direitos, mas
também se caracteriza como uma maneira de captura e de escolarização precoce no
sentido da disciplinarização, normalização e normatização do corpo, das palavras e
gestos, na produção de um determinado tipo de indivíduo.
A inserção da Educação Infantil ao sistema regular de ensino definiu as
instituições que atuam com essa faixa etária, como instituições educativas, sejam
elas públicas, particulares com fins lucrativos ou particulares sem fins lucrativos. São
responsáveis, pela promoção do desenvolvimento das crianças junto com as
famílias, além de garantir-lhes a higiene e a saúde, ampliando suas experiências e
conhecimentos, não só a disciplina, nem a normalização e normatização do corpo,
como dito no parágrafo anterior.
Na instituição é preciso que as condições de trabalho sejam compatíveis
com as múltiplas tarefas envolvidas no cuidado e na educação das crianças
até seis anos de idade. Na comunidade, é desejável que se estabeleçam
canais de diálogo e comunicação que levem as famílias e demais
interessados a conhecer e melhor entender o alcance do trabalho educativo
que é desenvolvido com as crianças e o papel desempenhado pelas
professoras e demais profissionais na instituição. (BRASIL, 2009, p. 54).

Mesmo antes da LDBN/96, a Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças
e avanços significativos no que diz a respeito à EI. De acordo com o Art. 208, inciso
IV: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
Educação Infantil, em creches e pré-escolas, às crianças até 6 anos de idade”. O
texto constitucional, em seu Art. 30, inciso VII, esclarece que ao ente federativo
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compete oferecer, manter e desenvolver a EI, nos seguintes termos: “[...] compete
aos Municípios: manter a cooperação técnica financeira da União e dos Estados,
programas de Educação Infantil [...]”. (BRASIL, 1988).
Embora tenha infinidades de documentos que afirmem a importância da
educação das crianças pequenas como dever do Estado e como ponto de pauta
prioritário do poder público, na prática vivencia-se, apesar de poucos avanços, uma
grande negligência por parte do Estado, tanto na oferta e acesso, quanto na
qualidade da educação de creches e pré-escolas. O que, consequentemente, faz
surgir em grande escala, escolas de Educação Infantil na rede privada, e que pouco
tem cuidado das peculiaridades, características e potencialidades, tanto do lugar em
que estão localizadas, quanto à educação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

4.2 CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SANTA MARIA – RS

O texto que segue retrata uma breve contextualização do município de Santa
Maria – RS e da Educação Infantil nesta conjuntura.
Santa Maria se localiza na região centro do Estado do Rio Grande do Sul,
rodeada de montanhas da Serra Geral, planícies aluviais e coxilhas. Recebe a
denominação cidade Coração do Rio Grande por estar no centro do Estado. O
Município possui grande poder de atração populacional, que a transformou em
importante centro regional e forte centro de polarização de estudantes e militares,
sendo a maior de todas as regiões polarizadas do Rio Grande do Sul, também é
conhecida como Cidade Universitária.
As bases econômicas do município são comprovadas pelos empregos
ofertados. Destaca-se a alta importância do setor terciário como o comércio, cujas
funções urbanas terciárias absorvem mais de 80% da população ativa da cidade.
Também há os serviços públicos, incluindo os da Universidade Federal de Santa
Maria e os militares. As Instituições de Ensino Superior, no setor privado, cresceram
em número e oferta de cursos de graduação e pós-graduação no município, o que,
também, movimenta a economia local.
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Figura 1 - Localização de Santa Maria – RS

Fonte: Mapas Blog, disponível em: <http://mapasblog.blogspot.com.br/2013/05/mapas-de-santamaria-rs.html>.

As bases econômicas do município são comprovadas pelos empregos
ofertados. Destaca-se a alta importância do setor terciário como o comércio, cujas
funções urbanas terciárias absorvem mais de 80% da população ativa da cidade.
Também há os serviços públicos, incluindo os da Universidade Federal de Santa
Maria e os militares. As Instituições de Ensino Superior, no setor privado, cresceram
em número e oferta de cursos de graduação e pós-graduação no município, o que,
também, movimenta a economia local.
Quanto ao acesso, por situar-se na região central do Rio Grande do Sul, o
Município de Santa Maria se configura como um ponto de cruzamento rodoviário e
ferroviário, sendo acessado por várias rodovias da malha principal, federal e
estadual, facilitando o comércio com o resto do Estado por estar localizada bem no
centro e, também, com os países pertencentes ao Mercosul.
É constituída por descendentes de várias etnias como os alemães, italianos,
portugueses, poloneses, negros, judeus e sírios – libaneses que apresentam uma
participação na formação étnica da população e no desenvolvimento da cidade.
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A área urbana de Santa Maria está dividida em 8 regiões administrativas
conforme os 41 bairros:
a) Região Centro Urbano: Centro, Bonfim, Nonoai, Nossa Senhora de
Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Rosário, Nossa
Senhora Medianeira.
b) Legião Leste: Camobi.
c) Região Norte: Carolina, Caturrita, Chácara das Flores, Divina Providência,
Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Salgado Filho.
d) Região Centro-leste: Diácono João Luiz Pozzobon, Cerrito, Pé de
Plátano, São José.
e) Região Nordeste: Campestre do Menino Deus, Itararé, Km 3, Menino
Jesus, Nossa Senhora das Dores, Presidente João Goulart.
f) Região Sul: Lorenzi, Tomazetti, Urlândia, Dom Antonio Reis.
g) Região Centro-Oeste: Duque de Caxias, Noal, Passo D’Areia, Patronato,
Uglione.
h) Região Oeste: Agro-Industrial, Boi Morto, Juscelino Kubistchek, Pinheiro
Machado, Renascença, Nova Santa Marta, São João, Tancredo Neves.
Quanto aos aspectos educacionais, o município de Santa Maria estrutura-se
pela conjuntura das três redes, a municipal, estadual e federal. A oferta educacional
nessas redes se constitui pela Educação Básica e Educação Superior.
A Rede Municipal de Ensino de Santa Maria – RS constitui-se de 22 Escolas
Municipais de Educação Infantil, 54 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e
EJA, uma Escola Municipal Profissionalizante, uma Escola Municipal de Artes.
(SANTA MARIA, 2017).
A Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria
desenvolve-se nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), nas Escolas de
Educação Infantil Conveniadas (EEI) e em algumas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEF), que atendem crianças a partir de seis meses até seis anos,
em turmas de berçário à pré-escola B. Há, também, um expressivo número de
Escolas Privadas de EI (EPEI) no município.
Quanto ao número de Escolas de Educação Infantil no Sistema Municipal de
Santa Maria, 22 são EMEIs, 3 são EEI conveniadas com a PMSM, 23 são Escolas
de Educação Infantil privadas credenciadas e com parecer de autorização de
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funcionamento pelo CMESM (SANTA MARIA, 2017). Mas, existe, ainda, um número
significativo de escolas de Educação Infantil no município que não estão
cadastradas e sem autorização para funcionamento, o que requer realizar
levantamento para agilizar a regularização de funcionamento das mesmas.
Abaixo visualiza-se o número de Escolas que atendem a Educação Infantil no
município de Santa Maria/RS, considerando sua tipologia e especificidades:

Gráfico 1 - Serviços de Educação Infantil em Santa Maria
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Fonte: Secretaria de Município da Educação – Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS.

Apesar de o município estar progressivamente assumindo a Educação
Infantil, conforme a legislação vigente, é preciso priorizar a acolhida dos alunos
desse nível de ensino com qualidade e espaços necessários para um bom
atendimento. Essa questão retrata a necessidade de se fazer estudo criterioso para
dar visibilidade a demanda da Educação Infantil. Sabe-se que existem escolas com
alunos inscritos na fila de espera por vaga, porém não tem espaços disponíveis,
portanto a necessidade de ampliação dessas escolas e a construção de outras mais,
o que não acontece pela falta de recursos disponíveis para tal. Assim, acaba
tornando mais fácil a proliferação de escolas privadas de EI no município.
Percebe-se essa dificuldade nos indicadores de oferta e acesso à Educação
Infantil. No gráfico a seguir Kieling (2016, p. 71) apresenta o percentual de
matrículas na pré-escola em Santa Maria – RS, considerando os aumentos e as
reduções de matrículas no período de 2009 a 2014:
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Gráfico 2 – Matrículas iniciais gerais na Educação Infantil na Pré-escola no município
de Santa Maria-RS.

Fonte: Kieling (2016, p. 70).

A obrigatoriedade da família de matricular e da criança de frequentar só pode
ser efetivada se o Estado cumprir sua responsabilidade e dever de ofertar a vaga e o
acesso, o que se tornou obrigatório a partir de 2013, com a Lei nº 12.796/2013, que
fixa a obrigatoriedade de matrículas dos 4 aos 17 anos. Então, coube aos munícipios
se organizarem de maneira rápida tendo uma margem de três anos, ou seja, até
2016 para cumprir a exigência da Lei. (KIELING, 2016).
O Sistema Municipal de Ensino de Santa Maria traz em seu Plano Municipal
de Educação (PME), considerando a Meta 1, que o município deverá:
[...] universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches para as crianças de até 3 (três) anos, de modo
a contribuir para o alcance da meta nacional de 50% (cinquenta) até o final
da vigência do PNE, com garantia de qualidade no atendimento as crianças.
(SANTA MARIA, 2015, p. 84).

Na perspectiva desta pesquisa, em 2017, constou-se que são necessárias
ações pontuais para a efetividade da Meta 1, considerando as estratégias propostas
no PME de Santa Maria:
1.1) elaborar, no primeiro ano de vigência deste PME, um plano estratégico
de ampliação da oferta de educação infantil, tendo como base o diagnóstico
do município, em regime de colaboração entre as redes públicas sob
coordenação da SMED;
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1.2) realizar, no primeiro ano de vigência deste PME, o cadastro no Censo
Escolar das Escolas de Educação Infantil da rede privada pertencentes ao
sistema municipal de ensino.
1.3) realizar, sob responsabilidade do CME, o credenciamento e autorização
para o funcionamento de todas instituições da rede privada de educação
infantil pertencentes ao sistema municipal de ensino de modo a cumprir a
Resolução CME nº 30/11. (SANTA MARIA, 2015, p. 83).

Essas estratégias já trazem um apanhado de dificuldades de gestão que o
município enfrenta há muito tempo: o de cadastrar, credenciar e autorizar o
funcionamento das escolas da rede privada de EI. A gestão educacional do
município possui um grande desafio, que está diretamente relacionado à necessária
atuação qualificada do CME como órgão normativo e de controle social. Há
necessidade de averiguar onde estão as microempresas voltadas à oferta da EI e
que ainda não estão credenciadas e autorizadas para funcionamento pelo CME.
No diagnóstico alusivo ao documento preliminar do Plano Municipal de
Educação de Santa Maria (2015, p. 13), encontra-se que:
[...] a educação infantil é atendida no município na rede pública por todos os
entes federados e na rede privada também há um número expressivo de
escolas que ofertam esta modalidade. Verificamos que o número de
crianças atendidas pela rede municipal totaliza 4.879, sendo a referida rede
a que possui maior atendimento nesta faixa etária.

Ainda, conforme a visão diagnóstica do documento, há uma grande demanda
de crianças que devem ser atendidas no município. Para isso, existem projetos
como Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a
Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) que visa ampliar o acesso à
Educação Infantil na rede pública municipal, ou seja construir 12 novas escolas de
EI para a rede municipal.
Até que essas escolas sejam construídas, o município tem que alocar esse
número crianças que aumenta a cada dia e, para tanto, recorre às escolas da rede
privada, ou seja, fazem parcerias e convênios, como já mencionado, compram vagas
nas escolas particulares para atender a demanda do município.
Na rede privada de ensino no município de Santa Maria o atendimento à
Educação Infantil ocorre em Escolas de Educação Infantil (EEI) e em Escolas de
Ensino Fundamental (EEF), conforme dados do Censo Escolar (2014). Em 2014, as
EEI cadastradas totalizavam 16 (dezesseis) e EEF cadastradas eram 16
(dezesseis). (SANTA MARIA, 2014).
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Considerando os dados do documento preliminar do PME de Santa Maria, as
escolas privadas de EI que integram o SME, considerando escolas conveniadas são:
Figura 2 – Escolas de Educação Infantil conveniadas ao município de SM - RS.

Fonte: Documento Preliminar PME Santa Maria-RS (2014, p. 16).

Essas escolas contam com o apoio do Conselho de Educação e SMED para
estarem conveniadas ao Sistema Municipal de Ensino, a fim de contemplar espaços
apropriados, questões pedagógicas adequadas atendendo as crianças da Educação
Infantil e oportunizando novas vagas para este público.
Também, consta a listagem das escolas privadas de Educação Infantil que
são autorizadas pelo CME a estarem em funcionamento, porém algumas não
constam no Censo Escolar.
Tabela 3 - Escolas de Educação Infantil privadas – Autorizadas CMESM
(continua)
1.

ABELHINHAS

2.

CONCHEGO

3.

BALÃO MÁGICO

4.

CARINHA DE ANJO

5.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMAGINARE

6.

CHALÉ BABY

7.

CIRCUS RECREAÇÃO

8.

CRIANÇA SAPECA

9.

DOCE CANTINHO

10. ESCOLA DO PARQUE
11. GENTE MIÚDA
12. JARDIM DE MARIA
13. LUA DE CRISTAL
14. MICKEY HOUSE
15. PETER PAN
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Tabela 3 - Escolas de Educação Infantil privadas – Autorizadas CMESM
(conclusão)
16. PIMPOLHO
17. TRENZINHO DA ALEGRIA
18. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESI
19. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SESQUINHO
20. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDACINHO DO CÉU
21. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEDIANEIRA
22. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DORITOS
23. COLÉGIO FRANSCISCANO SANT’ANNA
24. ESCOLA NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA

Fonte: Registros do Conselho Municipal de Educação de Santa Maria-RS (2017).

Estas escolas que oferecem serviços de Ensino Fundamental e/ou Educação
Infantil demonstram que o municipio da Santa Maria ainda precisa avançar muito no
que diz respeito a oferta de escola públicas e quanto ao acesso dos alunos a partir
dos quatro anos de idade, visto que todas estão cadastradas no Sistema Municipal
de Ensino, porém algumas não disponibilizam dados para o Censo Escolar, o que
prejudica o monitoramento e o acompanhamento real do contingente de alunos
matriculados nas EI de Santa Maria – RS.
Cabe salientar que, considerando dados do CME há no município escolas
de educação infantil autorizadas e credenciadas em funcionamento na rede
privada que não informam os dados para o Censo Escolar e, portanto o
percentual de atendimento destas na Educação Infantil não está
contabilizado nos percentuais do Município. [...] Há também que ressaltar as
EEI que não possuem autorização e credenciamento no CME, essa é uma
fragilidade de Santa Maria que necessita ser superada ao longo da próxima
década. (SANTA MARIA, 2015, p. 16-17).

Como o próprio documento preliminar do PME ressalta, o grande desafio é
conseguir regularizar o credenciamento das Escolas de Educação Infantil (EEI)
particulares do município, o que são muitas e o próprio SME desconhece. E, para
isso, de acordo com a Resolução CMESM nº 30 de 2011, a instituição deve seguir
os requisitos exigidos pelo Conselho de Educação:
Art. 37 [...] credenciamento e a autorização de funcionamento de escolas
particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas a mantenedora
deverá apresentar os seguintes documentos:
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I – requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Educação
solicitando credenciamento e autorização para o funcionamento da
Instituição de educação infantil;
II – ter o imóvel em condições de oferta à educação infantil:
[...] XX – Comprovante de cadastro em outros Conselhos (se tiver);
XXI – Comprovante de utilidade pública (se tiver).
Parágrafo único – A mantenedora da instituição de educação infantil privada
poderá optar por ofertar plano de saúde e/ou seguro de vida para o aluno.
(SANTA MARIA, 2011).

Sem esses critérios, além dos demais totalizando 21, a probabilidade da
instituição ser desativada é imensa, sendo até por caráter definitivo ou temporário
não poder mais abrir. Ainda, todas as instituições que possuem mais de um ano de
funcionamento, mas não estão devidamente autorizadas, precisarão adaptar-se ou
pedir o credenciamento junto ao CME, requerendo a autorização para o
funcionamento. (SANTA MARIA, 2011).
Também, segundo o Art. 40 da Resolução CMESM nº 30/2011:
Em casos do não cumprimento desta Resolução, pelas instituições de
educação infantil, pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, compete
ao Conselho Municipal de Educação como órgão normatizador, fiscalizador
e de controle social cessar e/ou desativar as atividades da escola em
funcionamento irregular, até que sejam cumpridos os pressupostos legais
em vigência. (SANTA MARIA, 2011).

Logo, as definições pelas Resoluções e PME de Santa Maria, mostram que a
gestão do município está bem assistida quanto a normativas educacionais, contudo
a aproximação destas informações com as pessoas que pretendem abrir uma escola
de EI ou que já está em funcionamento, ainda é muito distante, além, é claro, da
comunidade santamariense, que muitas vezes nem sabe onde se localiza o próprio
CME. Entende-se que, num processo participativo, as normas estabelecidas
precisam refletir as necessidades da comunidade em relação à Educação Infantil e,
portanto, devem ser diferenciadas.
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5 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SANTA MARIA/RS
O objetivo deste capítulo é contextualizar a gestão da Educação Infantil em
Santa Maria, considerando a colaboração entre os órgãos que compõem o Sistema
Municipal de Ensino. Assim, busca-se tratar diretamente da interlocução do
Conselho Municipal de Educação com os demais órgãos e instituições, bem como
prioriza-se discussões acerca do credenciamento e autorização das escolas
privadas de Santa Maria junto ao CME, contemplando a construção compartilhada
de uma minuta de “Indicativo” para o credenciamento e autorização de
funcionamento.

Também,

são

destacadas

as

propostas

e

articulações

compartilhadas realizadas para a construção do site do CME.

