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RESUMO

As considerações evidenciadas neste estudo fazem parte da pesquisa denominada Gestão
educacional na educação infantil de Vitória da Conquista – BA: analisando o discurso da
equipe diretiva. Desenvolvida à luz dos postulados e teorizações foucaultianas, procurou
responder ao seguinte questionamento: Qual é o discurso sobre gestão educacional da equipe
diretiva das creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista?Utilizou, como
dispositivos de análise, a formação dos objetos, a formação das modalidades enunciativas e a
formação dos conceitos, para atingir o objetivo de analisar o discurso sobre gestão
educacional da equipe diretiva de creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista.
O delineamento do estudo se deu com base em três eixos particularizantes: a) discursos em
torno da educação infantil; b) o eco das vozes sobre gestão educacional e democrática; e c) a
posição dos sujeitos: implicações da subjetivação. Foram selecionadas duas instituições de
educação infantil e,em um viés discursivo, foram entrevistados seis sujeitos que compõem a
equipe diretiva: duas diretoras, duas vice-diretoras e duas coordenadoras pedagógicas.
Trabalhada a análise da relação saber-poder na perspectiva foucaultiana, os resultados
indicaram que os discursos dos sujeitos são povoados por saberes que subjetivam as posições
a que estes sujeitos estão alocados. Conclui-se, pela análise dos dados, que: a) existe um
trabalho sendo realizado para a efetivação da gestão democrática nas creches, mas a
participação das famílias ainda é incipiente; b) a equipe diretiva, apesar de ter integração, seus
discursos são demarcados pelas relações de poder e funções que ocupam; c) é necessário
romper com as barreiras assistencialistas que ainda rondam as creches, a fim de construir um
ambiente democrático; d) foi evidenciada a necessidade de a equipe gestora promover ações
para fortalecer os laços com as famílias com vistas à construção da autonomia; e) é importante
a mediação da equipe gestora na formulação de uma proposta pedagógica que leve em
consideração o desenvolvimento integral da criança.
Palavras-chave: Discurso. Educação Infantil. Gestão educacional. Gestão democrática.
Relação saber-poder.
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ABSTRACT
The considerations highlighted in this study have been part of the research entitled "Education
Management in early childhood education from Vitoria da Conquista - Bahia: analyzing the
discourse of the management team." This study was developed from Foucault's postulates and
theories and it has sought to answer the following question: What is the discourse
oneducationalmanagement fromnursery schools‟ staffat the public school network in Vitoria
da Conquista?In the meantime, we have used as analytical devices the formation of objects,
the formation of enunciative modalities and the formation of concepts to achieve the objective
of analyzing the discourse on educational management of team administration at municipal
nursery schools network in Vitória da Conquista.The study design was given from three
particularizing axes:a) speeches around children's education,b) the echo of voices on
educational and democratic management and c) the position of subjects: implications of
subjectivity. Two institutions were chosen and have worked with the analysis of knowledgepower relationship in Foucault's perspective and the results have indicated that the speeches
of subjects are full of knowledge that subjectify the positions to which those subjects have
been allocated.We‟ve concluded from the analysis of the data:a) there is some work being
done for effectuation of democratic management in nurseries school, but the participation of
families is still incipient;b) the management team despite integration has marked his speeches
from the power relations and the functions they occupy;c) it is necessary to break with the
welfare barriers that still roam the nurseries in order to build a democratic environment;d) it
was showed the need of the management team to promote actions to strengthen ties with
families with a view to building autonomy;e) it is important the mediation of the management
team in formulating a pedagogical proposal that takes into account the children's whole
development.
Keywords: Speech. Child education. Educational management. Democratic management.
Knowledge-power relationship.
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INTRODUÇÃO