5.1 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA – RS EM
INTERLOCUÇÃO COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
No texto que segue, apresenta-se aspectos relevantes da pesquisa por meio
dos dados coletados nas entrevistas com os gestores das escolas privadas de EI em
Santa Maria. Além dessas falas, a interlocução com o CME também se dá no âmbito
das relações CME-SMED-escolas. Também, volta-se às definições mais pertinentes
das funções do CME em um SME de maneira contextualizada.
O Conselho Municipal de Educação traz consigo elementos que consistem na
participação democrática, no qual representa os cidadãos do município em que atua,
promovendo debates, discussões e sendo um agente de levar a “voz” da sociedade
para os demais órgãos públicos. Além disso, deliberam, fiscalizam, representam,
mobilizam, são propositivos e ajudam no controle social, além de ser um órgão
normativo.
A formação deste conselho é vista em torno de várias funções entre elas a
função normativa, a mais importante. Ela se dá por meio de Pareceres e Resoluções
e, para isso, ela deve ter provisão legal e sua intencionalidade é a de executar o
ordenamento jurídico que lhe dá fundamento. Um Conselho de Educação é, na
opinião de Cury (2006), primeiramente, um órgão público voltado para garantir, na
sua especificidade, um direito constitucional da cidadania. Têm por finalidade
garantir a educação, todos os membros do conselho situam-se no mesmo plano
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concorrendo, dentro da pluralidade própria de um Conselho, para a formação de
uma vontade majoritária ou consensual do órgão.
Observamos, deste modo, que os conselhos municipais de educação
seguem essa lógica e atuam como estratégia de governamento das
populações para alcançar um Estado mínimo, onde todos devem
responsabilizar-se pela educação, uma vez que possuem representação de
diferentes segmentos da sociedade, nos quais, na conjuntura dos
conselhos, todos se autorizam a falar da educação e dizer como
determinadas ações devem ser operadas. (MOHR; PIMENTA, 2016, p.
116).

Não se está muito longe desta realidade no CME de Santa Maria – RS, criado
pela Lei Municipal nº 3.168, de 14 de novembro de 1989 (SANTA MARIA, 1989), o
qual possui como principais competências:
– Elaborar o seu regimento a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal;
– Promover o estudo da comunidade, tendo em vista os problemas
educacionais e culturais;
– Estabelecer critérios para ampliação da rede de escolas a serem mantidas
pelo Poder Público Municipal;
– Estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao aperfeiçoamento
do ensino no Município;
– Oferecer sugestões na elaboração de planos municipais de ampliação de
recursos em educação, dentre outras competências estabelecidas.

Assim, estabelecido no município, o Conselho passou atuar como um agente
consultivo e deliberativo, tendo a autonomia para seguir as suas competências
estabelecidas na sua criação. Após oito anos de sua criação, foi criado o Sistema
Municipal de Ensino de Santa Maria, pela Lei nº 4.123 de 22 de dezembro de 1997,
ampliando as responsabilidades e funções do CME.
O Conselho Municipal de Educação possui dificuldades relacionadas a
representatividade, autonomia financeira, aos espaços físicos e bens materiais, entre
outros aspectos. Em sintonia com as políticas nacionais e estaduais, tende estar
aberto à participação das diversas tendências educacionais, o que o torna
representativo entre os habitantes do município e perante os demais órgãos e
instituições de gestão educacional. O Conselho na sua gestão precisa dividir com a
população a preocupação com a educação municipal, na busca de alternativas para
os problemas existentes, evitando vínculo com partidos políticos, ou seja, isento de
qualquer partidarismo que influencie nas políticas do e para o município.
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Em vista disto, o CME em interlocução com os demais órgãos e instituições
do SME, tem como referência a autonomia dos serviços prestados por ele. É o que
se constata na fala do Gestor 4 quanto aos serviços prestados pela SMED e CME:
[...] nunca tivemos problema com o Conselho, nenhum questionamento,
nem nada, a princípio estamos dentro da Lei. Em relação a SMED é um
pouco precário, complicado, a Educação Infantil tem muitas demandas,
inclusive em relação a educação especial, que a gente atende quando vem
para nós. (GESTOR 4).

Na perspectiva do Gestor 1, a confusão é em torno das solicitações que
esses órgãos fazem para a escola e a influência das trocas de cargo dos mesmos
pode dificultar a entrega dessas solicitações. Por isso, a informação necessita ser
fornecida com clareza e de maneira efetiva. É importante destacar que uma troca de
cargos pode interferir diretamente nas informações prestadas pelas Secretarias de
Município e pelo CME, porém não pode comprometer os processos de gestão e as
orientações referentes as demandas da sociedade.
A alternativa é a articulação dos sistemas, planos e conselhos, a partir de
dentro deles. Os conselhos de educação, dada sua natureza e o novo perfil
que se espera deles, teriam condições de constituir-se em protagonistas
dessa articulação (BORDIGNON, 2009, p. 122).

Em contraponto, o Gestor 2, quanto aos serviços prestados pelo CME e
SMED, gostaria de estar mais a par das discussões sobre EI:
Tem uma importância impar o CME e nós aqui em SM, somos agraciados
por termos um Conselho Municipal de Educação, porém eu gostaria que
tivéssemos uma interlocução maior com o Conselho, que recebêssemos emails e convites para participar de reuniões, que a gente pudesse como
escola privada ser mais participativos, mais colaborativos e estivesse mais
junto, inteirado das questões que o Conselho acaba por informar e
acompanhar mais as escolas públicas, até para a gente poder pensar mais
junto a EI junto ao Conselho. Também sou muito grata por ter uma SMED
atuante, mas da mesma forma que o Conselho gostaria de estreitar os laços
com ela e ser convocada, convidada, para participar mais sobre as questões
de EI, geralmente a gente procura a SMED para parcerias, seria muito
importante que a gente pudesse estar alinhando discussões em relação à
EI. (GESTOR 2).

A vida e o comportamento humanos são regidos pela informação, pela
persuasão, pela palavra, som, cores, símbolos, etc. Comunicar implica na busca de
entendimento e compreensão. A força da comunicação, no mundo atual, é de uma
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multiplicidade infinita. Realmente, a todo instante, o homem sofre o impacto desse
processo (BECHARA, 1985). Assim, melhorar os processos comunicacionais e
estreitar as relações entre os membros do Sistema é de grande importância, visto
que a otimização e a resolutividade das demandas diárias são muito importantes
para que os processos de gestão educacional e, consequentemente, gestão escolar
em Santa Maria, se concretizem de maneira satisfatória tanto na instância pública
quanto privada.
Quanto às sugestões para melhoria do trabalho e atendimento do Conselho
Municipal de Educação o Gestor 2 traz a seguinte fala:
Acredito que será a interlocução entre a escola privada e o CME, para
pensar a Educação Infantil em parceria, além de receber mais informações,
pois as próprias políticas públicas do município, se pudesse ser voltadas de
uma maneira mais qualificada para esses órgãos que são de extrema
importância para a educação da cidade, pois o CME ainda está muito
aquém dessas informações e que haja uma interlocução maior entre o CME
e a comunidade (GESTOR 2).

De fato, a qualificação da interlocução entre a esfera pública e privada, na
questão da educação, seria uma benfeitoria que potencializaria maior intervenção
nas questões relacionadas à EI no SME, além de se tornar uma referência no
estado. Mas, sabe-se das limitações que o CME tem quanto a questão dos recursos
humanos e financeiros para atender a conjuntura das demandas de credenciamento
e autorização de funcionamento.
A fala do Gestor 3 sobre os serviços prestados do CME e SMED mostra as
relações entre ambos os órgãos do SME de maneira harmoniosa: “O que
precisamos e entramos em contato a gente sempre tem retorno. Não temos
reclamação quanto a SMED, não há uma exigência tão grande”. Percebe-se que as
exigências referidas na fala do Gestor 3 são relacionadas a fiscalização da escola
por parte dos órgãos competentes.
Por haver entregue a documentação no CME no ato do credenciamento e
autorização de funcionamento da escola, muitos gestores deixam de enviar as
documentações complementares que o Conselho solicita, o que acaba, em alguns
casos, desencadeando situações irregulares das EI privadas junto ao CME. Por
exemplo: quando a escola muda de endereço, é preciso realizar um procedimento
junto a Prefeitura, aos Bombeiros e ao CME; ocorre que os proprietários comumente
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acabam entendendo que originariamente já receberam autorização do CME e que
não precisa alterar dados de localização entre outros solicitados neste caso, o que
acarreta em situação irregular e não continuidade da autorização de funcionamento.
Segundo Bordignon (2009, p. 80): “[...] Não recebendo demandas
estratégicas, os conselhos adotaram uma postura mais reativa, agendados, via
protocolo, pelas demandas das instituições educacionais”. Esta questão depende
muito dos recursos utilizados pelo CME ou qualquer outro órgão que preste serviço à
comunidade, pois a autonomia necessária para resolver tais questões, depende
também do espaço que o Conselho ocupa dentro do sistema. (BORDIGNON, 2009).
Para que a sociedade santamariense tenha de fato a representatividade do
CME no município, cabe a ele, atuar em defesa dos diretos da educação que são
assegurados nas leis vigentes. Também, sensibilizar os demais poderes do
munícipio quanto a demanda dos seguimentos, em conformidade com as políticas
públicas da educação nacional. Outros papéis que o CME possui é de procurar de
alguma forma, parcerias dentro do cenário local, para que defendam os direitos dos
cidadãos quanto à educação de qualidade.
Considerando as funções de um Conselho de Educação, busca-se em
Bordignon (2009) algumas explicações:
A função consultiva tem como característica responder as questões de
consultas sobre credenciamento, leis educacionais e suas aplicações, alvarás,
submetidas a ele por entidades da sociedade civil ou pública (SMED, escolas,
universidades, sindicatos, câmara municipal, Ministério Público), cidadão ou grupo
de cidadãos.
Como função propositiva, o CME sugere políticas de educação, propõe
sistemas de avaliação institucional, além de medidas para melhoria do fluxo e
rendimento escolar e também propor cursos de formação de professores.
A função deliberativa somente deverá ser estabelecida se for definida na lei
criação do Conselho, podendo aprovar ou não, através dessa posição, regimentos e
estatutos, autorizar séries ou ciclos, e deliberar sobre os currículos propostos pela
SMED.
Quanto a função mobilizadora, tem como ofício estimular e informar a
sociedade no acompanhamento dos serviços educacionais da cidade, além de
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tornar-se um espaço de reunião de esforços do executivo e da comunidade para a
melhoria da educação.
A função normativa só pode ser exercida se o município possuir sistema de
ensino próprio. O CME pode elaborar normas complementares às nacionais em
relação as diretrizes para regimento escolar, determinando critérios de acolhimento
de alunos sem escolaridade e interpretar a legislação e as normas educacionais.
Quanto a fiscalização, uma das funções do CME, a Gestora 5 tem uma
opinião sobre os serviços prestados pelo CME e SMED:
Para mim é positivo, o CME sempre faz a fiscalização, como houve troca de
direção vieram aqui e me pediram a nova documentação e já me trouxeram
revisada e aprovada e como teve a mudança de Lei dos quatro anos, elas
vieram aqui e orientaram quanto a isso. Quanto a SMED, é um pouco
demorado quanto aos serviços, demoram muito para atender.

Por meio da função fiscalizadora o CME promove sindicâncias, solicita
esclarecimento dos responsáveis ao constatar irregularidades e denunciá-las aos
órgãos competentes (Secretaria de Município da Educação, Ministério Público,
Tribunal de Contas, Câmara dos Vereadores, entre outros).
Segundo o Regimento Interno dos Conselhos Municipais de Educação
(UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, 2016, s/p), as
competências de um CME são:
- repetir a composição conforme Lei de Criação;
- deve expressar as competências do Conselho;
- pode expor as competências dos Conselheiros e Presidência
- pode expressar os princípios de atuação do CME;
- a função de conselheiro é considerada de relevante interesse social.

Percebe-se que no CME de Santa Maria – RS, há mobilização para atender
as necessidades educacionais do município, considerando a existência de legislação
própria para a EI, entre outras etapas e modalidades da Educação Básica, além do
envolvimento no processo de construção do PME e da participação do Conselho na
fiscalização das escolas privadas de Educação Infantil, buscando uma mobilização
junto ao Ministério Público e a Prefeitura Municipal para que as mesmas se
regularizem.
Entretanto, o que é presente no cotidiano é que a sociedade em geral não
busca os recursos que lhe são oferecidos pelo poder público, bem como
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desconhece o quanto é importante os serviços de um CME à comunidade. Muitas
vezes, somente recorrem a Secretaria de Educação, por não conhecer a existência e
abrangência do Conselho. É o que se encontra na fala do Gestor 1: “Está
melhorando, mas é confuso quanto algumas solicitações em função das trocas de
cargo dentro do CME e SMED, além da falta de comunicação entre ambas”.
(GESTOR 1).
Para Werle, Thum e Andrade (2008, p. 88-89):
A existência de um CME já em funcionamento, em um município que
pretende estruturar o seu SME, é um ganho para a localidade. [...] O CME
que já está em funcionamento, por conhecer as condições da educação
local, pode muito colaborar procedendo a uma retomada de seu percurso,
identificando sua contribuição para a educação municipal. Por certo a
instituição do SME exigirá a revisão do papel do CME de suas atribuições e
articulações no contexto da educação local, será um momento em que a
educação local precisará se rever do ponto de vista pedagógico e
institucional-estrutural. [...] será um momento de revisitar processos
pedagógicos e administrativos praticados, com a responsabilidade de
qualificar a educação local [...].

Com isso, o CME estará praticando suas funções e competências na cidade
em que atua e sem essa efetividade acaba por acontecer o que o documento base
do PME traz: “Há também que ressaltar as EEI que não possuem autorização e
credenciamento no CME, essa é uma fragilidade de Santa Maria que necessita ser
superada ao longo da próxima década”. (SANTA MARIA, 2015, p. 17). Mas, essa
fragilidade poderá ser minimizada com a efetiva interlocução do CME com os demais
integrantes do SME. Encontrou-se esta mobilização e disponibilidade junto a SMED
a partir da fala da pesquisada SI 1:
Agora para poder se credenciar e autorizar, conseguimos através do
Ministério Público, que só poderão abrir a escola se passar primeiro pela a
autorização do Conselho Municipal de Educação, por que antes era só
conseguir os alvarás e autorização na prefeitura e já podia abrir a escola, o
que é um perigo para as crianças que estarão utilizando desses serviços.

Os aportes legais do CME de Santa Maria (SM) sustentam o que se pode ou
não fazer em relação aos objetivos de utilização de recursos legais que a sociedade
pode buscar na nova página virtual prevista para execução nesta pesquisa
participante. Quanto mais pessoas o CME atingir e mostrar que a sociedade santamariense pode contar e buscar o apoio necessário para ajudar em questões
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educacionais, mais o sistema como um todo se fortalecerá. Dowbor (1994, p. 122)
acrescenta que:
[...] frente à existência paralela deste atraso e da modernização, é que
temos que trabalhar em “dois tempos”, fazendo o melhor possível no
universo preterido que constitui a nossa educação, mas criando
rapidamente as condições para uma utilização “nossa” dos novos potenciais
que surgem.

Dessa maneira, os conselheiros poderão deliberar sobre este assunto
inerente à pesquisa, sugerindo quais elementos e recursos poderão compor o site
do CME e como que esse recurso tecnológico poderá ser utilizado da melhor
maneira possível pela comunidade do município. Manter e melhorar as relações no
sistema em que se atua é uma forma autônoma do Conselho de Educação em
resolver as pendências que se arrastam ao longo do tempo.
Os sistemas de ensino e as escolas assegurarão adequadas condições de
trabalho aos seus profissionais e o provimento de outros insumos, de
acordo com os padrões mínimos de qualidade referidos no inciso IX do Art.
4º da Lei nº 9.394/96. Considera‐se primordial o cumprimento de normas
específicas [...] (SANTA MARIA, 2011, p. 63).

E é com essas condições que o Sistema Municipal de Ensino, em suas
nuances e interfaces democráticas, promove as interlocuções entre a participação
da comunidade e o trabalho efetivo dos órgãos que compõem sua conjuntura. Com
a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação,
ficou estabelecido que:
o

Art. 7 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em
regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação
das estratégias objeto deste Plano.
o
§ 1 Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito
Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das
metas previstas neste PNE.
o
§ 2 As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de
medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que
formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser
complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e
colaboração recíproca.
o
§ 3 Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da
o
consecução das metas deste PNE e dos planos previstos no Art. 8 .
o
§ 4 Haverá regime de colaboração específico para a implementação de
modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios
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étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as
identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada
comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa
comunidade.
o
§ 5 Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
o
§ 6 O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e
respectivos Municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de
negociação, cooperação e pactuação em cada Estado.
o
§ 7 O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-seá, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da
educação.
o
Art. 8 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar
seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já
aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias
previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta
Lei.
o
§ 1 Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de
educação estratégias que:
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais
políticas sociais, particularmente as culturais;
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e
das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade
educacional e a diversidade cultural;
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
etapas e modalidades;
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas
educacionais. (BRASIL, 2014).

Sem a participação da comunidade, integrada com os componentes do
sistema (conselheiros municipais, secretaria de Educação, diretores de escola,
professores, pais, alunos, etc.), o SME contará com o CME, no qual os problemas
locais poderão ser discutidos e solucionados pela via da cidadania ativa, pelo
diálogo, em que o “meu e o seu” tornam-se o “nosso”, ao estabelecer um novo
padrão de relações entre o governo e a sociedade civil.
[...] os fins devem estar inerentes aos meios e a participação
(imediatamente incluída no princípio da gestão democrática) deve estar
contida nos instrumentos mediadores da política nacional (aí compreendida
também no CNE), da política estadual, municipal e no âmbito das unidades
escolares. Neste sentido, a participação como fonte da gestão será tanto
direta como no caso de consultas, assembleias, encontros ou mesmo
questionários, quanto mediata através de órgãos colegiados como
conselhos escolares, conselhos municipais, estaduais e o próprio conselho
nacional. (CURY, 2013, p. 204-205).

O Conselho Municipal de Educação, embora se constitua um mecanismo da
“política para a democratização da gestão” no Brasil, por si só, não garante práticas
democráticas no contexto de seu funcionamento, como lugar de definição de
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políticas educacionais e como instrumento de tomada de decisão coletiva. Assim,
não basta criar um Conselho; é preciso firmar compromisso com práticas efetivas de
participação e decisões compartilhadas no contexto municipal.
Mesmo que para alguns governos a criação dos conselhos de educação ser
reduzidas a concepções de controle, eficácia e eficiência, assim como
legitimação das decisões ainda centralizadoras, burocráticas e
administrativas, há perspectivas [...] que concebem os conselhos como
instância colegiada protagonista na dimensão política e pedagógica e no
trabalho direto à educação de qualidade social. (COSTA et al., 2015, p. 8-9).

Entende-se que a visão de sentido para se estabelecer práticas de gestão
democrática necessita ser a própria história da movimentação do ser humano na
conquista de seus direitos, na participação ativa e consciente, que provocou a
realização de fóruns, debates, conferências, não somente a nível local, mas nacional
e mundial. Expressão da voz plural da cidadania e que foram geradores de acordos,
constituições e leis sobre direitos humanos, ambientais, educacionais, entre outros.

5.2 O CREDENCIAMENTO E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS
ESCOLAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: SOBRE PROCESSOS E
ORIENTAÇÕES

Neste subcapítulo são discutidos os processos de credenciamento e
autorização de funcionamento das escolas privadas de EI, a partir das orientações e
processos que o CME, em conjunto com os demais órgãos do SME, definem como
necessários. Também, busca-se analisar as falas dos gestores das escolas privadas
e dos membros do CME e SMED tendo em vista as reuniões ocorridas com a
presença do pesquisador.
Ao longo de sua história, a Educação Infantil tem sendo marcada por uma
etapa significativa no cenário da educação do Brasil, encontrando unanimidade no
debate ao considerar os aspectos do cuidar e do educar. A Educação Infantil em
toda a sua trajetória, foi alvo de muitas visões entre elas a assistencialista que
esteve por muito tempo presente nas creches e escolas infantis e tinha como
objetivo principal prestar assistência necessária às crianças menos favorecidas,
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oferecendo cuidados para que elas pudessem viver, enquanto seus pais
trabalhavam.
A creche era o local próprio para as crianças, uma vez que estavam seguras
no decorrer do período em que os pais permaneciam no trabalho. Recebiam
alimentação, podiam dormir, eram cuidados em sua integridade física e higiênica.
Atendendo as exigências da lei, as creches passaram a integrar-se aos Sistemas
Municipais de Ensino, deixando de ter um caráter meramente assistencialista que
historicamente às caracterizou, como um atendimento de guarda e proteção às
famílias de baixa renda.
As instituições de Educação Infantil passam a ter a responsabilidade de
oferecer às crianças condições para aprendizagens que podem ser na forma de
brincadeiras ou aquelas propiciadas por situações pedagógicas, sejam elas
intencionais ou orientadas por adultos. Vale dizer que tais aprendizagens se
integram ao processo de desenvolvimento infantil.
Desde a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), quando pela primeira
vez no Brasil foi reconhecido o direito das crianças de 0 a 6 anos a frequentarem um
espaço educativo, a EI tem figurado entre as políticas públicas mais desafiantes para
estados e municípios que diante da insuficiência de recursos destinados a essa
etapa da educação, buscam estratégias para dar conta de atender à demanda em
cumprimento às exigências legais.
A LDBN nº 9.394/96, que foi a base para a formulação das políticas para a
Educação Infantil nas últimas décadas, estabeleceu em seu Art. 11º que caberia aos
municípios:
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades
de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996).

A partir da obrigação legal com esta etapa inicial da Educação Básica muitos
municípios tiveram que criar estratégias para dar conta de atender às demandas, em
especial, as por creches. O fato de a lei garantir prioridade para o ensino
fundamental deixou a Educação Infantil em segundo plano, sendo o atendimento
garantido mais por pressão social do que pela questão do direito.

83

Ao delegar competência aos municípios e seus respectivos Sistemas de
Ensino para a organização e controle social da demanda, a LDBN nº 9.394 dá
autonomia para complementarem a legislação nacional por meio de normas
próprias, específicas e adequadas às características locais, podendo atender a
faixas etárias diversas, em jornada diária integral ou parcial e em diferentes
instituições. (BRASIL, 1996).
Mais recentemente, com a Lei n° 13.005, os municípios passam a ter a
responsabilidade com a obrigatoriedade de consolidar seus SME e elaborar, até final
de um ano de publicação da lei, seus respectivos Planos Municipais de Educação,
estabelecendo metas e estratégias para a educação municipal. Ainda, sob
delegação dessa lei, os municípios receberam como meta expandir suas respectivas
redes públicas de Educação Infantil, de modo a universalizar até 2016 o atendimento
das crianças de quatro e cinco anos e atender a 50% das crianças de zero a três
anos, seguindo os padrões nacionais de qualidade e considerando as peculiaridades
locais. (BRASIL, 2014).
No entanto, o princípio de autonomia delegado aos municípios para gerenciar
o atendimento à educação é contraditório se considerar que além de todos os
desafios colocados para o gerenciamento da educação, os recursos financeiros não
acompanharam a transferência das unidades antes sob responsabilidade do
governo estadual. Os investimentos para a ampliação de oferta da Educação Infantil
ainda são insuficientes para garantir o atendimento de toda a demanda.
Ainda que toda e qualquer instituição de Educação Infantil deva seguir as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNE n° 05
(BRASIL, 2009) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica, Resolução CNE nº 4 (BRASIL, 2010), é fundamental respeitar diversidades,
características regionais, valores comunitários importantes. Cabe ao município,
tenha ou não sistema de ensino próprio, coordenar estas experiências, incentivar
trocas na busca de um parâmetro de qualidade do qual toda o município se orgulhe.
Seria mais difícil ao Sistema Estadual cumprir este papel articulador, dado que este
Sistema divide com o município a responsabilidade pelo ensino fundamental e,
sobretudo se responsabiliza pelo ensino médio.
Assim, para garantir a qualidade e as características inerentes à Educação
Infantil, é preciso colocar como regra que a autorização e funcionamento das
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instituições de Educação Infantil, mantidas pelas redes públicas e privadas fiquem
sob a responsabilidade do município, quer tenha este sistema próprio (daí legislação
por ele elaborada) e também se integre ao Sistema Estadual de Ensino caso não for
credenciado e autorizado e o município não tenha sistema próprio.
Ao se estabelecer em diretrizes sobre a estrutura e o funcionamento de
creches e pré-escolas, tem-se a noção de que a Educação Infantil deve seguir
parâmetros ditados por suas funções educacionais, além de envolver também as
dimensões de saúde, segurança, entre outros aspectos, historicamente definidas em
função de objetivos que se quer efetivamente alcançar, estimulando a formação
continuada de seus profissionais e uma articulação dinâmica com o ensino
fundamental. (BRASIL, 2006).
Isto envolve a obediência a legislações educacionais, trabalhistas, sanitárias,
as ligadas ao setor de obras e meio ambiente, que o município exige na abertura de
escolas.
No Brasil, grande número de ambientes destinados à educação de crianças
com menos de 6 anos funciona em condições precárias. Serviços básicos
como água, esgoto sanitário e energia elétrica não estão disponíveis para
muitas creches e pré-escolas. Além da precariedade ou mesmo da ausência
de serviços básicos, outros elementos referentes à infra-estrutura atingem
tanto a saúde física quanto o desenvolvimento integral das crianças. Entre
eles está a inexistência de áreas externas ou espaços alternativos que
propiciem às crianças a possibilidade de estar ao ar livre, em atividade de
movimentação ampla, tendo seu espaço de convivência, de brincadeira e de
exploração do ambiente enriquecido. (BRASIL, 2006, p. 10).

Conforme o Gestor 1 argumentou sobre o processo de credenciamento e
autorização, sua escola teve dificuldades e adaptações ao longo dos 28 anos de
existência da mesma:
As primeiras dificuldades foram em relação ao alvará e vigilância sanitária.
Surgiram muitas adaptações. Há pouca fiscalização, pouca informação. As
adequações na escola foram surgindo devido às exigências que
aumentaram em relação aos bombeiros, SMED.

Por isso, se faz necessário compreender os parâmetros essenciais de
ambientes físicos que ofereçam condições necessárias com os requisitos definidos
pelas políticas públicas e determinações que o CME do município responsável pede,
bem como os conceitos de sustentabilidade, acessibilidade universal, em inter-
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relação com a proposta pedagógica da escola de EI. Assim, a reflexão e o
compromisso com as necessidades de desenvolvimento da criança (físico,
psicológico, intelectual e social) constitui-se em requisito essencial para a
formulação dos espaços/lugares destinados à Educação Infantil, não sendo
precários na obtenção da autorização de funcionamento da escola.
Considerando que crianças e profissionais da Educação Infantil passam, em
média, um terço de seu dia no interior da creche ou da pré-escola que
frequentam, a qualidade desses ambientes afeta significativamente a vida
de seus usuários, além de influenciar o projeto político-pedagógico e o
processo educacional ali desenvolvidos. (BRASIL, 2006, p. 34).

Em razão destas influências do ambiente que ocorrem dia a dia, além das
políticas que são instituídas e exigidas para a EI, destaca-se a fala do Gestor 5
quanto as dificuldades no processo de credenciamento e autorização:
A minha dificuldade, foi que, tu faz tudo o que mandam, eles (CME, SMED,
Alvará) vêm e aprovam tudo, depois eles vem depois de seis meses a um
ano e muda. Ai vai lá tem que trocar tudo novamente, como a porta para a
acessibilidade, que eles pediram de um jeito antes e depois que voltam
pedem de outro. É um processo bem burocrático.

Para tanto, faz-se necessário entrar em consenso critico a partir das políticas
voltadas para a EI, em consonância com as necessidades sociais que estão em
constante modificação, para que se possa ter a qualidade necessária no
atendimento da primeira etapa da Educação Básica. Neste caso, sinalizado pelo
Gestor 5, e em busca de esclarecimentos com o CME acerca do que seriam as
“novas exigências” em um período tão curto de tempo e foi esclarecido que
“provavelmente” esta escola tenha realizado alguma mudança na sua infraestrutura
ou mudou de endereço, o que requer que o processo de alteração de espaços ou
endereço seja realizado, como já mencionado neste estudo.
Também, conforme já mencionado, o conjunto de órgãos e instituições que
compõem o Sistema Municipal de Educação, trazem consigo responsabilidades nas
quais estão engajadas e articuladas no processo de organização educacional do
município, o que deve ficar evidente nas propostas de credenciamento e autorização
de funcionamento das instituições, bem como nas adequações pelas mesmas, o que
requer o cumprimento da legislação educacional municipal. Assim, verificou-se que
orientar as escolas privadas de Educação Infantil que integram e não integram o
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SME de Santa Maria, não é uma tarefa fácil, pois demanda uma série de fatores que
contribuem para a burocratização deste processo pelo que foi observado
anteriormente.
Quanto as sugestões para melhorias do processo de credenciamento e
autorização o Gestor 5 traz em sua opinião que:
A fiscalização tem que ser mais severa, a fundo, exigir mais, e começar a
bater de escola em escola e dar prazos para as escolas. Se não obedecer
fecham, lacram! Sempre que surge algo novo, eu sempre peço para o CME
vir me avisar para eu me adequar.

A busca por informações é constante por parte da população em geral. Não
obstante, ainda, o atendimento a determinadas demandas é lento, demorado, se
arrasta durante meses ou até anos. Este fato é retratado como preocupação pelos
conselheiros de educação, sendo que nas reuniões que este pesquisador participou
ficou evidente a falta de recursos humanos (Assessores Técnicos que o CME
atualmente não possui em seu quadro) e, neste sentido, o CME fica restrito a
disponibilidade de horários dos conselheiros de educação para auxiliar nas
visitações e vistorias técnicas às EI privadas que estão em processo de autorização
de funcionamento.
É evidente que o proprietário da escola privada de Educação Infantil necessita
clareza quanto aos encaminhamentos a realizar para o credenciamento e
autorização de funcionamento; o que encontra é uma série de regulamentações que
servirão para suprir as necessidades e adequações mínimas de uma escola para
abertura da mesma, bem como as definidas nos Parâmetros assinalados
anteriormente para os gestores.
Segundo os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de
Educação Infantil (BRASIL, 2006, p. 11), os gestores deverão:
[...] - Considerar critérios de qualidade para a realização das obras em seus
vários aspectos: técnicos; funcionais; estéticos e compositivos;
- Proporcionar o diálogo dos diferentes atores sociais envolvidos no
planejamento e na concepção arquitetônica das unidades de Educação
Infantil [...].

Ainda, no âmbito nacional, existem os Subsídios para a Elaboração de
Diretrizes e Normas para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), que consolidam

87

trabalhos

realizados

no

âmbito

do

estabelecimento

de

critérios

para

o

credenciamento e funcionamento de instituições de Educação Infantil. Com base nos
fundamentos legais, a Constituição de 1988, inciso IV do Art. 208 (BRASIL, 1988),
afirma: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de [...]
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”. Com
a inclusão da creche no capítulo da Educação, a Constituição explicita a função
efetiva educativa da mesma, à qual se agregam as ações de cuidado da criança.
Também, a Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) normatiza a Constituição Federal
(BRASIL, 1988), Art. 4º, Titulo III que trata “Do Direito à Educação e do Dever de
Educar”. Quando da Composição dos Níveis Escolares, no Art. 21, a LDBN/96
explicita: “A educação escolar compõe-se de: I - Educação básica, formada pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio [...]”. Já no capítulo sobre a
Educação Básica a LDBN, na Seção II, trata especificamente da Educação Infantil
nos seguintes termos:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de
idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

A partir da LDBN nº 9.394, a legislação educacional brasileira passou a
estabelecer critérios quanto a Educação Infantil como responsabilidade da pasta da
Educação a não mais da Assistência Social:
A creche e a pré-escola constituem simultaneamente um direito da criança à
educação e um direito da família de compartilhar a educação de seus filhos
em equipamentos sociais.
O Estado tem deveres também para com a educação da criança de 0 a 6
anos, devendo criar condições para a expansão do atendimento e a
melhoria da qualidade, cabendo ao município a responsabilidade de sua
institucionalização, com o apoio financeiro e técnico das esferas federal e
estadual.
A creche, assim como a pré-escola, é equipamento educacional e não
apenas de assistência. Neste sentido, uma das características da nova
concepção de educação infantil reside na integração das funções de cuidar
e educar. (BRASIL, 1996, grifo do autor)
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Segundo as orientações para a gestão da Educação Infantil, de acordo com
os subsídios para a elaboração de diretrizes e normas para esta etapa, é possível
observar a supervisão para as escolas privadas de EI:
1.1 Os municípios com sistema de ensino criado e instalado por leis
específicas devem: (a) baixar normas complementares para autorização,
credenciamento e supervisão para as instituições de Educação Infantil de
seu sistema de ensino, levando em conta as normas e diretrizes
estabelecidas pela União (cf. LDB, artigos 9º, 10º, 11º). (b) organizar,
manter e desenvolver os órgãos e instituições de seu sistema, integrando-os
às políticas e planos educacionais da União e dos Estados (cf. LDB, artigo
11, inciso I e II). (BRASIL, 1998).

A possibilidade de abertura das escolas privadas de EI se dá após a
autorização do CME, órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino, que rege as
políticas nacionais como parâmetro para a qualificação deste processo de
credenciamento e autorização, como foi destacado anteriormente e conforme o Item
VI do mesmo documento (BRASIL, 1998): “Os sistemas de ensino deverão prever
medidas para que as creches e pré-escolas atendam progressivamente às
exigências da Lei”.
A organização do sistema municipal de ensino exigirá do Município um
conjunto de providências, tais como manifestação legal desta opção, criação
de seu órgão normativo em matéria específica de ensino - como por
exemplo, conselho municipal de educação, - e elaboração de normas
complementares, no âmbito de sua competência, dentre as quais as
pertinentes ao estabelecimento de critérios para autorização de
funcionamento e supervisão de unidades de educação infantil. Se os
Municípios optarem por integrar-se ao sistema estadual de ensino, ficarão
sujeitos às normas dos conselhos estaduais de educação dentro do regime
de colaboração adequado a esta alternativa. No caso de os Municípios
comporem com o Estado um sistema único de educação básica, as
questões normativas resultarão de acordos e negociações que explicitarão
o regime de colaboração a ser administrado em comum (BRASIL, 1998).

Assim, o regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios tem
como principal intuito, promover a autonomia das três esferas, além de facilitar a
interlocução entre as mesmas no sentido econômico e social, além da promoção dos
Sistemas de Ensino que deverão criar seus próprios Conselhos de Educação para
otimizar e qualificar a gestão educacional nestes contextos.
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O regime de colaboração deve se constituir numa forma de relacionamento
integrado entre os sistemas de ensino mediante o diálogo e o respeito à lei.
Portanto, é necessária a organização legal dos sistemas municipais de
ensino na medida em que o sistema federal e os sistemas estaduais já se
encontram constituídos. Com seus sistemas de ensino organizados, os
Municípios poderão relacionar-se, como iguais, de maneira autônoma, sem
subordinação, nem hierarquia, com a União e o Estado, estabelecendo com
essas instâncias formas de colaboração (BRASIL, 1998).

Em relação às ações pedagógicas e organização curricular das escolas de EI,
é importante frisar que o respeito aos direitos e deveres das crianças estão
dispostas em todas as documentações que norteiam a Educação Infantil no Brasil e
em Santa Maria. Não se pode abrir uma escola que não tenha o mínimo de
conhecimento dos documentos legais que estão disponibilizados com fácil acesso
pelos meios de comunicação.
O desenvolvimento integral da criança deve ser priorizado pela EI como uma
condição de uma prática do cuidar e educar, bem como os princípios éticos que
fundamentam a abordagem metodológica ao se trabalhar com esta etapa da
Educação Básica, dando o mesmo valor que as demais etapas.