A gestão educacional no contexto da educação infantil é importante para
ressignificar alguns aspectos da administração escolar que, por muito tempo, estavam
impregnados de práticas que favoreciam o clientelismo e o assistencialismo.
Acreditamos que qualquer estudo no cenário da educação infantil não pode se
privar da lembrança de que o atendimento público a crianças em instituições formais no Brasil
sucede com a criação e extinção de órgãos diversos, em uma perspectiva assistencialista. O
país registra falta de cuidado com a educação de crianças pequenas desde o século XIX com a
fragmentação de iniciativas e uma visão assistencialista. A política de educação para os
pobres estigmatiza as primeiras instituições voltadas para o cuidado de crianças e reflete na
forma como ainda são vistas. Somente a partir da década de 1980, com o movimento pela
redemocratização, é que a educação para a infância passou a ser assegurada na Carta Magna
como um direito da criança e da família, e não mais como uma benesse. Esse importante
avanço é reafirmado na LDBEN 9.394/96, que “batiza” a educação infantil e a invoca como
primeira etapa da educação básica. Apesar dos avanços apresentados, a educação infantil, no
cenário educacional, ainda caminha a passos lentos para um atendimento de qualidade.
Aliado a essa conjuntura, perpassa o contexto da gestão educacional um
hibridismo das lógicas democrática e gerencial. Se, por um lado, luta-se pela gestão
democrática, calcada nas lutas de educadores e movimentos sociais na década de 1980, por
outro, há a tônica gerencial, que se utiliza de conceitos da gestão democrática, mas com
sentido totalmente inverso. A década de 1980 se configurou como palco de lutas diversas em
prol da democratização do país, em que se almejava retomar o controle social das instituições.
Já a década de 1990 trouxe consigo o espectro da modernização do aparelho do Estado,
associado a conceitos como descentralização e desburocratização, além da concepção
gerencial na gestão das instituições sociais (TOMÉ, 2014; PERONI, OLIVEIRA, 2009).
Em nosso entendimento, as atividades de gestão devem ser compreendidas como
parte integrante e indispensável dos processos educativos, com vistas a garantir tempo e
espaço para que as relações de poder possam ser debatidas e construídas democraticamente.
Todavia, é de suma importância que os atores sociais envolvidos na gestão estejam, de fato,
cientes da diferenciação entre gestão democrática e gestão gerencial, já que alguns conceitos
relacionados à gestão democrática,como descentralização financeira, priorização do trabalho
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coletivo, construção da autonomia, entre outros, tiveram seu sentido transformado pela
concepção gerencial. Além disso, apesar do reconhecimento da especificidade da educação
infantil, a lógica imposta à gestão de creches e pré-escolas é a mesma que se impõe às demais
etapas da educação básica.
Em Vitória da Conquista, estado da Bahia, por exemplo, até 2006, as creches 1
“faziam parte” da Secretaria de Desenvolvimento Social, embora a LDBEN 9.394/96 tenha
legitimado sua vinculação à educação desde 1996. Isso implica práticas e, principalmente,
discursos voltados para o assistencialismo. Outra questão que merece destaque é que, apesar
de as eleições para diretores serem uma premissa desde 1997 nas escolas municipais de
Vitória da Conquista, as creches só ingressaram no pleito em 2009, para o biênio
2010/2011,os coordenadores pedagógicos em 2007, e os vice-diretores, em 2011. Esses
pontos são interessantes para delinear conjecturas a respeito da gestão das creches em Vitória
da Conquista.
Todo o processo de mudanças em sua gestão pelo qual a educação infantil vem
passando no Brasil e em Vitória da Conquista e a condição desta pesquisadora de membro do
quadro docente da rede municipal de ensino, desde o ano de 2005, com atuação prioritária na
educação infantil, fomentaram o desejo de estudar essa etapa da educação básica. Como
educadora, foi possível desempenhar diversas funções nas creches2, iniciando como docente
em turmas com crianças de 04 e 05 anos de idade (turmas de pré-escolar);algum tempo
depois, como coordenadora pedagógica; e, posteriormente, como diretora, a princípio
indicada pelo poder público ligado à educação, posteriormente, no segundo mandato,eleita
pela comunidade na mesma instituição.
Ainda nessa minha trajetória, tive a possibilidade de atuar em creches conveniadas
e creches municipais, o que possibilitou olhar com acuidade as peculiaridades que
caracterizam essas instituições. Em Vitória da Conquista, as creches municipais têm origem
na iniciativa pública, enquanto as creches conveniadas, apesar de estarem ligadas ao poder
público municipal, foram geradas por iniciativa da sociedade civil. Estas instituições,
portanto, não foram criadas pela Prefeitura Municipal, mas por associações de moradores ou
pessoas físicas com forte ligação com as causas sociais. Outra diferença marcante entre estas
instituições é a forma de escolha dos diretores: enquanto as creches conveniadas têm seus
dirigentes indicados, com base em critérios estabelecidos nos estatutos de cada instituição, as
1