Assim sendo,

segundo o Art. 22 da Resolução CMESM nº 30 (SANTA MARIA, 2011, p. 7): “Os
parâmetros para a organização de grupos de crianças deverão levar em
consideração o Projeto Político Pedagógico e o espaço físico, bem como observar a
relação denominação/idade, criança/adulto e criança/professor [...]”.
Os ambientes e espaços, devem se adequar as normativas estabelecidas
conforme exigido no Art. 30 da Resolução CMESM nº 30 (SANTA MARIA, 2011), no
qual o imóvel deverá ser aprovado pelo CME, bem como a sua estrutura geral. As
adequações necessárias para esta escola de Educação Infantil são definidas e
possuem prazos de regularização para tal credenciamento e autorização de pelo
menos 120 dias antes do início das suas atividades. Mas, o que se constata é que
as escolas privadas, como constatado em discussões feitas pelos conselheiros de
educação e pela Secretaria de Educação, procuram somente se regularizar na
Prefeitura pela obtenção do Alvará de Abertura do estabelecimento comercial. O que
é uma situação gravíssima, visto os riscos, no que se refere a educação e o próprio
local de abertura da escola.
Tal documentação poderá ser encontrada na Resolução que cria as Diretrizes
Curriculares Municipais para a Educação Infantil, visto que o documento traz todas
as especificidades necessárias para a abertura de uma escola, trazendo elemento a
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que a escola deve compor para sua regularização desde a parte pedagógica em si,
até as condições estruturais especificas para o funcionamento da escola. Segundo o
Art. 37 da Resolução CMESM nº 30 (SANTA MARIA, 2011, p. 12-13), para o
credenciamento e a autorização de funcionamento de escolas particulares, dentre
outras, a mantenedora (os proprietários) deverão apresentar as seguintes
documentações:
I – requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Educação
solicitando credenciamento e autorização para o funcionamento da
Instituição de educação infantil; II – ter o imóvel em condições de oferta à
educação infantil: a) se o imóvel for próprio, a escritura pública do terreno;
b) se o imóvel for locado, o contrato de locação; c) certificado de limpeza da
caixa d’água; d) alvará de prevenção e proteção contra incêndio, com laudo
do Corpo de Bombeiros; e) planta baixa do prédio com as devidas
adaptações; f) no mínimo estar em conformidade com os artigos 29, 30 e 31
desta Resolução, apresentando a relação do mobiliário, equipamentos e
acervo bibliográfico. III – cópia do CNPJ atualizado da Instituição. IV –
declaração ou laudo fornecido pela Secretaria de Município da Saúde,
através da Vigilância Sanitária, que comprove estar a instituição dotada das
condições mínimas em termos de estrutura geral, aspectos construtivos e
recursos materiais necessários ao acompanhamento da criança; V – alvará
de localização e funcionamento, expedido pelo órgão próprio da Prefeitura
Municipal; VI – certidão negativa do cartório de registros especiais; VII –
documentação que possibilite verificar a capacidade de autofinanciamento e
prova de idoneidade econômico-financeira da entidade mantenedora e de
seus sócios, consistindo de certidão negativa do cartório de distribuição
pertinente, com validade na data de apresentação do processo
(comunitárias e filantrópicas); VIII – comprovação da cessão do imóvel, por
prazo não inferior a três anos (comunitárias e filantrópicas); IX – cópia do
convênio atualizado firmado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, para
as instituições conveniadas (comunitárias e filantrópicas); X – ata da eleição
da Diretoria da mantenedora (comunitárias e filantrópicas); XI – declaração
indicando o responsável pela mantenedora (comunitárias e filantrópicas); XII
– declaração indicando o responsável pela escola, se assim ficar
determinado no convênio (comunitárias e filantrópicas); XIII – projeto político
pedagógico e regimento escolar; XIV – comprovante de escolaridade dos
professores, em atendimento ao artigo 21 desta Resolução; Resolução
CMESM nº 30/2011 – fl.12 XV – comprovante de escolaridade dos
funcionários que atuam na Instituição; XVI – relação da demanda de alunos;
XVII – plano de formação continuada dos recursos humanos; XVIII –
projetos desenvolvidos; XIX – declaração, assinada pelo representante legal
da pessoa jurídica e pelo diretor ou responsável da instituição de Educação
Infantil, informando ter conhecimento de que as atividades escolares da préescola só deverão ser encerradas ou paralisadas, após o cumprimento dos
dias letivos, previstos no calendário escolar (comunitárias e filantrópicas);
XX – Comprovante de cadastro em outros Conselhos (se tiver); XXI –
Comprovante de utilidade pública (se tiver). Parágrafo único – A
mantenedora da instituição de educação infantil privada poderá optar por
ofertar plano de saúde e/ou seguro de vida para o aluno.

Os documentos apresentados acima compõem um conjunto de normativas e
especificidades que respondem ao CME e a SMED, no que diz respeito ao mínimo
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de qualidade para a educação das crianças que farão parte deste estabelecimento.
Alguns processos terão uma demora mais que os demais, pois dependerão de
serviços específicos de diferentes órgãos que compõe o sistema.
A partir desta documentação exigida pelo CME, será apresentado a seguir o
caminho (passo a passo) para o proprietário produzir a documentação necessária
para o funcionamento da escola de EI privada e, consequentemente, o
credenciamento e autorização junto ao conselho, em consonância com demais
órgãos.
Ao começar, o gestor/administrador deverá se dirigir ao CME de Santa Maria
– RS para receber orientações acerca de como proceder. Receberá um documento
contendo uma listagem de documentos que precisará entregar no CME para que
seu processo de credenciamento e autorização seja efetivado. Na sequência, será
orientado a conseguir a documentação de Alvará de Localização e Alvará do Projeto
Arquitetônico, no setor da Superintendência de Alvarás pelo site6 da Prefeitura
Municipal de Santa Maria. Em primeiro lugar o proprietário deverá conseguir a
autorização com o setor de Alvará quanto ao projeto arquitetônico e de localização,
conforme as imagens do prime0iro ao quarto passo:

Figura 3 - Primeiro passo

Fonte: Sistematizado pelo autor (2017).

6

Disponível em: <http://www.santamaria.rs.gov.br>.
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O segundo passo, será ir para o fim da página que abrirá ao clicar no ícone
“ALVARÁS”, e clicar no link chamado “Passo a Passo – Alvará”:

Figura 4 - Segundo passo

Fonte: Sistematizado pelo autor (2017).

Como terceiro passo, após clicar em “Passo a passo – Alvará”, é preciso
clicar no link de acesso “Ponto fixo”:

Figura 5 - Terceiro passo

Fonte: Sistematizado pelo autor (2017).
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No quarto passo, o proprietário poderá encontrar o passo a passo do projeto
arquitetônico, e toda documentação para o projeto arquitetônico e alvará de
localização:
Figura 6 - Quarto passo – Alvará de Localização

Fonte: Sistematizado pelo autor (2017).

A segunda metade do passo a passo é baseada na documentação necessária
diretamente para a Educação Infantil e o alvará do projeto arquitetônico, para
acessar esta documentação o proprietário deverá clicar nos seguintes links:
Figura 7 - Quinto passo – Clicar em Superintendência de Alvarás

Fonte: Sistematizado pelo autor (2017).
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No próximo passo, após abrir o menu do link anterior, é preciso clicar em
“Documentos” e abrirá uma lista de documentos:
Figura 8 - Sexto passo – Documentos

Fonte: Sistematizado pelo autor (2017).

O sétimo e último passo é o processo para baixar os arquivos da primeira lista
de documentos, são os itens 42 e 47:
Figura 9 - Sétimo passo – Baixar arquivos 42 e 47

Fonte: Sistematizado pelo autor (2017).

Tais documentos constam no Apêndice E (Indicação do CMESM para
credenciamento e autorização de funcionamento das escolas de Educação Infantil
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privadas de Santa Maria – RS) deste trabalho, como Anexo B, C e D, no qual
retratam quais as documentações necessárias para aprovação do Projeto
Arquitetônico e Alvará de Localização, além do documento que se refere
especificamente para a provação da Educação Infantil que será fiscalizado pela
Superintendência de Alvarás, podendo ou não autorizar se não houver os requisitos
mínimos solicitados.
Depois de completado este primeiro processo junto a Vigilância Sanitária, o
proprietário deverá encaminhar no CMESM esta documentação (ANEXO 5 do
Apêndice E) e mais as que constam a seguir:

Figura 10 - Tabela de documentação emitida pelo CME de Santa Maria/RS.

Fonte: Produzida com base em Formulário do Conselho Municipal de Educação de Santa Maria-RS.

Tais documentos servirão para análise e deliberação por parte do CME
quanto a autorização de funcionamento; além disso o Conselho, em parceria com o
setor de Vigilância Sanitária da PMSM, farão uma visita técnica ao estabelecimento
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para verificar in lócus as condições de infraestrutura e adequação às normas para
escolas de EI. Assim, se autorizada, a escola privada de Educação Infantil fará parte
do Sistema Municipal de Educação.
Saviani (2017, p. 3) coloca que “[...] a noção de ‘sistema’ enfeixando-as na
seguinte conceituação: ‘Sistema’ é a unidade de vários elementos intencionalmente
reunidos de modo a formar um conjunto coerente e operante”, ou seja, os
proprietários das escolas privadas precisam de um suporte para compor seus
estabelecimentos, bem como estar coerentemente e operante conforme as leis e
resoluções que existem para dar subsídios a todos.
Sem dúvida, as políticas públicas servem para nos indicar os caminhos a
seguir, mas ao pensar em um conjunto coerente e operante de elementos, sabe-se
da importância que o Sistema Municipal de Ensino tem e por isso as escolas
privadas de EI, que fazem parte deste Sistema precisam fundamentar suas ações
além das administrativas, para que se tenha um trabalho ético e coerente na parte
pedagógica de suas ações, conforme o Art. 3º da Resolução CMESM nº 30 (SANTA
MARIA, 2011, p. 2):
I – Ética e sentido de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia.
II – Respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a
promoção do bem de todos.
III – Reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao
bem comum, preservação do regime democrático e dos recursos
ambientais.
IV – Busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos
bens culturais e outros benefícios.
V – Exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de
direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades e redução
das desigualdades sociais e regionais.
VI – Cultivo da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade, do
enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade.
VII – Valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a
da cultura brasileira e regional.
VIII – Construção de identidades plurais.

Pois, encontram-se ainda escolas privadas que não contemplam alguns
destes itens e acabam por desqualificar a educação que é oferecida como um
“negócio”. Assim, vive-se diante de um quadro em que o Município atua diretamente,
ofertando educação gratuita e, de outro lado, autoriza as entidades particulares de
ensino que pouco são fiscalizadas, onde sabe-se que poderão ser encontradas
inúmeras irregularidades. É sabido que a realidade da educação em Santa Maria,
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especificamente na Educação Infantil está distante do que preceitua as políticas
municipais e federias para esta etapa. O que se nota é que os pais não se sentem
fortalecidos, raramente efetuam denúncias ou acionam escolas.
O mais comum é a mudança do aluno de escola, para outra que em tese é
melhor, sem que os problemas da escola antiga sejam resolvidos. Também não há
fiscalização suficiente por parte dos órgãos competentes, que consiga se informar,
detectar ou mesmo prevenir tais problemas. Há sérios problemas na área, tanto nas
escolas públicas como principalmente nas privadas e se pode estabelecer um
trabalho conjunto entre os entes do Sistema Municipal para poder suprir esta
demanda que é a fiscalização. Neste sentido, outra sugestão para a melhoria do
trabalho do CME, segundo o Gestor 3 seria: “Acho interessante ter uma capacitação
para gestores para explicações sobre o credenciamento e autorização e mais
divulgações do conselho quanto ao contato, pois é muito dificultoso encontrar o
telefone e endereço”.
A partir das colocações dos gestores entrevistados e das sugestões dos
conselheiros, pensou-se na criação de um documento que trouxesse orientação
adequada para o processo de credenciamento e autorização das escolas privadas
de EI. O documento em questão foi trabalhado a partir de sugestões dos
conselheiros, tornando-se em uma minuta de “Indicativo”.
Assim, a minuta de “Indicação” foi construída a partir das falas dos gestores
das escolas entrevistadas, apresentadas para os conselheiros. Assim que o debate
foi aberto, surgiram várias sugestões para se acrescentar dados mais detalhados e
específicos as necessidades dos pesquisados junto ao documento preliminar que já
havia no CME.
Em síntese, o documento (APÊNDICE E - Indicação do CMESM para
credenciamento e autorização de funcionamento das escolas de Educação Infantil
privadas de Santa Maria – RS) apresenta na primeira parte as considerações iniciais
do CME sobre as referências legais (LBDN, CF, DCNEIs, DCMEIs, entre outros
marcos regulatórios relacionados à Educação Infantil) que o CME utilizou como
base.
Na segunda parte, o documento traz conceitos e funções que cada envolvido
no processo de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas
privadas de EI.
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Na terceira parte, apresenta as competências dos envolvidos, determinando o
que cada um (CME, Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Inovação, SMED, proprietário) deverá realizar no processo de
credenciamento e autorização de funcionamento.
A sequência, constam os anexos nos quais estão todos os requisitos quanto a
documentação necessária para a efetivação do processo.
Nesta visão, é inquestionável que as escolas necessitam respeitar e cumprir a
legislação nacional e local, fazendo com que as recomendações Constitucionais
sejam colocadas em prática. Também, como sinalizado anteriormente pela
Resolução CMESM nº 30 (SANTA MARIA, 2011), a criação de uma escola de EI no
contexto do Sistema Municipal de Ensino, tem de estar relacionada aos princípios e
normativas que regem tal Sistema, assim como requer que seja adotada postura
comprometida e responsável pelos proprietários, gestores, conselheiros entre outros
atores no cenário da educação de crianças de zero a 5 anos e 11 meses.

5.3 SITE E INDICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA
MARIA: CONSTRUÇÃO COLETIVA NA DINÂMICA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Este subcapítulo objetiva o processo de produção do site para o Conselho
Municipal de Santa Maria, a partir das contribuições e sugestões compartilhadas
com os membros do CME e da SMED de Santa Maria. Tem por base a necessidade
de interlocução mediada por recursos tecnológicos que estão presentes na vida
cotidiana do ser humano e, portanto, poderão contribuir para a otimização dos
processos de gestão educacional e comunicacional em Santa Maria.
O avanço da tecnologia tem influenciado o mundo inteiro, e por conta disso,
as relações pessoais já não são mais as mesmas. Hoje, as relações giram em torno
do consumo, da competitividade e da competência. Vive-se em uma era em que as
tecnologias são um fator determinante para o desenvolvimento da sociedade, a era
da globalização, da interconectividade, da informação. Em razão disto, a era da
Sociedade da Informação exige maior rapidez e demanda quantidade de
informação, o que nos leva a pensar em outros olhares e a selecionar novos
interesses em nossas vidas. Em vista disto, essas mudanças trazem para as
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instituições de qualquer setor, um movimento de também tentar se adequar para
atender às exigências atuais do mundo globalizado.
De acordo com Ferreira e Bianchetti (2004, p. 260):
[...] as novas tecnologias da informação e da comunicação vêm contribuindo
para a modificação da forma de as pessoas se relacionarem e de
construírem conhecimentos, pois elas proporcionam múltiplas disposições à
intervenção do interagente.

Portanto, é importante compreender que os desafios da utilização das novas
tecnologias são equivalentes aos desafios do sistema educacional em sua
totalidade, o que implica em analisar as intenções de como se pode utilizar tais
recursos, para quem serão dirigidos esses recursos, com quem serão desenvolvidos
os mecanismos tecnológicos, com o uso de que tecnologias e que abordagens mais
adequadas devem ser exploradas para acelerar o processo de inclusão social da
população brasileira, visto o atraso em disponibilizar tais recursos.
Segundo Castells (1997, p. 22): “As novas tecnologias informacionais estão
integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade. A comunicação
mediana por computador conjuga espectro vasto de comunidades virtuais”. Para tal
argumento, percebe-se a importância de se ter em nossas vidas uma tecnologia
capaz de nos interligar, de maneira que as pessoas possam buscar informações
necessárias a algum assunto de seu interesse.
A revolução tecnológica da informação e das comunicações, uma das fontes
das interconexões globais, representa, por si mesma, uma força
transformadora de quase todos os âmbitos de atividade social: o trabalho e
a produção, o lar e o consumo, o comércio, o entretenimento, a socialização
e transmissão de saberes, a organização das empresas e dos Estados, a
oferta de serviços e a circularização de todo tipo de dados e conhecimentos.
(BRUNNER, 2004, p.22).

Diante desse panorama, cria-se um paradoxo na utilização dos recursos
tecnológicos para fins no campo da informação, pois, ao mesmo tempo em que se
sabe que as tecnologias, particularmente a internet, podem contribuir para o
aprimoramento intelectual e profissional dos indivíduos, pergunta-se se estamos, de
fato, preparados para assumir uma postura seletiva e crítica diante de informações
que se encontra na rede.
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Para que ocorra uma mudança significativa nas demandas do CME do
município de Santa Maria, urge a necessidade de viabilizar o acesso da sociedade
às novas tecnologias, através da criação de ambientes colaborativos que utilizem a
informatização para a pesquisa e a descoberta de metodologias que de conta de
suprir as necessidades de cada indivíduo. Dito isto, a necessidade em que se
encontra o CME de Santa Maria/RS em criar uma página virtual, que tenha facilidade
na busca de informações referentes ao processo de credenciamento e autorização
de funcionamento das escolas privadas de EI, está muito “atrasado” dentro deste
Sistema de Ensino que tem 20 anos de existência.
A necessidade de interlocução e aproximação da comunidade local com o
CME se faz presente como demanda do próprio ente do Sistema, de maneira em
que a busca pelas informações que o Conselho dispõe, não é de certa maneira
“divulgada” para a comunidade geral. Encontra-se esta “falta de comunicação” nos
âmbitos macro e micro do Sistema Municipal de Ensino. A interlocução no SME não
se dá somente no âmbito da comunicação verbal ou virtual, mas também com a
mediação de ações em conjunto que esses órgãos do Sistema podem ter em razão
da dinâmica de informações que estão em constantes mudanças.
A possibilidade de participação e a exclusão do universo digital, integrando-se
ao processamento de dados e à geração de conhecimentos dentro de um site
próprio do CME, ou mesmo estando à margem dessa dinâmica, afeta, sobretudo, a
relação das pessoas em que esta comunicação se faz atuante, perpassando os
aspectos sociais da mesma.
A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que
envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação
inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a
visão e a elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o
aprendizado, reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão
ingressando em novas configurações sociais. (LÉVY, 1998, p.17).

Castells (1999, p. 413) aponta a existência de uma cultura da virtualidade
real, que ocorre através da integração das novas tecnologias com a comunicação
eletrônica, a eliminação de uma audiência de massa e o surgimento das redes
interativas, o que é preciso, dentro do âmbito da rede de comunicação entre os
órgãos do SME no âmbito macro e também para que haja uma disseminação maior
de informações no âmbito micro das relações com a sociedade de Santa Maria.
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A comunicação é um elemento que molda a cultura de determinado lugar ou
região, pois a comunicação é a ação que faz ser possível a vida e em sociedade,
nas suas diversas manifestações, estabelecendo um sistema de valores e de
símbolos. E esse sistema de valores e símbolos recebe uma influência do sistema
tecnológico.
São novas sociabilidades e relações com espaço e tempo que demarcam a
vida contemporânea, ou seja, a criação de um meio de comunicação que poderá
contribuir para a melhoria e a expansão de informações prestadas às pessoas que
precisam buscar dados importantes e de seus interesses junto ao CME.
Castells (1999) classifica a galáxia da Internet enquanto constituição de um
espaço democrático em termos de comunicação, na medida em que o meio é aberto
à pluralidade e ao amplo acesso, ainda que as questões da desigualdade estejam
refletidas na rede. A divulgação de informações para pessoas que buscam o
conhecimento de informações pertinentes à realidade local se dá de acordo com o
fluxo de demandas que o Sistema de Ensino possui, como o rendimento escolar,
abertura ou fechamento de escolas privadas e públicas, recursos e despesas, entre
outros.
A internet permite e proporciona a pluralidade e a participação de todos, ainda
que de certa forma neste meio, também, exista a reprodução de padrões sociais já
existentes. As sociabilidades são firmadas especialmente em laços fracos, as
identidades mudam, as fronteiras são quebradas, as incertezas navegam junto com
os indivíduos neste oceano, que ao mesmo tempo permite novas experiências com o
pensamento e a cognição, em tempo real e em constante processo de
ressignificação.
A partir destas análises, a construção do site do CME foi resultante de um
conjunto de informações trazidas pelos conselheiros, em razão desta pesquisa que
prevê a produção de um trabalho final de curso, transcendendo o a escrita da
dissertação, tendo em vista a relação efetiva com as demandas reais no contexto do
CME, no qual a pesquisa está sendo realizada.
Em virtude disto, a possibilidade de interlocução no Sistema Municipal de
Ensino, partido diretamente do CME por meio de deliberações e normatizações que
foram produzidas para criar tal instrumento tecnológico, em favor do município de
Santa Maria no âmbito da educação, contribui para a cultura organizacional do SME
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(SMED, CME, Escolas, entre outros), sobretudo as escolas privadas de EI e
respectivas comunidades escolares que serão beneficiadas pela busca e consultas
de informações que lhes são de interesse comum, bem como suas regularizações
perante o Conselho de Educação do município.
Assim, pela pesquisa realizada com os gestores das escolas privadas de EI
de Santa Maria/RS, foi possível constatar na maioria das falas que a falta de
informação é um dos principais motivos que leva os gestores a “ficarem perdidos”
quanto as documentações e lugares onde recorrer para determinados assuntos,
como demonstra o Gestor 1: “Mais comunicação entre ele (SMED e CME), para nos
esclarecer dúvidas. Uma página na internet seria interessante”.
O entendimento não mais se faz apenas pela língua falada ou escrita, mas
também pelo rádio, pela televisão, o jornal, a música, o cinema, a publicidade em
toda a mídia, inclusive as mídias digitais. (SOARES, 1999). Com base nesta
perspectiva, a busca de informações nos lugares responsáveis pelo Sistema de
Ensino torna-se difícil, pois se não há comunicação de informações entre os entes
do Sistema, será difícil também, os serviços prestados por esses órgãos para a
comunidade local.
Não se pode deixar de referir à autonomia do Conselho que se faz importante
no âmbito das inter-relações com a SMED e as escolas. Mas devido ao espaço
físico, recursos humanos e a periodicidade das reuniões, tem-se estas questões
como pontos desafiadores para o CME. Bordignon (2009, p. 84) traz como foco
também as condições dos conselhos dentro do município, “[...] as condições
precárias de funcionamento afetam a qualidade do exercício das nobres e relevantes
funções atribuídas aos conselhos municipais de educação”.
Para tanto, precisa-se destacar que a criação de um site para o CME, traz
uma importante ferramenta que servirá, também, para melhorar a comunicação e,
assim, aprimorar a autonomia deste órgão do sistema.
É precisamente devido a sua diversificação, multimodalidade e versatilidade
que o novo sistema de comunicação é capaz de abarcar e integrar todas as
formas de expressão, bem como a diversidade de interesses, valores e
imaginações, inclusive a expressão de conflitos sociais. (CASTELLS, 1999,
p. 461).
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Ou seja, a página virtual é de importância para que as pessoas que procuram
por informações sejam capazes de compreender os processos e realizá-los com a
autonomia necessária, sem aguardar por informações que, muitas vezes, os
gestores ainda não estão a par dos caminhos que outras pessoas realizaram até
então.
Uma capacitação seria de grande ajuda, mas a demanda e fluxo do CME é
muito grande e as informações que pertencem ao credenciamento e autorização são
prestadas através do contato direto ou por telefone. Será possível a prestação
destes serviços de informação pelos meios digitais, ou seja, uma página virtual, uma
rede social especifica para o CME, capaz de divulgar e estar sempre atualizada com
informações básicas sobre legislação, documentação, reuniões, agendas, contatos,
entre outros, a fim de promover um trabalho em rede mais articulado com quem não
conhece ou já conhece, mas não tem acesso ao cotidiano deste órgão educacional.
Em síntese, podemos dizer que a organização em rede permite articular os
atuais sistemas, como um todo nacional, flexível e dinâmico, sem perda da
autonomia e das especificidades de ação de cada um deles. O novo
sistema em rede estabelece conectividade e interdependência entre os
sistemas, para realizar, em regime de cooperação, os objetivos nacionais
comuns e os específicos de cada um. A organização em rede supera a
mera agregação ou justaposição e permite eliminar ruídos de comunicação
e superar os conflitos da competição (BORDIGNON, 2009, p. 115).

Um sistema articulado em rede é totalmente dinâmico, visto que não haverá
ameaças quanto ao equilíbrio no processo de inovação, além disso, irão se expandir
de forma ilimitada todas as informações que serão prestadas. (CASTELLS, 2000).
Na fala do Gestor 4, a seguir, verifica-se sugestões de melhorias quanto ao
trabalho do CME que converge com esta proposta mediatizada pelas mídias
comunicacionais:
Eu acho que teríamos que ter mais palestras, mais reuniões para nós
gestores participar mais, além de mais divulgação através de folders ou
livro, alguma coisa que a gente possa ter esse contato. Uma leitura, um site,
porque hoje em dia é bem mais acessível pela internet, talvez um blog, para
poder trocar experiências, ideias, dúvidas e se comunicar.

A preocupação em ter um meio de comunicação que potencialize a
intermediação entre CME e as demandas educacionais é muito importante para o
Gestor 4, pelo fato de que a divulgação de informações possa, também, influenciar
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nas trocas de experiência entre as escolas privadas e o CME. Uma rede social
constitui-se num meio de comunicação eficiente, como mencionado anteriormente;
uma página virtual (site) que tenha vínculos com as redes sociais, potencializa ainda
mais a estruturação em rede entre a comunidade e o SME. Utilizando uma rede
social consegue-se, também, quebrar barreiras, uma vez que o espaço deixa de ser
um obstáculo para a interação entre as diversas pessoas, além das hierárquicas, a
disseminação de informações é de extrema importância. (GARCIA, 2011).
Com base nestes recursos, torna-se possível obter uma boa prestação de
serviços ao cidadão, pois o acesso a informações em tempo real torna-se primordial
para os gestores tomarem decisões que terão uma grande importância para a
sociedade. Esse acesso a informações pode ser realizado com a utilização de
recursos que as tecnologias podem prover, e com informações trocadas por meio de
outras organizações públicas, ou seja, a interlocução entre os membros do sistema.
(SANT’ANA, 2009).
Essa forma de relacionamento com as tecnologias, que são fundamentais
para

gerar

informações,

que

são

consultadas

constantemente,

deve-se

principalmente ao aumento da capacidade de comunicação, do armazenamento e
do processamento das informações que proporcionaram a um número maior de
usuários interagirem e realimentarem esse ciclo de informações, trazendo
transparência e eficiência ao serviço público.
Para tanto, é necessário que o cidadão, entre outros o gestor da escola
privada de Educação Infantil, tenha condições de, no mínimo, acompanhar as ações
e decisões do Conselho Municipal de Educação, por meio de acesso amplo e
transparente às informações e serviços prestados por este órgão colegiado.
Vale salientar ainda que, além de implementar ferramentas para
disponibilização de informações públicas, é preciso também um conjunto de
políticas que incentive e facilite a participação e o uso de tais recursos pela
sociedade como um todo, vencendo assim o distanciamento que tem se
percebido entre os interesses do cidadão e da sociedade em geral do poder
público. (SANT’ANA, 2009, p. 36-37).

As escolas privadas de EI que precisam de informações tanto para a sua
regularização quanto para a abertura e a aproximação destas instituições com o
CME precisam expandir a relação entre órgão fiscalizador e instituição fiscalizada. O
CME é um órgão colegiado que, em tese, requer ser aberto à comunidade, à
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participação e contribuição de todos nos processos e demandas educacionais,
inclusive no credenciamento e autorização das escolas privadas.
O CME como órgão que detém várias funções no SME e como agente
fiscalizador e consultivo, precisa estar à frente de informações precisas, em vista as
documentações que são necessárias para os processos que abarcam a
funcionalidade do CME no município. Conforme Dalla Corte et al. (2016, p. 23):
[...] entendemos que a criação desses órgãos colegiados está intimamente
relacionada a participação, mobilização e controle social, assim como a
representatividade de segmentos e entidades e órgãos da sociedade
voltados para a promoção de políticas públicas em âmbito municipal [...].

Esta colaboração que os gestores denotam em suas falas, tem a ver com as
dúvidas que cada um traz em relação a documentações que necessitam apresentar
para os órgãos do SME. Claro que a fala refere-se ao processo de credenciamento e
autorização das escolas privadas de Educação Infantil, a necessidade de reuniões
ou explicações sobre o processo, se traduz em uma perspectiva de que gestores ou
proprietários dessas escolas estejam sempre atualizando suas documentações
anualmente, além dos alvarás que também precisam estar atualizados, pois o
trabalho do CME diz respeito a autorização e credenciamento, mas também há
outras entidades que fiscalizam e exigem uma documentação que em certas escolas
privadas não estão em dia ou o próprio local de funcionamento não está de acordo
com as normas de estabelecimento.
[...] esse órgão colegiado precisa cada vez mais se empoderar e assumir
novas formas de ação coletiva, substituindo os moldes antigos e
hierárquicos de “participação social”, embasado nos preceitos de
democratização das atuais políticas educacionais, faz-se mister que sejam
utilizados instrumentos institucionais para se criar as condições efetivas de
atuação de qualidade desses conselhos. (DALLA CORTE et al., 2016, p.
39).

A partir desta perspectiva tornou-se possível pensar na construção coletiva de
um site, juntamente com o CME, para que novas formas de ação coletiva possam se
efetivar de maneira sólida. A participação dos membros do Conselho se fez
importante para a construção do menu informações que as pessoas poderão
acessar na página virtual do Conselho Municipal de Educação. Em vista disto,
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algumas propostas de links para o site foram produzidas nas reuniões de CME em
conjunto com os Conselheiros. Entre elas estão:
a) um resumo sobre a criação do Conselho Municipal de Educação e suas
funções dentro do Sistema Municipal de Ensino;
b) composição – identificação dos membros do conselho;
c) legislação – contendo todos os links para o acesso para os documentos
legais da Educação Básica em âmbito nacional e local que tratam da
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Modalidades Educativas, entre
outros aspectos;
d) documentos – com as documentações exigidas/relacionadas ao CME e
ao SME;
e) credenciamento e autorização de escolas de EI – link específico para
os documentos norteadores para os interessados em regularizar e/ou abrir
uma escola privada de EI;
f) escolas de EI autorizadas – para demonstrativo das escolas que estão
em dia com os documentos e que estão devidamente autorizadas junto ao
CME;
g) escolas públicas com Projeto Político-Pedagógico e Regimento
autorizado – com demonstrativo das escolas que estão em dia com os
PPPs e Regimentos;
h) orientações para o calendário escolar no Sistema Municipal de
Ensino –contendo passo a passo acerca de informações legais e
importantes que delineiam a elaboração do calendário escolar letivo;
i) contatos – com os devidos contatos para informações com o CME e
outros entes do SME.
O processo de construção do site do CME deu-se a partir da pesquisa nas
escolas privadas de Educação Infantil em Santa Maria e em conjunto com o próprio
Conselho que abraçou a ideia. Primeiramente, com as reuniões do CME e SMED, o
pesquisador pode partir de um esboço do que seria ideal para o site, a partir de
sugestões do conteúdo que seria postado na página virtual. Seguindo o roteiro de
pesquisa nas escolas privadas de EI, também foi coletado da demanda que as
escolas tinham em relação ao entender do processo de credenciamento e
autorização que suas escolas precisam.
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A partir do conjunto de informações prestadas, foi criado um esboço de um
site7 com interface de um blog, mas com o mesmo conteúdo produzido com os
conselheiros dos CME, com a finalidade de visualizarem o que inicialmente haviam
idealizado compartillhadamente.
Após a construção do esboço do site do Conselho, partiu-se para uma
reunião com integrantes da Secretaria de Município da Educação de Santa Maria,
para definições acerca da intencionalidade da criação do site do CME. Lá tratou-se
da necessidade de vincular a página virtual do CME ao site oficial da SMED, junto a
página da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Por uma questão de customização
de recursos, optou-se pela utilização do sistema e servidor que já se encontra
operante e, também, porque o CME não possui recurso financeiro destinado para
manter um site em separado.
A seguir serão compartilhadas as duas interfaces do site criado pelo
pesquisador e pelo trabalho do pesquisador juntamente com a Prefeitura de Santa
Maria:

Figura 11 - Site piloto CMESM

Fonte: Produzido pelo autor (2017).

7

Disponível em: <cmesmblog.wordpress.com>.

108

O importante da construção do site do CME é levar o conhecimento aos mais
diversos atores e cenários do Sistema, independentemente dos recursos utilizados.
Isso não quer dizer que a qualidade dos materiais vá interferir na busca por
documentos e/ou informações, muito pelo contrário, irá potencializar essa demanda
de procura por esses conhecimentos.
Vale salientar que as páginas virtuais, por si só, não são suficientes para que
os interessados na busca de informação consigam a ajuda necessária para sanar
dúvidas e conseguir realizar seus propósitos, uma vez que o acompanhamento dos
processos presencialmente também é necessário em todas as propostas. A partir
deste protótipo foi criado o site oficial do CME, como mostra a figura a seguir:

Figura 12 - Site oficial CMESM
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Fonte: Disponível em: < http://www.santamaria.rs.gov.br/smed/584-conselho-municipal-de-educacaode-santa-maria-cmesm>.

Os sites possuem ferramentas dinâmicas e interativas, que promovem a
agilidade nos processos burocráticos que se enfrenta quando se quer abrir uma
escola ou regularizar uma escola já aberta. É importante o comprometimento de
todos e os recursos apenas são meios que facilitam tais processos de gestão.
Portanto, se bem construído e dinâmico, pode-se verificar a importância das
páginas virtuais como mecanismo para a disseminação de dados, tanto para
complementar os serviços prestados pelo CME, quanto para a divulgação de
materiais e informações importantes para a comunidade em geral, além do trabalho
em rede no SME que será possível realizar e, consequentemente, as informações
prestadas serão repassadas mais rapidamente. O grande desafio está para além da
disseminação de dados via site e facilitação da gestão, mas numa gestão
compartilhada que utilize o site como mecanismo de democratização, tornando-se
interativo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a finalização deste trabalho, é importante ressaltar as respostas para os
objetivos alcançados e, também, do problema de pesquisa. Inicia-se respondendo
ao problema que está focado em como se configura o processo de credenciamento
e autorização de funcionamento das escolas privadas de Educação Infantil de Santa
Maria – RS e quais possibilidades de qualificação do mesmo junto ao CME. Para
iniciar, as possibilidades de qualificação desse processo junto ao Conselho no
contexto do SME de Santa Maria, se dão por meio das boas condições de gestão do
Conselho de Educação como um órgão colegiado, permeado pela participação e a
representação efetiva como fundamentais para a organização do trabalho coletivo e
a concretização das funções e serviços que este órgão pode prestar à sociedade.
Toma-se por base as palavras de Bordignon (2009) para destacar o
significado da representação e o interesse coletivo no ideário e natureza de um
CME:
O significado da representação nos conselhos de educação encerra tensões
e polêmicas. Distinguir é preciso, e com meridiana clareza, a natureza de
cada espaço de participação social. Um é o espaço de defesa dos
interesses corporativos e, outro, o da defesa dos interesses coletivos. Um é
o objetivo da parte, da categoria representada, e, outro, o do todo social,
onde transita e atua o conselho de educação. O conselho exerce o cuidado
do projeto educativo fundamentado na cidadania, na nacionalidade, que
requer visão do todo social, construída pelos diferentes pontos de vista dos
diferentes segmentos sociais. O interesse coletivo se situa acima e além
dos interesses singulares das categorias. A natureza dos conselhos não
comporta categorias hegemônicas, uma vez que estas tendem a afirmar o
interesse da parte, em detrimento do interesse coletivo. (p. 71).

Assim sendo, o trabalho e o interesse coletivo podem ser desenvolvidos com
base na participação mais qualificada e mais intensificada com e pela comunidade
no contexto das decisões desse órgão colegiado, a fim de promover ainda mais a
interlocução entre CME e demandas socioeducacionais.
O que se pode perceber a partir da perspectiva do problema desta pesquisa,
quanto ao credenciamento e autorização das escolas privadas de EI no município, é
que há conflito de informações e onde se dirigir para conseguir dar conta de atender
as exigências estabelecidas pelas documentações solicitadas pelos setores da
Prefeitura, pelos Bombeiros e pelo CME. Diante desta problemática, através de uma
ideia construída coletivamente, com base em reuniões e contribuições de gestores
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(escolas de EI privadas e da SMED) acerca de diversos pontos de vista, resolveu-se
pela criação de um documento denominado “Indicativo”, via CMESM, voltado para
auxiliar/orientar os proprietários ou futuros proprietários (passo a passo) na
compreensão do fluxo de busca/produção de documentação necessária para a
abertura e/ou regularização das escolas privadas de EI no município de Santa Maria.
Além desta minuta de “Indicativo”, produto desta pesquisa, outra proposta foi
constituída coletivamente, a construção de um site oficial do Conselho Municipal de
Educação, vinculado à página virtual da Prefeitura Municipal de Santa Maria, a fim
de promover o acesso a informações referentes ao Conselho, disponibilizando,
assim, um maior contato e visibilidade de dados relacionados a este órgão colegiado
e suas demandas educacionais, auxiliando na organização da gestão da educação
municipal e estabelecendo interlocução com a comunidade socioeducacional na
dinamicidade que a internet disponibiliza.
No que diz respeito ao objetivo geral, analisou-se os processos de gestão no
Conselho Municipal de Educação, na perspectiva de construções compartilhadas de
informações e orientações para o credenciamento e a autorização de funcionamento
das escolas privadas de Educação Infantil. As demandas e fluxo do CME se
compõem de inúmeras problemáticas em relação ao processo de credenciamento e
autorização das escolas de EI em Santa Maria, pois são muitas as escolas que
estão em funcionamento não regulamentar e necessitam de aprovação da
documentação dos órgãos fiscalizadores, o que muitos não possuem, nem mesmo
um espaço físico adequado para a recepção das crianças. Além disto, há também a
problemática do Censo Escolar, que influencia diretamente nas vagas em creches e
pré-escolas do município, visto que a partir da Lei 12.796/2013 que torna obrigatória
a matrícula de crianças dos quatro aos dezessete anos, e muitas crianças que
frequentam as creches e pré-escolas não regularizadas nem fazem parte do Censo
e, certamente, terão seu processo de escolaridade comprometido em termos de
formalização de seu histórico escolar, entre outros aspectos.
A regulamentação das escolas privadas de EI é de extrema importância no
aspecto do espaço físico que possuem, pois muitas dessas escolas são localizadas
em casas ou prédios que não tem um espaço físico adequado, podendo constituir-se
num risco muito grande para as crianças.
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[...] pode significar que se tem buscado responder às novas exigências
legais. Entretanto, tais informações dizem respeito a estabelecimentos
credenciados (autorizados para funcionar). Assim sendo, podemos afirmar
que ainda há estabelecimentos, principalmente os que estão fora do
sistema formal, mas não só eles, atendendo crianças em ambientes com
condições precárias. (BRASIL, 2006, p. 10).