O termo creche refere-se às instituições de educação infantil em Vitória da Conquista que atendem às crianças
de 02 a 05 anos de idade. A LDBEN 9.394/96 emprega esse termo somente para o atendimento às crianças de 02
e 03 anos de idade e pré-escola para o atendimento a crianças de 04 e 05 anos.
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creches municipais vivenciam o processo de eleição desde o ano de 2009, submetendo-se a
pleito para eleger diretores e vice-diretores, conforme regulamentação do Decreto nº
13.263/2009.
Essa vivência na prática profissional, a paixão pela educação infantil e o encontro
com as disciplinas Seminário de Dissertação I e II, Gestão Educacional e Políticas Públicas,no
Programa de Pós-Graduação em Educação, stricto sensu, da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia,levaram-me a gestar o projeto de pesquisa,sucessivamente remodelado,
enriquecido até ganhar o formato final. Estudos e reflexões realizados nas disciplinas citadas
aguçaram o meu olhar de pesquisadora para um campo que estava carregado com práticas e
dilemas do cotidiano.
Este estudo também trouxe à tona a vivência como gestora de uma instituição de
educação infantil, na qual vários desafios foram enfrentados em busca de uma configuração
coletiva, pois, apesar de acreditar na gestão democrática, muitas práticas já sedimentadas na
instituição distanciavam-se da participação idealizada.
Um desses desafios foi perceber que, apesar dos avanços nos campos legal e
teórico, as creches ainda são instituições vistas como um local onde se deixam as crianças
“guardadas” e onde não há objetivos educacionais definidos. Muitas famílias que entregam as
crianças aos cuidados de uma creche pública municipal o fazem pela necessidade do mundo
contemporâneo, em que as mulheres têm uma atuação cada vez mais forte no mercado de
trabalho. Ou seja, poucas famílias o fazem porque entendem a importância da educação
infantil na vida dos filhos ou porque conhecem o direito da criança, garantido na Constituição
Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na LDBEN 9.394/96, o que
dificulta o envolvimento em momentos de participação ativa e efetiva na instituição.
Partindo das premissas apresentadas nos parágrafos anteriores, lançamo-nos na
empreitada de refletir sobre a gestão educacional que se desenvolve nas creches de Vitória da
Conquista, procurando responder à seguinte questão: Qual é o discurso sobre gestão
educacional da equipe diretiva das creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista
– BA?
O estudo está ligado à linha de pesquisa políticas públicas e gestão da educação,
nível de mestrado acadêmico, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e se nomeia
Gestão educacional na educação infantil de Vitória da Conquista - BA: analisando o
discurso da equipe diretiva.
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O objetivo geral do estudo foi analisar o discurso sobre gestão educacional da
equipe diretiva de creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista. Para atingir o
objetivo de forma mais substantiva, selecionamos como objetivos específicos: analisar a
função (posição) do diretor, do vice-diretor e do coordenador pedagógico,à luz das
regulamentações da Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista e de órgãos
nacionais; analisar concepções ou discursos sobre gestão educacional nas décadas de 1980 e
1990 e contextualizar a educação infantil em âmbito nacional e em Vitória da Conquista.
O recorte temporal da pesquisa data de 2009, ano de ingresso das creches no
pleito eletivo, até 2015, ano de finalização do mestrado em educação da pesquisadora 3 .
Utilizamos os postulados e teorizações foucaultianos que mostram o discurso como portador
de diversas vozes impressas, os sujeitos, criados nas relações de poder-saber,na produção de
saberes e nas estratégias e práticas que materializam as relações de poder espraiado. Para o
tratamento de dados, debruçamo-nos sobre a obra de Michel Foucault, Arqueologia do Saber
(2008), com as noções de formação dos objetos, formação dos conceitos e formação das
modalidades enunciativas.
Este estudo, que apresenta o desenvolvimento e os resultados da pesquisa, está
organizado em quatro capítulos: dimensão teórico-metodológica; caminhos e descaminhos da
infância e da educação infantil: discursos e trajetórias; trilhas e discursos sobre gestão
educacional e democrática; a equipe gestora e sua subjetivação.
O primeiro capítulo, denominado “Dimensão Teórico-Metodológica”, trata da
apresentação dos postulados e teorizações foucaultianos e de algumas noções que foram
utilizadas no decorrer do estudo, objetivando melhor compreensão do leitor. Apresentamos
também o locus, os sujeitos, o corpus, os procedimentos, além da explicação dos dispositivos
de análise.
No segundo capítulo, intitulado “Caminhos e descaminhos da infância e da
educação infantil”, apresentamos o nascimento do sujeito moderno infantil, para, a partir daí,
mostrar como a infância entra nos cômputos do Estado. Este contexto se afunila para a
discussão da educação infantil no Brasil e em Vitória da Conquista.
No terceiro capítulo,designado “Trilhas e discursos sobre gestão educacional e
democrática”,contextualizamos gestão educacional, gestão democrática e gestão gerencial,
salientando as lutas de 1980 e a reforma de 1990 como imprescindíveis na construção do
saber em torno da gestão educacional. Posteriormente, chegamos aos discursos dos
3

A apresentação deste estudo se dará em março/2016. O ano 2015 está sendo marcado pelo tratamento dos
dados e sistematização da escrita.
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sujeitos,apresentando os movimentos pelos quais a gestão atravessa e descortinamos a
importância da gestão democrática na educação infantil pública e no poder disciplinar que
perpassa os processos nas sociedades modernas.
Encerramos como quarto capítulo, denominado “A equipe gestora e sua
subjetivação”, que apresenta a figura do sujeito segundo as contribuições de Michel Foucault.
Seguimos com a transformação das enunciadoras em sujeito e a subjetivação a que foram
impostos, mostrando que não se pode falar de tudo em qualquer posição. Essa sistematização
ocorre em três segmentos: quem é o sujeito à luz das teorizações e postulados foucaultianos, o
encontro com a função, e o ser/estar da equipe gestora.
Partimos da premissa de que este estudo é importante para o pensamento em torno
da gestão educacional na educação infantil. Nosso desejo é que sirva de reflexão para o
aprimoramento dos estudos em gestão educacional, com vistas à construção da autonomia e
gestão democrática nas creches.
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1

DIMENSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Seja como for, pode-se compreender que o método
em Foucault tem também o sentido de
determinadas formas de análise muito específicas,
algo que funciona sempre como uma vigilância
epistemológica que tem, no fundo, uma teorização
subjacente.
(VEIGA-NETO, 2005, p. 20)

Nosso intuito com este capítulo é apresentar o percurso teórico-metodológico
perfilhado ao longo da pesquisa, evidenciando, principalmente,mecanismos, procedimentos e
análises metodológicas.Explicita as características sujeitos, corpus e locus da pesquisa.
Analisamos o discurso sobre gestão educacional da equipe diretiva de creches da
rede pública municipal de educação de Vitória da Conquista, utilizando postulados e
teorizações de Michel Foucault.
Visando ao entendimento acerca dos enunciados que compõem os discursos da
equipe gestora de creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista, tomamos como
objeto de estudo a gestão educacional na educação infantil, afunilando para o cenário de
creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista.
Para associar os resultados da pesquisa aos postulados e teorizações foucaultianas,
adotamos a sistematização mediante descrições, que, todavia, foram transcendidas à medida
que as análises discursivas fundamentavam-se em bases científicas consistentes, a fim de
alcançar o rigor científico exigido em dissertação de mestrado.
Também foi de fundamental importância a análise dos discursos dos sujeitos em
conformidade com a relação poder-saber que permeia a gestão educacional na educação
infantil – o podercompreendido como uma prática social constituída historicamente, que se
exerce em pontos diversos da sociedade e explica a produção de saberes. Esses saberes se
constituem conforme as relações de poder, o poder fabrica o saber, ou melhor, “[...] todo
ponto de exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber”
(MACHADO, 2014, p. 28).
Trilhando um caminho foucaultiano, precisamos analisar a função dos sujeitos
envolvidos na pesquisa (diretoras, vice-diretoras e coordenadoras pedagógicas), no contexto
de creches enquadradas no estudo e em bases científicas, visando questionar o estatuto do
indivíduo para compreender como o poder circula nessa esfera e produz saberes que
qualificam e promovem os sujeitos.
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A perspectiva analítica do texto buscou responder aos objetivos propostos, mas
também estabeleceu ligações sobre como as relações de poder que se desenvolveram no
contexto dos sujeitos envolvidos na pesquisa firmaram vínculos com a gestão democrática no
contexto da educação infantil e como esses discursos instituíram novos saberes e vontades de
verdade.
Assim, analisamos os discursos dos sujeitos que compõem a equipe gestora,
entendendo que o poder está em todos os lugares, inclusive nas posições em que eles estão
subjetivados, sendo capaz de produzir saberes que circundam as práticas desses sujeitos,
principalmente no que se refere à gestão democrática na educação infantil.
O poder na sociedade moderna é uma competição permanente e generalizada e
aparece como uma forma de disciplinar os indivíduos. Nesse sentido, as práticas discursivas
são formas de moldagem dos corpos, uma vez que não são somente palavras pronunciadas,
mas formas de controle e seleção de procedimentos que justificam a produção do saber e o
poder que delas emana. Assim, analisar o discurso científico e o discurso oficial sobre gestão
educacional na educação infantil, além do discurso dos sujeitos da equipe gestora das creches
participantes da pesquisa, foi de fundamental importância para entender os efeitos do poder e
a produção de saber que se dissipam por essas instituições e afetam as práticas.
Ao nos lançarmos nesse desafio, acabamos por enveredar pelo entendimento de
como o poder e o saber se conectam para atender a uma vontade de verdade (VEIGA-NETO,
2005), instituída pelo discurso oficial e científico. Contudo, essa vontade vai sendo
modificada à medida que os sujeitos vão constituindo relações com os pares e com a prática.
Esse é o entendimento de Machado (2014), quando assegura que Foucault desmistifica o
Estado como fonte central e negativa do poder e considera a ciência como sustentáculo do
poder.
Seguimos para elucidação de alguns conceitos do filósofo francês Michel
Foucault, que foram utilizados ao longo da pesquisa e que são essenciais para o entendimento
do texto.