Para tanto, é importante destacar que estas escolas atendem um público que,
muitas vezes, não consegue vagas nas escolas públicas, por falta delas ou por
necessitar de turno integral para poder trabalhar no sustento da família, sendo isto
um fator que faz com que os pais procurem os serviços das escolas privadas de EI,
muitas em situação irregular ou clandestina.
Em atenção aos objetivos específicos, este trabalho priorizou um resgate
histórico quanto ao Sistema Municipal de Ensino, trazendo sua importância junto às
políticas e gestão da Educação Infantil. Nessa perspectiva, o Conselho Municipal de
Educação está inserido como protagonista junto à proposição, normatização e
fiscalização das políticas e processos de gestão que são produzidos no Sistema.
A discussão e análise das funções do CME, bem como as estratégias e
projetos para a efetivação da Resolução CMESM nº 30 (SANTA MARIA, 2011) que
influi diretamente na Educação Infantil do município de Santa Maria normatizando as
Diretrizes Curriculares Municipais, que orientam as escolas que oferecem os seus
serviços para a primeira etapa da Educação Básica. Assim, tornou-se possível que o
Sistema Municipal de Ensino se preocupe com a Educação Infantil, de maneira que
os órgãos competentes que fazem parte dele possam oferecer um serviço de
qualidade para a sociedade. Bordignon (2009) defende está lógica sistêmica e
organizativa no Sistema:
Sistema compreende um conjunto de elementos, ideais e ou concretos, que
mantêm relação entre si formando uma estrutura. Elementos, partes
estruturadas em relação interdependente, formando um todo dotado de
certo grau de harmonia e autonomia e voltado para uma finalidade. (p. 25).

A estrutura formada do SME tem por finalidade a educação de qualidade em
todos os âmbitos escolares, sejam eles privados ou públicos e, por isso, Santa Maria
é uma das principais cidades do interior do estado. Para tal, constitui-se como ente
federado da União, atuando com autonomia necessária para articulação de
estratégias necessárias para a educação municipal, propondo políticas públicas com
ajuda de seus órgãos que respondem pelo sistema, CME (propositor, normatizador e
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fiscalizador de políticas educacionais) e SMED (executora dos processos de gestão
educacional).
O CME de Santa Maria, que é um órgão colegiado representativo e
mobilizador de diferentes entidades envolvidas com a educação municipal, constituise o articulador e mediador das demandas educacionais da sociedade que vive a
educação diariamente e vem ao encontro do que se desenvolveu com relação às
políticas públicas discutidas e analisadas nos capítulos deste trabalho, quanto à
criação de um documento norteador para o SME no que diz respeito ao
credenciamento e funcionamento das escolas de Educação Infantil, as Diretrizes
Curriculares Municipais para a Educação Infantil (SANTA MARIA, 2011), juntamente
com o Plano Municipal de Educação (SANTA MARIA, 2015), constitui uma proposta
que representa o significado do caráter do CME no município. Portanto, o CME é
responsável por estabelecer e propor documentos que normatizam acerca das
condições específicas para a Educação Infantil no contexto municipal, defendendo a
autonomia necessária, bem como articulando e orientando as escolas privadas e
públicas quanto aos processos de gestão educacional e escolar. Além disso,
também, está envolvido com o controle social, por meio da fiscalização para o bom
funcionamento das unidades de ensino que integram o SME.
A partir do segundo objetivo especifico, tem-se a compreensão das políticas
voltadas para a Educação Infantil e sua evolução, bem como definições da mesma,
em consonância com as políticas públicas próprias de Santa Maria. Essas políticas
fazem parte de um conjunto Leis, Resoluções e Programas que orientam,
normatizam e determinam o rumo da Educação Infantil em Santa Maria. A
Resolução CMESM nº 30/2011, que define as Diretrizes Curriculares Municipais
para a Educação Infantil, objetiva “[...] a articulação do processo de organização da
Educação Básica, a [re]estruturação dos projetos político pedagógicos das escolas,
bem como a adequação e o cumprimento da legislação educacional” (SANTA
MARIA, 2011, p. 1), ou seja, em cumprimento destas diretrizes as escolas privadas e
públicas do município devem estar adequadas e em consonância com tais políticas.
A Lei nº 6.001, de 18 de agosto de 2015, que estabelece Plano Municipal de
Educação de Santa Maria, traz as metas da educação a serem atingidas pelo
município, com vigência de 10 anos, e essas metas deverão ser cumpridas pela
supervisão do CME e SMED. A universalização da Educação Infantil no município
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ainda não foi atingida como prevista na Meta 1, já que segundo o PME (2015, p. 84)
o município deveria:
[...] universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches para as crianças de até 3 (três) anos, de modo
a contribuir para o alcance da meta nacional de 50% (cinquenta) até o final
da vigência do PNE, com garantia de qualidade no atendimento as crianças.

Como dito anteriormente, está difícil de universalizar o atendimento de
crianças na EI, devido ao não oferecimento de vagas e a falta de creches e préescolas no município, o que acaba acontecendo da abertura de escolas de
Educação Infantil privadas, muitas vezes sem estarem regularizadas.
Nesta perspectiva, a EI acaba enfrentando muitos problemas no âmbito
municipal. A difícil tarefa dos gestores dessas escolas privadas em obter qualidade
na educação das crianças é imensa, visto os problemas encontrados nas falas dos
gestores entrevistados. Alguns gestores afirmam que conhecem o básico da
legislação relacionada à EI, entretanto, se sabe que ter acesso somente as DCNEIs
(BRASIL, 2009) e a LDBN nº 9.394 (BRASIL, 1996), não dá sustentabilidade para a
compreensão das políticas públicas que balizam a primeira etapa da Educação
Básica e, portanto, constitui-se um desafio para a qualidade da educação de
crianças pequenas.
A partir da CF de 1988 é que a Educação Infantil passou a ser pensada como
uma parte importante da Educação Básica no Brasil. Com as políticas de incentivo
para a educação, ECA, EPT, LDBN 9.394/96, municipalização da Educação Infantil,
Diretrizes Curriculares, entre outras, aconteceram modificações que abriram espaço
para a Educação Infantil fortalecer e consolidar suas propostas de formação da
criança pequena, bem como avançar nos processos de gestão da sua oferta e
acesso como primeira etapa da Educação Básica no Brasil.
Conforme Libâneo (2004, p. 101): “A organização e os processos de gestão,
incluindo a direção, assumem diferentes significados conforme a concepção que se
tenha dos objetivos da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos”.
Se houver um pensamento e concepções de EI com a finalidade de atender as
necessidades formativas das crianças, provável que este gestor/administrador
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respeitará os objetivos propostos pelos documentos legais que promovem a
educação no município, caso contrário não.
Em vista dos demais objetivos que tratam sobre produzir compartilhadamente
com o Conselho Municipal de Educação um documento orientador ao Sistema
Municipal de Ensino de Santa Maria - RS, relacionado ao processo de
credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas de Educação
Infantil e construir compartilhadamente a página virtual do Conselho Municipal de
Educação de Santa Maria – RS, pode-se destacar a comunicação e interlocução
com o SME.
A primeira e fundamental consequência de se reconhecer o direito à
comunicação é entender de que ela precisa ser vista como passível de discussão e
ação, enquanto política pública essencial, tal como políticas públicas para os
segmentos de saúde, alimentação, saneamento, trabalho, segurança, entre outros.
De fato, as informações são intercedidas de diversas maneiras, por meio de
mediação das ações desenvolvidas por uma determinada demanda, ou seja, as
relações entre as pessoas envolvidas nos processos mediados pelo CME auxiliam
nos fundamentos da comunicação e da interlocução entre CME – SME. O
cumprimento de decisões, ações e demandas do CME com os demais membros do
Sistema, se justificam pela necessidade e importância que o Conselho tem como
órgão colegiado do município. Neste sentido, muitas decisões são executadas e
decididas pelo CME e isto traz consigo responsabilidades compreendidas como
decisões democráticas a serem realizadas.
Estas decisões, geralmente, exigem cooperação técnica entre os entes
federado, órgãos e/ou instituições, o que acaba por consequência na comunicação
democrática para as políticas públicas que devem ser cumpridas. Sem dúvida, essas
informações prestadas em conjunto, requerem mais envolvimento coletivo e
conhecimento de todo o processo, o que procede de uma pluralidade de fontes, mas
se não houver possibilidades de reciprocidade entre esta cooperação técnica, a
comunicação não será realmente democrática. Sem a circulação de duplo sentido
entre os participantes, sem a existência de várias fontes de informação que
permitam maior seleção das informações prestadas, sem os pontos de vista
divergentes, sem a participação dos leitores, espectadores e dos ouvintes na adoção
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de decisões, a verdadeira democratização das informações comunicadas, não
chegarão a ser uma realidade entre os envolvidos.
Além dessas questões de comunicação, é importante que se destaque os
processos percorridos para a obtenção da documentação necessária para mapear
os passos adequados ao processo de credenciamento e autorização de
funcionamento das escolas privadas de EI em SM. O processo vivido por um
proprietário ou futuro proprietário percorre inúmeros caminhos até a abertura e
funcionamento legalizado da sua escola.
Os primeiros passos a seguir condizem na exigência do cumprimento das
documentações exigidas pelo CME, órgão responsável pela autorização final do
processo. Em meio a estes documentos, o proprietário é levado a outros órgãos do
governo municipal e estadual (Bombeiros, Superintendência de Alvarás na Prefeitura
Municipal, entre outros), no qual se exige a comprovação de autorização e
regularidade atribuída por estes órgãos para que se possa ter a devida condição de
autorização de funcionamento como instituição escolar do SME junto ao Conselho
de Educação.
Para isto, criou-se compartilhadamente com o CME, uma minuta de
“Indicação CMESM” para potencializar melhor compreensão pelo proprietário em
seguir tais etapas para a obtenção da documentação requisitada. Tal minuta ainda
será analisada pelo colegiado do CME e, se necessário, aprimorada, para então ser
aprovada e disponibilizada à comunidade santa-mariense no site do CME. Neste
documento, como já anunciado no corpo desta dissertação, estão previstos todos os
documentos legais que norteiam a EI no Brasil e Santa Maria, além das atribuições e
papel de cada um dos envolvidos, bem como etapas neste processo de
credenciamento e autorização de funcionamento. Cada elemento disponível nesta
Indicação tem sua informação própria, o que levará ao proprietário ou futuro
proprietário os esclarecimentos apropriados quanto aos devidos procedimentos.
Enfim, após este processo, e já com o estabelecimento em funcionamento, o
proprietário terá como responsabilidade estar atualizando suas documentações
periodicamente junto ao CME e demais órgãos, para que não haja irregularidades,
ocasionando no fechamento ou perda de autorização de funcionamento da escola
de Educação Infantil.
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Não se pode deixar de analisar os parâmetros de qualidade quanto a EI, pois
bem se entende que a educação exige muito mais que somente um projeto
pedagógico bem elaborado. Exige um “emaranhado de ações” decorrentes de
“políticas e suas normativas” que devem ser seguidas, tanto do âmbito nacional
quanto do local, potencializando à criança o bom atendimento e processos
formativos com vistas ao desenvolvimento de suas capacidades físicas, sociais,
culturais e intelectuais com qualidade.
A infraestrutura, o projeto político-pedagógico, o atendimento e os
profissionais que atuam, são fatores determinantes para que uma escola de
Educação Infantil se constitua como um espaço que transcenda as exigências
estabelecidas pelas políticas do município, além de ser um local pensado para
crianças pequenas exigindo as mesmas responsabilidades seja no âmbito público ou
no âmbito privado.
Não se pode negar que os pais tem a dificuldade de encontrar escolas com
estes perfis, pois, muitas vezes, a precariedade do próprio local de atendimento
sugere que aquele estabelecimento não tem a regularização necessária para a
oferta da EI. Ainda, cabe destacar que considerando os indicadores relacionados as
escolas de EI privadas cadastradas na prefeitura, porém não autorizadas pelo CME,
verifica-se um distanciamento entre as Secretarias da Administração Pública
Municipal e o órgão responsável pela autorização destas escolas, o que requer um
maior investimento na fiscalização das EIs privadas pelos órgãos competentes.
Em virtude disto, a construção compartilhada da página virtual do Conselho
Municipal de Educação de Santa Maria, se realizou em razão da divulgação de
informações importantes para a promoção e conhecimento da comunidade local,
oportunizando a visibilidade que o CME ainda não possui, tornando este órgão
colegiado referência em Santa Maria e região. Além disso, se faz necessário o site
para a interlocução com os demais órgãos e instituições do SME, tendo em vista o
conjunto de informações que cada aba/janela dentro da página poderá fornecer,
promovendo um espaço coletivo e de interação entres os envolvidos e interessados.
Assim sendo, compreende-se necessário o trabalho do CME em Santa Maria,
como um mecanismo de democratização dos processos decisórios e propositivos de
políticas educacionais no município. Considera-se que são condições neste
processo de democratização a necessidade de articulação de boas condições de
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trabalho do CME pautadas na autonomia, coletividade, participação e transparência,
a fim de se construir um sólido trabalho democrático, fortalecendo o sistema
educacional. Faz-se indispensável o CME ter boas condições de trabalho, autonomia
em seus processos de gestão, para além dos aspectos legais, considerando o
cotidiano e o impacto de suas ações, de maneira a contemplar a coletividade e a
qualidade de atendimento educacional no contexto local em que está atuando.

119

REFERÊNCIAS
ABRAMOWICZ, A. O direito das crianças à educação infantil. In: Pró-Posições.
UNICAMP. Faculdade de Educação. Dossiê Educação Infantil e Gênero. São Paulo:
Campinas, v. 14, n. 3, 2003.
ANDRADE, S. C.R. A Inclusão digital nas empresas de base industrial: A
utilização de tecnologias da informação e comunicação. 2004. 85 f. Monografia
(Especialização em Inteligência Organizacional e Competitiva na Sociedade da
Informação) - Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Universidade de Brasília, Brasília, 2004.
AZEVEDO, E. B. Patrimônio industrial no Brasil. Disponível em:
<http://www.usjt.br/arq.urb/numero_03/2arqurb3-esterezilda.pdf> Acesso em: 15 fev.
2016.
BALL, Stephen. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação.
In: Currículo Sem Fronteiras, Pelotas, v. 1, n. 2, p. 99-116, jul/dez 2001. Disponível
em: <www.curriculosemfronteiras.org>. Acesso em: 15 Jun. 2012.
BALZANO, S.; ZANCHET, V. Organização dos Conselhos Municipais de Educação.
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Programa Nacional de
Capacitação de Conselheiros Municipais da Educação. Pró-Conselho. Guia de
Consulta. Brasília, 2006.
BARBOSA, M. C. S. Trabalhando com projetos. In: REDIN, M. M. [et al.]
Planejamentos, práticas e projetos pedagógicos na Educação Infantil. 2. ed.
Porto Alegre: Mediação, 2013.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 70. ed. Lisboa: LDA, 2009.
BARRETO, A. M. R. Situação atual da educação infantil no Brasil. In: BRASIL.
Ministério da Educação e do Desporto. Subsídios para o credenciamento e
funcionamento de instituições de educação infantil. v. 2. Coordenação Geral de
educação infantil. Brasília: MEC/SEF/COEDI, 1998.
BECHARA, E. Ensino de Gramática: Opressão? Liberdade? São Paulo: Ática,
1985.
BORDIGNON, Genuíno. Gestão da educação no município: sistema, conselho e
plano. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.
BOURDIEU, P. & PASSERON, J. A Reprodução: Elementos para uma Teoria do
Sistema de Ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
BRASIL. Ministério da Educação. Portal MEC. Pró-Conselho. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/pro-conselho>. Acesso em: 06 jan. 2016.