1.1.Pressupostos foucaultianos
Para o desenvolvimento do estudo, foram utilizados os postulados e as teorizações
foucaultianas; contudo, alguns conceitos foram usados com mais veemência, por acreditarmos
que dariam mais sustentabilidade às discussões. Empreendemos uma revisão teórica desses
conceitos a fim de facilitar a análise dos dados.
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Nascido em família abastada de burgueses católicos, Michel Foucault ingressou
precocemente em escolas importantes, quando se familiarizou com a filosofia. Seus estudos
apresentam vigor e originalidade, pois transgridem e ultrapassam os limites do mundo social
ao focar nas relações entre poder e saber. (VEIGA-NETO, 2005)
O poder e o saber, ou melhor, a relação saber-poder foi incisiva em toda a
discussão, como na obra Microfísica do Poder(2014),em que afirma que, ao contrário do que
muitos pensam,o poder e a dominação não advêm de uma única fonte. Eles são exercidos em
várias direções nem sempre opressoras, mas cotidianas e sempre relacionadas à produção do
saber.Essa “nova” forma de poder, espraiada no tecido social, que controla e domestica o
corpo,por meio de atitudes, gestos, comportamentos, hábitos e discursos, fabrica o sujeito. O
sujeito, então, é produto do poder e objeto do saber. Sobre a relação saber-poder, explica
Machado (2014, p. 28):
[...] saber e poder se implicam mutuamente: não há relação de poder sem
constituição de um campo de saber, e, reciprocamente, todo saber constitui novas
relações de poder. Todo ponto de exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar
de formação de saber.

Nessa relação, o saber aparece como um catalisador do poder, uma vez que o
neutraliza. As relações de poder, assim, não são relações de violência aos corpos; são
neutralizadas pelos corpos, já que o saber produzido anula a ação de uns sobre os outros como
uma tática de governamento, no sentido de “dirigir condutas.” (VEIGA-NETO, 2005, p. 148).
Os homens criam saberes que os ajudam a se conhecerem melhor e que, portanto,
interferem na forma como vivem. A sociedade, então, não é mais do controle do poder sobre
as pessoas, mas do saber sobre as pessoas e está sempre permeada de relações de poder, de
embate e de resistências. No caso da pesquisa, buscamos identificar os saberes que envolvem
a gestão educacional na educação infantil, em dado tempo histórico, e como esses saberes se
transformam para atender à vontade de verdade dos sujeitos que compõem a equipe gestora de
creches, descrevendo e analisando as familiaridades e as discrepâncias que viabilizaram seu
surgimento.
Outra noção essencial é a de discurso. É importante salientar que, ao longo do
texto, empregamos a expressão discurso científico quando nos referimos à produção
acadêmica utilizada como base para as reflexões; discurso oficial quando se trata de leis e
regimentos relativos à área pesquisada; e discurso dos sujeitos, quando relacionados às falas
dos sujeitos pertencentes à equipe gestora e que foram entrevistados. Apropriamo-nos da
definição de Foucault (2009), que considera como um campo de saber/poder ou um conjunto
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de acontecimentos discursivos, que devem ser analisados pelos efeitos de sentido produzidos
em determinado momento histórico e que giram em torno dos saberes disseminados em
épocas diversas. O discurso se materializa na língua e é, nela, que a sua produção é controlada
e cerceada conforme a necessidade, o que demonstra que as práticas discursivas são
permeadas por diversas formas. Pelo discurso analisamos as relações de saber-poder que
perpassam a gestão educacional, como uma vontade de verdade da época, mesmo não sendo o
objetivo, mas é um caminho que leva a ele.
Para Foucault (2009), a verdade, na sociedade moderna, está no sentido do
discurso, no seu enunciado. E com o advento da ciência, os conhecimentos passaram a ser
verificáveis, modelando um saber e montando, a partir daí, um conjunto de práticas que
devem ser distribuídas. Cria-se a dominação do homem pelo homem, apoiada em uma
distribuição institucional, na qual a verdade absoluta impera: é a vontade de verdade. Viana
(2015) afirma que é a vontade de verdade que confere aos sujeitos o estatuto de dizer aquilo
que funciona como verdadeiro ou como falso. Segundo Foucault (2009, p. 17), a vontade de
verdade é decorrente de uma vontade de saber, que é reconduzida “[...] pelo modo como o
saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo
atribuído”, exercendo, desse modo, um poder de coerção sobre outros discursos.É ainda o
autor quem diz “[...] a verdade mais elevada já não residia mais no que era o discurso, ou no
que ele fazia, mas residia no que ele dizia”. Vemos o foco da verdade voltado para o
enunciado.
Tomamos por base o conceito de enunciado não como frase, como estrutura
proposicional ou ato de linguagem, mas como uma “[...] função que cruza um domínio de
estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no
tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2008, p. 98). O enunciado fica caracterizado, então, como
“[...] produzido por um sujeito, em um lugar institucional, determinado por regras sóciohistóricas, definidas, possibilitando o enunciado” (MILANEZ, 2009, p. 19). Assim, a
produção de um discurso por um sujeito é controlada pelo local de subjetivação, espaço
histórico e conjuntura em que se encontra. Na pesquisa, essas questões ganharam destaque,
pois entendíamos os discursos dos sujeitos entrevistados não apenas como simples discursos,
mas como um composto de enunciados linguísticos em torno da gestão educacional, da gestão
na educação infantil e da gestão democrática, salientando as posições que os sujeitos dos
discursos ocupam, e estas, nesse momento histórico, como o lugar onde “[...] não se tem o
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direito de dizer tudo, não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, qualquer um,
enfim, não pode falar de qualquer coisa.” (FOUCAULT, 2009, p.9).
O composto de enunciados debatidos anteriormente, em correlação de
funcionamento e transformação, apresenta homogeneidade e pode ser entendido como
formação discursiva como sugere o próprio Foucault (2008, p. 43):
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados,
semelhante sistema de dispersão, e no caso que entre os objetos, os tipos de
enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade
(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos por
convenção, que se trata de uma formação discursiva [...].

Tratando da análise de dados,que será posteriormente apresentada, recorremos à
obra Arqueologia do saber (FOUCAULT, 2008), para definir o caminho metodológico.
Outros conceitos também serão utilizados nas seções posteriores, mas serão
explicados nos próximos capítulos. Apresentaremos os pressupostos básicos que permeiam
todo o texto.

1.2 O locus de pesquisa
Partindo da premissa de Foucault (2009) de que o poder circula por mecanismos
diversos, sem nos deter na esfera estatal, mas na rede de relações estabelecidas, focalizamos,
entre os componentes da equipe gestora, relações de poder que fomentam o saber.
Acerca da motivação para realização da pesquisa, dois aspectos foram de extrema
importância para a pesquisadora. O primeiro se traduz no quesito pertencimento ao município
de Vitória da Conquista, terra natal e de vivências de parte considerável das experiências
pessoais e profissionais. O segundo diz respeito à atividade profissional em relação ao objeto
de estudo. Nesse sentido, o estudo atuou como um dispositivo de análise acerca do significado
da gestão educacional na educação infantil (pensando segundo o recorte dado) e do que se
entende por esse objeto e sua inserção nas demandas da gestão democrática.
Vitória da Conquista é um município baiano, com área territorial de 3.704,018
km², localizado na região econômica do Sudoeste da Bahia,a 503 km da capital, Salvador.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística4 (IBGE),o município registrou, em
2010, uma população de 306.866 habitantes, com previsão populacional para 2015 de 343.230
habitantes e densidade demográfica de 91,41 hab/km², fazendo-o o terceiro maior do estado
(posição posterior a Salvador e Feira de Santana), e o quarto do interior do Nordeste. Possui o
4

Dados retirados do site do IBGE: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=2933307
em 01/12/2015
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Produto Interno Bruto (PIB) de maior ascensão no interior da região, no valor de R$ 3,469
bilhões, crescendo gradativamente, principalmente em função do setor de serviços, comércio,
construção civil e de ser polo educacional. Segundo dados apresentados no site oficial da
Prefeitura Municipal,o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,708.
Tabela 1 – População do município de Vitória da Conquista – Bahia
Município População
em 2010

Total de
homens

Total de
mulheres

População População População
urbana
rural
estimada
em 2015
274.739
32.127
343.230

Vitória da
306.866
147.879
158.987
Conquista
Fonte: IBGE – Censo 2010. Tabela produzida pela autora

Tratando-se de educação pública municipal, dados do site oficial5 da Prefeitura
Municipal indicam que a rede é composta por 203 unidades escolares – 182 escolas, 140 na
zona rural e 41 na zona urbana –, e 21 creches. São 1.785 professores, entre efetivos e
contratados, e mais de 41 mil alunos atendidos, conforme matrícula apresentada neste
Quadro:
Quadro 1 – Matrículas da rede pública municipal de ensino de Vitória da Conquista
Ano
2010
2011
2012
2013
2014

Total de matrículas
38.897
38.924
39.903
40.091
41.210

Fonte: MEC / INEP, 2015 – Quadro produzido pela autora.