120

_______. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Câmara da
Educação Básica. Parecer nº 30 de 12 de setembro de 2000. Solicita
pronunciamento, tendo em vista o Parecer CEB 04 de 16 de fevereiro de 2000.
Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12764
&Itemid=866> Acesso em: 29 dez. 2016.
_______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/acesso-a-informacao>
Acesso em: 03 dez. 2015.
_______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Divisão Territorial do
Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Disponível em:
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. Acesso em: 26 dez. 2015.
_______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área territorial
oficial. Resolução da Presidência do IBGE de n° 5. Disponível em:
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php> Acesso em: 26 dez. 2015.
_______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativa
populacional 2014. Disponível em:<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>
Acesso em: 26 dez 2015.
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Plano Nacional
de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Diário Oficial. Brasília: MEC,
SEB, 2014. Disponível em: <
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005
-2014?OpenDocument> Acesso em: 24 jun. 2015.
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara
Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica / Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.
Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
Disponível em: <
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1344
8-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 30 dez.
2015
_______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira Censo da educação superior: 2011- resumo técnico. Brasília : Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013.Disponível em:
<
http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2011/resumo_tecnico_censo_e
ducacao_superior_2011.pdf> Acesso em: 15 jun. 2015.
_______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira Censo da educação básica: 2010 - resumo técnico. Brasília: Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2011. Disponível

121

em:
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/div
ulgacao_censo2010_revisao_04022011.pdf> Acesso em: 14 jun. 2015.
_______. Ministério da Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 12.499,
de 29 de setembro de 2011 - Autoriza a União a transferir recursos financeiros aos
Municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à
manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infantil, e dá outras
providências. Diário Oficial. Brasília: Ministério da Casa Civil, 2011. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12499.htm> Acesso
em: 16 ago. 2015.
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes
curriculares nacionais para a educação infantil. Diário Oficial. Secretaria de
Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010. Disponível em: <
http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/bra-_educacion_infantil.pdf>
Acesso em: 25 jan. 2015.
________. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de
Educação Básica. Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010 - Define Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial. Brasília:
MEC, CNE, CEB, 2010. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/docman/julho2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file> Acesso em: 25 fev. 2015.
________. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de
Educação Básica. Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Diário
Oficial. Brasília: MEC, 2009. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm> Acesso
em: 15 fev. 2015.
________. Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. Ministério da
Educação. Secretaria da Educação Básica. Brasília: MEC/SEB, 2009. Disponível
em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf> Acesso
em: 13 fev. 2015.
________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros
nacionais de qualidade para a educação infantil. Ministério da Educação. Secretaria
de Educação Básica. Diário Oficial. Brasília: DF, 2009. Disponível em: <
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparqualvol1.pdf> Acesso em:
12 jan. 2015.
_______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de
Educação Básica. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 – Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Diário Oficial. Brasília: MEC, CNE,
CEB, 2009. Disponível em: <
https://www.mprs.mp.br/media/areas/gapp/arquivos/resolucao_05_2009_cne.pdf>
Acesso em: 04 jan. 2015.
_______. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB nº 20 de 11 de novembro de
2009. Aprovado em 11 de novembro de 2009 - Revisão das Diretrizes Curriculares

122

Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial. Brasília: MEC, 2009. Disponível
em: < http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf> Acesso em: 16 dez.
2014.
_________. Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007. Programa Nacional de

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de
Educação Infantil (Proinfância). Disponível em: <
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublic
o&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/
FNDE/MEC>. Acesso em: 15 dez. 2014.
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros
nacionais de qualidade para a educação infantil. v. 1. Brasília, MEC, SEB, 2006.
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros
básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil. v. 2. Brasília:
MEC, SEB, 2006.
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros
básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil. v. 3. Brasília:
MEC, SEB, 2006.
_______. Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de
Educação Pró-Conselho: guia de consulta. Coordenação geral de articulação e
fortalecimento institucional dos sistemas de ensino. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2004.
_______. Plano Nacional de Educação. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001.
Diário Oficial. Brasília: MEC, 2001.
_______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Departamento de Política da Educação Fundamental. Coordenação
Geral de Educação Infantil. Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de
Instituições de Educação Infantil, v. I e II. Brasília, 1998.
_______. Ministério da Educação e Desportos. Secretária da Educação
Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:
Conhecimento de Mundo. v. 3. Brasília: MEC/SEF,1998.
_______. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial. Brasília, DF: MEC, 1996.
_______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 de 13 de julho de
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Diário Oficial. Brasília: MEC, 1990.
_______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Supremo
Tribunal Federal, Secretaria de Documentação, 2017. Disponível em: <

123

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf > Acesso em:
15 dez. 2014.
_______. Congresso Nacional. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as
Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.html> Acesso em:
06 jan. 2016.
CAMPOS, M. M. A educação Infantil como Direito. In: Insumos para o debate 2.
Emenda Constitucional nº 59 de 11 de novembro de 2009 e a Educação Infantil:
impactos e perspectivas. São Paulo: Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
2010.
_______. Educação Infantil: conquistas e desafios. In: Reescrevendo a Educação:
propostas para um Brasil Melhor. São Paulo: Scipione, 2006.
CARVALHO, F. R. C. de; FREITAS, D. N. T. Conselhos Municipais de Educação e a
qualificação da Educação Básica. In: Revista Brasileira de Política e
Administração da Educação - RBPA. Porto Alegre, RS, v. 24, n. 3, 2008.
CASTELLS, M. A galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2000. v. 2.
_______. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
_______. O aumento da Rede Social: A era da informação. v. 1. Oxford: Blackwell,
1997.
CORAZZA, S. M. Infância e educação: Era uma vez, quer que conte, outra vez?
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
COSTA, J. M.; MELLO, A. G.; SILVA, T. A.; DALLA CORTE, M. G. Escola
democrática no Brasil? Políticas públicas e conselhos municipais de educação –
discursos confluentes. In: II Colóquio Internacional de Ciências Sociais da
Educação. Livro de atas. Braga-Portugal: De Facto Editores, 2015. v. 2.
COSTA, Fátima Neves do Amaral. O cuidar e o educar na educação infantil. In:
ANGOTTI, Maristela (Org.). Educação infantil: para que, para quem e por quê?
Campinas: Alínea, 2006. p. 65-71.
CURY, C. R. J. O Conselho Nacional de Educação e a Gestão Democrática. In:
OLIVEIRA, D. A. (Org.). Gestão democrática da educação: desafios
contemporâneos. 10 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
_________. Gestão Democrática da Educação: exigência e desafios. Revista
Brasileira de Política e Administração da Educação - RBPA, v.18. nº 2, dez.
2002. Disponível em: <

124

http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/25486/14810> Acesso em: 17 jul.
2016.
DAHLBERG, G; MOSS, P; PENCE, A. Qualidade na educação da primeira
infância: perspectivas pós-modernas. Porto Alegre: Artmed, 2003.
DALLA CORTE, M. G.; MELLO, A. G.; SILVA, F. M.; TEIXEIRA, M. L. S. S.; COSTA,
J. M.; MELLO, G. B. Conselhos Municipais de Educação em tempos de
democratização: da conjuntura aos desafios de atuação. In: Conselhos Municipais
de Educação: configurações e [re]articulações no campo das políticas e gestão
educacional. DALLA CORTE, M. G. & MELLO, A. G. (Org.). 1. ed. Curitiba: CRV,
2016.
DALLA CORTE, M. G. (Org.). Políticas públicas e Conselhos Municipais de
Educação: interlocuções com o Pró-Conselho. São Leopoldo: Oikos, 2015.
DALLA CORTE, M. G.; SARTURI, R. C. Visão Panorâmica de Indicadores e
Políticas Públicas Subjacentes à Formação de Professores no Brasil. In: ALMEIDA,
M. L. P.; BONETI, L. W.; PACIEVITCH, T. (Orgs.). Políticas Educacionais e
Docência na Contemporaneidade. Curitiba, PR: CRV, 2015, p. 36-58.
DIÁRIO DE SANTA MARIA. Projetos de 12 creches do Proinfância voltam quase
à estaca zero em Santa Maria. Disponível em: <
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/economiapolitica/noticia/2015/11/projetos-de-12-creches-do-proinfancia-voltam-quase-aestaca-zero-em-santa-maria-4892942.html>. Acesso em: 05 fev. 2016.
DIDONET, V. Desafios legislativos na revisão da LDB: aspectos gerais e a Educação
Infantil. In: Insumos para o debate 2. Emenda Constitucional nº 59, de 11 de
novembro de 2009 e a Educação Infantil: impactos e perspectivas. São Paulo:
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 2010.
________. Creche: a que veio, para onde vai. In: Educação Infantil: a creche, um
bom começo. Em Aberto/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. v
18, n. 73. Brasília, 2001. p.11-28.
DOURADO. L. F. OLIVEIRA, J. F. SANTOS, C. A. A qualidade da educação:
conceitos e definições. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em:
<http://escoladegestores.virtual.ufc.br/PDF/sala4_leitura2.pdf> Acesso em: 08 jan.
2017.
DOWBOR, L. "O espaço do conhecimento". In: A revolução tecnológica e os
novos paradigmas da sociedade. Belo Horizonte. São Paulo. Oficina de Livros.
IPSO, 1994.
FERREIRA, S. de L.; BIANCHETTI, L. As tecnologias da informação e da
comunicação e as possibilidades de interatividade para a educação. Revista da
FAEEBA, Salvador: UNEB, v. 13, n. 22, p. 253-263, 2004. Disponível em: <
http://www.revistadafaeeba.uneb.br/anteriores/> Acesso em: 15 abr. 2017.

125

FERREIRA, L. A. M.; DIDONET, V. Educação Infantil: Creches = Período Integral e
Parcial = Férias. Disponível em:
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/ensino_infantil_creches/textos
_ens_inf_creches/Educa%C3%A7%C3%A3o%20Infantil%20%20periodo%20integral%20e%20parcial%20-%20f%C3%A9rias.pdf>. Acesso em:
02 jan 2017.
FERREIRA, M. C. R. (Org.). Os fazeres na Educação Infantil. São Paulo: Cortez,
2000.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 42. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
____________. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários a Prática
Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.
Apostila.
GARCIA, L. M. M.; FERREIRA, M. J. A rede social Facebook enquanto ferramenta
de suporte ao ensino colaborativo/cooperativo. Revista do Departamento de
Inovação, Ciência e Tecnologia. 2011. Disponível em:
<http://repositorio.uportu.pt/dspace/handle/123456789/440>. Acesso em: 20 jul.
2017.
GIBBS, G. Analises de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
________. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GÜNTHER, H. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: Esta é a
Questão? In: Psicologia: Teoria e Pesquisa. Universidade de Brasília, v. 22, n. 2,
Mai-Ago, p. 201-210, 2006.
HADDAD, L. A creche em busca de identidade. São Paulo: Loyola, 1993.
KIELING, G. S. Educação Infantil: Do direito a oferta e ao acesso a partir dos
quatro anos de idade. 2016. 103 p. Monografia (Especialização em Gestão
Educacional) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016.
KRAMER, S. Infância, cultura contemporânea e educação contra a barbárie. In:
Bazílio, L. C.; Kramer, S. Infância, educação e direitos humanos. São Paulo:
Cortez, 2003. p. 83- 106.
__________. O papel social da educação infantil. Disponível em:
<http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista7-mat8.pdf> Acesso em: 12 Fev.
2016.

126

___________. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 5. ed. São
Paulo: Cortez,1995.
LEVY, P. A inteligência coletiva. São Paulo: Edições Loyola, 1998.
_______. A máquina universo. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
_______. Cibercultura. 34. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão escolar: teoria e prática. 5 ed. revista e
ampliada – Goiânia: Editora Alternativa, 2004.
LIBÂNEO, J. C. OLIVEIRA, J. F. TOSCH, M. S. Educação Escolar: Políticas,
estrutura e organização. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
São Paulo, EPU, 1986.
LUNARDI, E. M.; KANTORSKI. J.; BORIM. G. Sistema Municipal de Ensino e a
autonomia dos Conselhos Municipais de Educação. In: DALLA CORTE, M. G. (Org.).
Políticas públicas e Conselhos Municipais de Educação: interlocuções com o
Pró-Conselho. São Leopoldo: Oikos, 2015. p. 87-102.
MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 29. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
MOHR, A.; PIMENTA, A. G. A gestão democrática e os Conselhos Municipais de
Educação como estratégias de governamento. In: Conselhos Municipais de
Educação: configurações e [re]articulações no campo das políticas e gestão
educacional. DALLA CORTE, M. G. & MELLO, A. G. (Org.). 1. ed. Curitiba, PR:
CRV, 2016.
OLIVEIRA, Z. M. R. Creches: Crianças, faz de conta & Cia. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1992.
PELLANDA, N. M. C.; PELLANDA, E. C. (org.). Ciberespaço: um hipertexto com
Pierre Lévy. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000.
RIO GRANDE DO SUL. Regimentos Internos dos Conselhos Municipais de
Educação. União dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul.
Disponível em: <http://www.uncmers.com.br/documentos> Acesso em: 13 jan. 2017.
RIZZO, G. Creche: organização, currículo, montagem e funcionamento. 3. ed. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
SANT’ANA, R. C. G. Tecnologia e gestão pública municipal: Mensuração da
interação com a sociedade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
SANTA MARIA. Projeto de Lei nº 8.250/2015 – Plano Municipal de Educação de
Santa Maria. Secretaria de Município da Educação: Santa Maria, 2015.

127

_____________. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Disponível em: <
http://www.santamaria.rs.gov.br/>. Acesso em: 27 jan. 2016.
_____________. Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Santa
Maria. Documento Preliminar. Secretaria de Município da Educação: Santa Maria,
2011a.
_____________. Resolução CMESM nº 30, de novembro de 2011. Diretrizes
Curriculares Municipais para a Educação Infantil de Santa Maria. Conselho Municipal
de Educação, Santa Maria, 2011b.
SARMENTO, D. C. Criação dos sistemas municipais de ensino. In: Educação &
Sociedade. Campinas, v. 26, n° 93, p.1363-1390, 2005.
SAVIANI, D. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação:
significado, controvérsias e perspectivas. São Paulo: Autores Associados, 2014.
__________. Sistema de Educação: subsídios para a Conferência Nacional de
Educação. Disponível em:
<http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/conae_dermevalsaviani.pdf>. Acesso
em: 13 jul. 2017.
__________. Sistemas de ensino e planos de educação: o âmbito dos municípios.
Educação & Sociedade, Campinas, v. 20, n. 69, p. 119-136, 1999.
SENADO NOTÍCIAS. Reforma tornou ensino profissional obrigatório em 1971.
Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/03/reformado-ensino-medio-fracassou-na-ditadura> Acesso em: 24 abr. 2017.
SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 16. ed. São Paulo:
Ática, 1999.
TEIXEIRA, L. H. Conselhos Municipais de Educação: autonomia e democratização
do ensino. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 123, p. 691-708, setdez/2004.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 7 ed. São Paulo: Cortez; 1996.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
WERLE, F.O. C; THUM, A.B; ANDRADE, A. C. O Sistema Municipal e suas
implicações para a atuação do Conselho Municipal de Educação. Revista Brasileira
de Política e Administração da Educação. Porto Alegre, jan/abr, 2008.

128

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação – CE/UFSM
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Guilherme da Silva Kieling, Pedagogo, Professor e Mestrando em Políticas
Públicas e Gestão Educacional, pela Universidade Federal de Santa Maria,
orientando da Profª. Dra. Marilene Gabriel Dalla Corte, desejo por meio deste
convidá-lo (a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Conselho Municipal de
Educação em contexto de Sistema Municipal de Ensino: gestão e proposições
na/para a Educação Infantil – RS”.
Esta pesquisa objetiva contribuir com o processo de interlocução do Conselho
Municipal de Educação de Santa Maria-RS com a comunidade santa-mariense,
[re]estruturando e divulgando a conjuntura de informações e orientações para o
processo de credenciamento e autorização de funcionamento das escolas privadas
de Educação Infantil de Santa Maria – RS. Para isso, será realizada uma entrevista,
aplicação de questionário e grupos focais, este último composto por temáticas
desencadeadoras emergentes das respostas do questionário.
O estudo não oferece risco, nem desconforto ou intimidação, em que fica
assegurado o seu direito de desistir sem qualquer prejuízo. A sua participação neste
estudo não terá nenhum benefício pessoal direto, contudo, estarás contribuindo para
ampliação de conhecimentos sobre tema e impacto social e educacional na
reorganização dos processos de gestão da educação infantil no município de Santa
Maria-RS.
Os dados coletados ficarão em completo sigilo, na sala 3155 do Centro de
Educação por um período de cinco anos sob a responsabilidade da Sra. Marilene
Gabriel Dalla Corte (orientadora da pesquisa). Após este período, os dados serão
destruídos. Você tem direito de tirar suas dúvidas a qualquer momento sobre o
andamento da pesquisa tendo a garantia de que todas as suas perguntas serão
respondidas.
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Garante-se o compromisso do pesquisador de que os dados serão utilizados
única e exclusivamente para a execução do presente projeto. As informações
somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas no presente
projeto de forma anônima.
Qualquer dúvida ou questionamento que o/a participante venha a ter no
momento da pesquisa, ou posteriormente, poderá esclarecer através dos seguintes
contatos:

(55)

981346333/

(55)991392362

ou

via

e-mail

guilherme-

kieling@hotmail.com / guikieling22@gmail.com .

Eu, ____________________________________________________, ciente
do que foi exposto, acredito ter sido informado/a de maneira satisfatória a respeito
da pesquisa, tendo ficado claro os propósitos do estudo, assim como os
procedimentos, seus riscos e benefícios, a garantia de confidencialidade e
esclarecimentos.
Concordo em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem acarretar qualquer dano e/ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.
( ) Sim

( ) Não

Em caso positivo: Concordo com a utilização das minhas falas, sem
identificação do meu nome, apenas com nome fictício em publicações associadas.
( ) Sim

( ) Não

Declaro que recebi cópia do termo do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido*.
Santa Maria, RS, ___ de _________de 20__.

________________________________________________
Assinatura do(a) colaborador(a) da pesquisa

________________________________________________
Assinatura da mestranda pesquisadora

_______________________________________________
Assinatura da Orientadora
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APÊNDICE B - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação – CE/UFSM
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Título do projeto: Conselho Municipal de Educação em contexto de Sistema
Municipal de Ensino: gestão e proposições na/para a Educação Infantil – RS.
Pesquisador Orientador (a): Marilene Gabriel Dalla Corte
Pesquisador Responsável: Guilherme da Silva Kieling
Instituição/Departamento:

UFSM/PPPG

–

Mestrado

Profissional

em

Políticas Públicas e Gestão Educacional
Telefone do pesquisador responsável: (55) 99139-2362
Telefone do pesquisador Orientador: (55) 99117-4400
Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a
confidencialidade dos dados dos participantes desta pesquisa, cujos dados serão
coletados por meio de entrevistas e pesquisa documental, no Conselho Municipal de
Educação de Santa Maria, RS. Informam, ainda, que estas informações serão
utilizadas, única e exclusivamente, para execução do presente projeto.
As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão
mantidas na UFSM - Avenida Roraima, 1000, prédio 16, sala 3155 - 97105-900 Santa Maria – RS, por um período de cinco anos, sob a responsabilidade de
Marilene Gabriel Dalla Corte e Guilherme da Silva Kieling.
Santa Maria, __ de ___________ de 20__.
_______________________________________
Prof.ª Orientadora: Marilene Gabriel Dalla Corte
_______________________________________
Pesquisador Guilherme da Silva Kieling
_______________________________________
Pesquisado
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APÊNDICE C - AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação – CE/UFSM
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Eu,_____________________________, abaixo assinado, responsável pelo(a)
________________________________________, autorizo a realização da pesquisa
“Conselho Municipal de Educação em contexto de Sistema Municipal de Ensino:
gestão e proposições na/para a Educação Infantil – RS”, a ser conduzido pelo
pesquisador Guilherme da Silva Kieling.
Fui informado/a, pelo responsável do estudo, sobre as características e
objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão realizadas na instituição
a qual represento.
Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição
coparticipante do projeto de pesquisa intitulado “Conselho Municipal de Educação
em contexto de Sistema Municipal de Ensino: gestão e proposições na/para a
Educação Infantil – RS” e de seu compromisso no resguardo da segurança e bemestar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura
necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.
Santa Maria, RS, ___ de _________de 20___.

____________________________________________
Assinatura e carimbo do responsável institucional
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO PARA PRODUÇÃO DE DADOS

Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Educação – CE/UFSM
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional

ENTREVISTA COM OS GESTORES DAS ESCOLAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL DE SANTA MARIA – RS
1. Nome: ____________________________________________________
2. Em que cargo atua?__________________________________________
3. Há quanto tempo você atua neste cargo?_________________________
4. O que você conhece sobre a legislação educacional municipal que
fundamenta a Educação Infantil em Santa Maria?
5. Você sabe que o município de Santa Maria possui Sistema Municipal de
Ensino e que as Escolas de Educação Infantil privadas respondem as normativas
do Conselho Municipal de Educação de Santa Maria-RS? ( ) Sim. ( ) Não
6. Você sabe qual é a função de um Conselho Municipal de Educação? ( ) Sim.
( ) Não. Conte o que você compreende sobre essa função junto à Educação
Infantil.
7. Sua escola possui Projeto Político-Pedagógico e Regimento? O Conselho
Municipal de Educação revisou e aprovou tais documentos?
8. Qual a sua opinião sobre os serviços prestados pelo Conselho Municipal de
Educação-RS?
9. Qual a sua opinião sobre os serviços prestados pela Secretaria Municipal de
Educação de Santa Maria-RS?

10. Na sua opinião, quais foram as principais dificuldades que surgiram quando
da ocasião do processo de credenciamento e autorização de funcionamento
da sua Escola de Educação Infantil?

133

11. Quais são as suas sugestões para qualificar este processo de
credenciamento e autorização de funcionamento das Escolas privadas de
Educação Infantil em Santa Maria-RS?
12. Quais outras sugestões para a melhoria do trabalho e atendimento do
Conselho Municipal de Educação de Santa Maria-RS?
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APÊNDICE E – INDICAÇÃO DO CMESM PARA CREDENCIAMENTO E
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PRIVADAS DE SANTA MARIA – RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA
(Em processo de homologação pelo CMESM)
INDICAÇÃO CMESM - Nº ____/2017

Credenciamento e Autorização de Funcionamento
de Escolas Privadas de Educação Infantil.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA,
criado pela Lei Municipal nº 3168, de 14 de novembro de 1989, no uso de suas atribuições e
considerando:
−

−

−

−

−

−

a Constituição Federal de 1988, Seção da Educação, disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_
2016.pdf?sequence=1>;
a LDBN n.º 9.394/96, de 20 de dezembro de1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases
da
Educação
Nacional,
disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>;
a Lei nº 8.089, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente,
disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>;
a Resolução CNE/SEB nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que estabelece
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, disponível em:
<http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf>;
a Resolução CNE/SEB nº 04, de 13 de julho de 2010, que estabelece Diretrizes
Curriculares
Gerais
para
a
Educação
Básica,
disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf>;
a Resolução CMESM nº 30, de 21 de novembro de 2011, que estabelece
Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil em Santa Maria - RS,
disponível
em:
<http://www.sinprosm.com.br/wpcontent/uploads/2015/03/RESOLU%C3%87%C3%83O-30.pdf> ;
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−

−

−

−

−

−

a Resolução CMESM Nº 29/2011 de 12 de setembro de 2011, que estabelece
orientações para elaboração do Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar
em Santa Maria - RS, disponível em: <www.sinprosm.com.br/wpcontent/.../01/RESOLUÇÃO-CMESM-Nº-29_2011.doc>;
a Resolução CMESM Nº 31, de 12 de dezembro de 2011, que define Diretrizes
Curriculares para a Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino de Santa
Maria
–
RS,
disponível
em:
<www.sinprosm.com.br/wpcontent/.../01/RESOLUÇÃO_CMESM_Nº31_2011.doc>;
o Decreto Executivo nº 92, de 25 de setembro de 2015, que regulamenta a
concessão de Licenças Municipais e expedição de Alvarás para
Estabelecimentos e Atividades no Município de Santa Maria, disponível
em:<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp8d3vxvrUAhXFiZAKHRiYBAQQFggnMAA&url=ht
tps%3A%2F%2Fwww.santamaria.rs.gov.br%2Finc%2Fview_doc.php%3Farquivo
_dir%3D2015%26arquivo_nome%3Ddoc_201509251485.pdf&usg=AFQjCNENoQfkW7SoUA5yOAcZuBgBVk1e0Q>.
o Decreto Executivo nº 019, de 02 de fevereiro de 2012, que estabelece critérios
construtivos mínimos para prédios de uso coletivo, quanto a minimização das
barreiras físicas voltadas à promoção da acessibilidade, e dá outras providências,
disponível
em:
<https://www.santamaria.rs.gov.br/inc/view_doc.php?arquivo_dir=2015&arquivo_
nome=doc_20150515-1319.pdf> .
o Decreto nº 51.803, de 10 de setembro de 2014, que regulamenta a Lei
Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e alterações, que
estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndio nas
edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul,
disponível em: <http://www.sinduscon-rs.com.br/decreto-no-51-803-de-10-desetembro-de-2014/>.
e demais legislação pertinente.

Apresenta indicações para o fluxo relacionado ao pedido de credenciamento e
autorização de funcionamento de escolas privadas que ofertam exclusivamente Educação
Infantil no município de Santa Maria-RS.

1- Orientações gerais

1.1 Sistema Municipal de Ensino pode ser entendido como a opção dos municípios
em assumir a autonomia em relação à política educacional vigente no País, tendo como
pressuposto a participação e representação de segmentos sociais e educacionais (CME,
SMED, Escolas públicas, privadas, conveniadas) nas instâncias legitimamente instituídas no
âmbito da gestão da educação municipal (WERLE, 2006; SARMENTO, 2005; FERREIRA,
2001).
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1.2 Conselho Municipal de Educação se caracteriza como espaço de participação
da sociedade civil na formulação e no acompanhamento das políticas públicas para a
educação. Nesse caso, o Conselho tem funções consultiva, deliberativa, fiscalizadora,
mobilizadora e de controle social da execução das políticas educacionais do Município.
Cabe destacar que, com a instituição do SME, o Conselho Municipal de Educação deverá,
ainda, responder pela função propositiva e normativa no Município (BORDIGNON, 2009).

1.3 Secretaria de Município da Educação possui atribuições de coordenar e
executar as políticas de educação do município e supervisionar a sua execução nas
instituições que compõem sua área de competência. Também, faz parte de suas atribuições
garantir igualdade de condições para o acesso e a permanência do educando na escola,
além disso, valorizar os profissionais da educação, garantindo-lhes planos de carreira
específicos dentro do serviço público municipal (KIELING, 2016).
1.4 Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e destina-se à criança
de zero a cinco anos e onze meses de idade, sendo obrigatória a partir dos quatro anos.
Constitui-se um direito a que o Estado tem o dever de atender e de responsabilidade da
família matricular em instituição credenciada (Setor de Alvará - PMSM, Setor da Vigilância
Sanitária - PMSM, Corpo de Bombeiros e CME) e autorizada (CME) pelos órgãos
competentes.
As instituições de Educação Infantil atendem:
a) etapa da creche: crianças de zero a três anos e onze meses de idade
(berçário e maternal);
b) etapa da pré-escola: crianças de quatro a cinco anos e onze meses
(pré nível A e pré nível B).

1.5 São consideradas como instituições públicas de Educação Infantil são
criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público federal, estadual,
distrital ou municipal (LDB, Art. 19, inciso I). São espaços institucionais não domésticos que
constituem estabelecimentos educacionais públicos, que educam e cuidam de crianças de
zero a cinco anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.
1.6 São consideradas como instituições privadas de Educação Infantil todas
aquelas que desenvolvem atividades pedagógicas, para crianças de zero a cinco anos e
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onze meses, independentemente da denominação das mesmas e, portanto, submetidas à
normatização pelo Sistema Municipal de Ensino.

1.7 São instituições privadas de Educação Infantil as mantidas e administradas por
pessoa física ou jurídica de direito privado, enquadradas nas categorias:
a) particular – mantida por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado, que não apresente as características das alíneas abaixo;
b) comunitária – instituída por grupos de pessoas físicas ou por uma ou
mais pessoas jurídicas, com representantes da comunidade;
c) confessional – instituída por grupos de pessoas físicas ou por uma ou
mais pessoas jurídicas, que atende a orientação confessional e ideologia
específica e ao disposto na alínea anterior;
d) filantrópica – que ofereça gratuitamente serviços educacionais a
pessoas carentes e atende aos demais requisitos previstos em lei.

1.8 Compete às instituições privadas de Educação Infantil, pertencentes ao Sistema
Municipal de Ensino, construir, executar e avaliar o seu Projeto Político-Pedagógico e
Regimento Escolar, com base na Resolução CMESM Nº 29/2011 e 30/2011.

1.9 De acordo com esta Indicação, constam nos anexos e listas de documentos para
solicitar alvará de localização e alvará sanitário junto a Secretaria de Município Secretaria de
Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação; e instrução de processo
junto à Secretaria de Município da Educação. Somente serão aceitos no processo
declaração, laudo ou parecer fornecido pelos órgãos envolvidos na avaliação e vistoria do
estabelecimento.

2. São atribuições dos Envolvidos no processo de credenciamento e
autorização de funcionamento:
2.1 – Do Proprietário(a) do Estabelecimento a ser credenciado e autorizado o
funcionamento

a) Abrir firma junto aos órgãos competentes
b) Abrir protocolo para solicitação de concessão do alvará de localização e
funcionamento junto ao Setor de Alvará Secretaria de Município de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Inovação da PMSM, com no mínimo 120 dias antes da
prestação de serviços à comunidade.
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c) Apresentar toda a documentação necessária para instrução de processo à Secretaria
Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e,
posteriormente, ao Conselho Municipal de Educação (Anexos 1, 2, 3 e 4).
d) Observar e atender todas as orientações e aspectos legais relacionados ao processo
de credenciamento e autorização de funcionamento, considerando as normativas
emitidas pelo Executivo Municipal (Anexos 2,3 e 4) por meio da Secretaria de
Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação e pelo Conselho
Municipal de Educação de Santa Maria.
e) Realizar mudança de proprietário e/ou de localização, os proprietários deverão abrir
novo processo para atualização e funcionamento.
f) Realizar adaptações necessárias no estabelecimento, caso seja demandada esta
questão por um ou mais órgãos envolvidos nos trâmites.
g) Aguardar todos os trâmites legais de autorização e somente colocar em
funcionamento o estabelecimento de ensino após a emissão do parecer de
aprovação de funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação.
2.2 – Da Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Inovação
a) Receber e examinar, à luz dos dispositivos legais, o processo de solicitação de
emissão de alvará.
b) Agendar com a Secretaria de Município Educação que, em conjunto com CME e o
Setor de Vigilância Sanitária, visitas técnicas para vistoria dos estabelecimentos.
c) Expedir alvará de localização do estabelecimento para dar continuidade à
instrução do processo que deverá ser encaminhado Conselho Municipal de Educação.
2.3 – Da Secretaria de Município da Educação
a) Quando consultada, orientar os proprietários de estabelecimentos de Educação
Infantil acerca das normativas e respectivos encaminhamentos para credenciamento e
autorização de funcionamento junto ao CME.
b) Realizar visitação conjunta com o CME e o Setor de Vigilância Sanitária da
Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, para vistoria
ao estabelecimento requerente.
c) Fiscalizar o desenvolvimento das atividades educacionais pelas escolas privadas
de Educação Infantil, comunicando o CME possíveis irregularidades.
2.4 – Do Conselho Municipal de Educação
a) Orientar os proprietários de estabelecimentos de Educação Infantil acerca das
normativas e respectivos encaminhamentos para credenciamento e autorização de
funcionamento.
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b) Realizar visitação conjunta com Assessor(a) Técnico(a) da Secretaria de
Município da Educação e com Técnico(a) do Setor de Vigilância sanitária da Secretaria de
Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, para vistoria ao
estabelecimento requerente.
c) Receber do proprietário documentação para instruir processo de credenciamento
e autorização (anexos 1 e 5).
d) Emitir parecer de autorização de funcionamento da instituição de Educação
Infantil.
Vigência
Esta Indicação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Municipal de
Educação.
Santa Maria, ____ de ______ de 2017.
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APÊNDICE F - ESTRUTURA E CONTEÚDO DO SITE DO CME DE SANTA MARIA
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ANEXO A- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
JUNTO À SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO E CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Para o credenciamento e a autorização de funcionamento das Escolas de
Educação Infantil privadas, o(a) proprietário(a) deverá encaminhar os seguintes
documentos junto ao Conselho Municipal de Educação:
I – requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Educação
solicitando credenciamento e autorização para o funcionamento da Instituição de
educação infantil;
II – ter o imóvel em condições de oferta à educação infantil de acordo com as
solicitações técnicas e arquitetônicas indicadas em legislação vigente (Resolução nº
30/2011):
a)
b)
c)
d)

se o imóvel for próprio, a escritura pública do terreno;
se o imóvel for locado, o contrato de locação;
certificado de limpeza da caixa d’água;
alvará de prevenção e proteção contra incêndio, com laudo do Corpo
de Bombeiros;
e) planta baixa do prédio com as devidas adaptações;
f) estar em conformidade com a Resolução CMESM nº 30/2011,
apresentando a relação e registros fotográficos fidedignos dos espaços
físicos, mobiliário, equipamentos e acervo bibliográfico.
III – cópia do CNPJ atualizado da Instituição.
IV – declaração ou laudo fornecido pelo Setor de Vigilância Sanitária, da
Secretaria Municipal de Estruturação e Regulação Urbana, que comprove estar a
instituição dotada das condições mínimas em termos de estrutura geral, aspectos
construtivos e recursos materiais necessários ao acompanhamento da criança;
V – alvará de localização e funcionamento, expedido pelo órgão próprio da
Prefeitura Municipal (Setor de Alvará);
VI – certidão negativa do cartório de registros especiais;
VII

–

documentação

que

possibilite

verificar

a

capacidade

de

autofinanciamento e prova de idoneidade econômico-financeira da entidade
mantenedora e de seus sócios, consistindo de certidão negativa do cartório de
distribuição pertinente, com validade na data de apresentação do processo
(comunitárias e filantrópicas);
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VIII – comprovação da cessão do imóvel, por prazo não inferior a três anos
(comunitárias e filantrópicas);
IX – cópia do convênio atualizado firmado pela Prefeitura Municipal de Santa
Maria, para as instituições conveniadas (comunitárias e filantrópicas);
X – ata da eleição da Diretoria da mantenedora (comunitárias e filantrópicas);
XI – declaração indicando o responsável pela mantenedora (comunitárias e
filantrópicas);
XII – declaração indicando o responsável pela escola, se assim ficar
determinado no convênio (comunitárias e filantrópicas);
XIII – projeto político-pedagógico e regimento escolar em atendimento a
Resolução CMESM nº 29/2011;
XIV – nominata e comprovantes de escolaridade dos professores, explicitando
respectivas funções;
XV – nominata e comprovante de escolaridade dos funcionários que atuam na
Instituição, explicitando respectivas funções;
XVI – relação nominal dos alunos com respectivas datas de nascimento;
XVII – planejamento de realização de reuniões pedagógicas e encontros de
formação continuada dos recursos humanos;
XVIII – projetos complementares desenvolvidos na escola;
XIX – declaração, assinada pelo representante legal da pessoa jurídica e pelo
diretor ou responsável da instituição de Educação Infantil, informando ter
conhecimento de que as atividades escolares da pré-escola só deverão ser
encerradas ou paralisadas, após o cumprimento dos dias letivos, previstos no
calendário escolar vigente;
XX – comprovante de cadastro em outros Conselhos (se tiver);
XXI – comprovante de utilidade pública (se tiver).
XXII – a mantenedora da instituição de educação infantil privada poderá optar
por ofertar plano de saúde e/ou seguro de vida para o aluno.
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ANEXO B- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO
JUNTO À SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TURISMO E INOVAÇÃO
PASSO A PASSO PARA INCLUSÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO, CONFORME
DECRETO EXECUTIVO Nº 92 DE 25/09/2015.
1º) CONSULTA PRÉVIA PARA FINS DE ZONEAMENTO E USO:
●
●
●
●
●
●

Requerimento padrão;
Croqui de localização devidamente preenchido e assinado pelo proprietário;
Matrícula do imóvel atualizada e, se necessário, contrato de compra e venda
autenticado;
Espelho da situação cadastral do imóvel (IPTU);
Cópia de Microempreendedor Individual (MEI), quando houver;
Cartão CNPJ ou descrição da atividade a ser desenvolvida.

2º) VERIFICAR SE A ATIVIDADE NECESSITA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE
PROJETO ARQUITETÔNICO, conforme Decreto Executivo No 18/2012:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

COZINHA INDUSTRIAL (cujas refeições sejam comercializadas para o
público em geral);
SUPERMERCADO (com área total superior a 500m2);
RESTAURANTE,
PIZZARIA,
PASTELARIA,
CHURRASCARIA
E
ASSEMELHADOS (com área total superior a 200m2);
PANIFICAÇÃO (com área total superior a 100m2);
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (com área total superior a 200m2);
ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL;
HOTEL, MOTEL;
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E/OU DE CORRELATOS;
FARMÁCIA COM LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO;
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS;
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS;
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, MÉDICA, ODONTOLÓGICA E VETERINÁRIA;
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA CLÍNICA,
CITOLOGIA E
POSTO DE COLETA;
LAVANDERIA (que processe roupas provenientes de serviços de saúde);
OUTRAS ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE À SAÚDE (Em virtude
de alterações nas legislações sanitárias, poderão ser exigidos Projetos
Arquitetônicospara outras atividades, além das citadas acima).

3º) SOLICITAR AS LISTAS DE DOCUMENTOS PARA INCLUIR ALVARÁ DE
LOCALIZAÇÃO, ALVARÁ SANITÁRIO E LICENÇA AMBIENTAL, conforme cada
atividade.
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4º) MONTAR OS TRÊS PROCESSOS (Alvará de Localização, Alvará Sanitário e
Licença Ambiental, quando for o caso) E PROTOCOLAR NESTA SUPERINTENDÊNCIA
(Protocolo único).

OBS.: É NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DO APPCI (ALVARÁ DE PREVENÇÃO
E

PROTEÇÃO

CONTRA

INCÊNDIOS)

ATUALIZADO

PARA

PROCESSOS DE INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO.

PROTOCOLAR

OS
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ANEXO C- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO
ARQUITETÔNICO
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ANEXO D - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO ESPECÍFICA
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
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ANEXO E – FICHA DE CHECKLIST/CREDENCIAMENTO DE ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