Tabela 2 – Matrículas na educação infantil da rede pública municipal de ensino de Vitória da
Conquista (2010 – 2014)
ANO
2010
2011
2012
2013
2014

5

www.pmvc.com.br

CRECHE
1.671
1.768
1.874
1.942
2.070

PRÉ-ESCOLA
3.678
3.815
3.960
4.315
4.742

TOTAL
5.349
5.583
5.834
6.257
6.812
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Estes dados mostram a discrepância de matrículas entre creches (00 a 03 anos) e
pré-escolas (04 e 05 anos), uma marca histórica dessa etapa da educação básica. As
instituições públicas e conveniadas da rede municipal, embora denominadas creches, recebem
crianças somente a partir de dois anos de idade. Apesar de o direito das crianças menores de
dois anos ser uma prerrogativa presente na Constituição Federal de 1998 e na LDBEN
9.394/96 (1996), o município ainda não se enquadra nesta regra.
Segundo dados colhidos na Secretaria Municipal de Educação, apenas duas
creches conveniadas atendem crianças menores de dois anos de idade e o fazem por iniciativa
própria. Os mesmos dados também indicam que, entre as creches da rede, atualmente, 03
trabalham exclusivamente com crianças de 02 e 03 anos de idade. As demais, apesar de serem
denominadas “creches”, oferecem também pré-escola. O atendimento nas turmas de crianças
com 02 e 03 anos é feito em jornada integral, enquanto o das turmas de crianças com 04 e 05
anos ocorre em jornada parcial, com um caso isolado de atendimento em tempo integral em
uma creche conveniada, também por iniciativa própria.
A rede atende a alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de
jovens e adultos, com crescente expansão de matrículas, conforme dados apresentados no
Quadro1. Contudo, o acesso à educação infantil ainda é um problema na rede municipal,
assim como em todo o panorama nacional, cujo contingente de crianças fora da escola ainda é
extenso, conforme demonstra a Tabela 3:

Tabela 3 – Matrículas na rede pública municipal de ensino de Vitória da Conquista –
Educação infantil (2010)
Segmentos

População

Matrícula

Não matriculados

Creche (0 a 3 anos)
Pré-Escola (4 e 5 anos)
Total (0 a 5 anos)

18.609
9.979
28.588

2.133
6.320
8.453

16.476
3.659
20.135

Fonte: IBGE, 2010, para os dados da população; MEC / INEP, 2015, para os dados da matrícula – Quadro
produzido pela autora.

Focalizamos o nosso estudo na educação infantil da rede pública municipal de
Vitória da Conquista, que, segundo dados colhidos no site da Prefeitura Municipal, conta com
23 creches 6 (01 na zona rural e 22 na zona urbana), das quais 13 são municipais e
10,conveniadas,com, aproximadamente, 7000 alunos atendidos. Estão em fase de construção
6

Em Vitória da Conquista as instituições da rede pública municipal são todas denominadas creches, mesmo que
atendam ao pré-escolar.
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09 novas creches 7 ligadas ao Proinfância 8 , em parceria com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), com investimento de R$8 milhões. Todas essas
unidades são jurisdicionadas ao sistema municipal de ensino e funcionam de acordo com a
Resolução nº006/2012, do Conselho Municipal de Educação (VITÓRIA DA CONQUISTA,
2012), que fixa normas para o funcionamento das instituições de educação infantil. A
distribuição dessas creches pode ser visualizada no Quadro 2:
Quadro 2 – Creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista
Creches municipais
01) Anna Gerúzia Bittencourt Ferraz
02) Frei Graciano de Santo Elpídio
03) Gelásio Alves Zera
04) Jardim Valéria
05) Maria de Lourdes Domingos
06) Monteiro Lobato
07) Padre Benedito Soares
08) Paulo Freire
09) Prascóvia Menezes Lapa (zona rural)
10) Regina Ramos Cairo
11) Senhorinha Cairo
12) Tia Zaza
13) Zilda Arns Neuman

Creches conveniadas
01) Bela Vista
02) Criança Esperança
03) Dinaelza Coqueiro
04) Jardim das Oliveiras
05) Jesus de Nazaré
06) Joana D‟Arc
07) Jurema
08) Lar da Criança Meimei
09) União e Força
10) Vivendo e Aprendendo

Fonte: www.pmvc.gov.br, 2015 – Quadro produzido pela pesquisadora

No que tange às creches conveniadas, apesar de estarem ligadas à rede municipal, elas
não são municipais. Na verdade, pertencem à esfera privada e, não são, portanto, públicas.
Esse processo é denominado “propriedade pública não estatal” conforme explicam Susin e
Peroni (2011, p. 189):
[...] recebem verba pública e são mantidas também por ingressos
oriundos de suas mantenedoras, pela cobrança de mensalidades e por
outros convênios com a iniciativa privada. Portanto, estas instituições
transitam entre a propriedade estatal e a privada, apesar de
conservarem o seu caráter público pelo atendimento a uma política
social de relevante interesse para a sociedade.
Pensando segundo essa perspectiva, Vitória da Conquista tem apenas 13
instituições públicas municipais, já que as outras 10, apesar de mantidas pela esfera pública,
7

Principalmente em bairros que contêm o programa “Minha casa, minha vida” do governo federal.
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil.
8
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contam também com aparato privado, mesmo não tendo fins lucrativos, e por isso não são
públicas.
Outro ponto sobre estas instituições e que se reflete na segmentação entre creches
e escolas é a divisão do trabalho docente. Em Vitória da Conquista (como em muitos
municípios brasileiros), a docência é dividida em dois eixos profissionais. Para a atuação com
crianças de 02 e 03 anos, existem as monitoras pedagógicas, que, além dos cuidados básicos
relacionados principalmente a higiene e alimentação, devem potencializar a aprendizagem da
criança;são em quantidade de duas ou três por sala. O outro eixo de trabalho compreende as
professoras, que exercem a regência das turmas com crianças de 04 e 05 anos, priorizam a
aprendizagem, se distanciam dos cuidados básicos, mencionados anteriormente e apenas uma
assume a sala. Esta distinção delineia-se, tanto na nomenclatura, quanto nos salários, já que as
monitoras recebem rendimento salarial inferior ao das professoras, ainda não têm plano de
carreira, e parte considerável ainda apresenta menor formação que as professoras.
Entre as 23 instituições de educação infantil públicas municipais, foi preciso
realizar um recorte e elencar critérios para que fosse possível realizar a pesquisa.O primeiro
critério foi a participação das instituições nos três pleitos eletivos pelos quais as creches
passaram (2009, 2011, 2013). O segundo referiu-se às instituições de educação infantil nas
quais houve o pleito eletivo no ano de 20139, com chapas eleitas e compostas por diretor e
vice-diretor, pois entendemos que a eleição de diretores é uma importante alavanca para a
modificação na forma de gerir estas instituições. O terceiro critério considerou a presença de
uma coordenadora pedagógica na instituição. Essa figura foi escolhida, pois pensamos na
importância da articulação pedagógica junto à gestão administrativa da instituição, mesmo
sabendo que este profissional não é eleito, mas, muitas vezes, escolhido pelo corpo docente ou
indicado pelo poder público. A equipe diretiva, em nossa visão, deve ser composta por estes
três agentes educacionais, a fim de articular processos administrativos e pedagógicos.
Segundo estes critérios, somente três instituições (das 23 existentes) foram
selecionadas; elas passaram a ser denominadas Creche X, Creche Y e Creche Z10.O primeiro
contato formal foi feito no ano de 2014. Como em 2015, uma das diretoras das creches
selecionadas pediu exoneração do cargo, sendo substituída por outra nomeada pelo poder
público municipal, esta instituição foi excluída da pesquisa, por não mais atender aos critérios
estabelecidos. Fizeram parte da pesquisa, portanto, apenas as Creches Municipais X e Z.

9

Os membros eleitos nesse pleito ficariam na gestão durante os anos de 2014 e 2015.
As instituições tiveram seus nomes substituídos a fim de preservar o anonimato.
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A Creche Municipal X localiza-se no bairro Urbis VI e atendeu, no ano de 2015,
355 alunos, distribuídos em 16 turmas com alunos de 03, 04 e 05 anos de idade: 04 turmas
com alunos de 03 anos; 06 turmas com alunos de 04 anos; e 06 turmas com alunos de 05 anos.
Segundo dados obtidos com os sujeitos da pesquisa, a demanda maior é para a pré-escola.
Dados do Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2014 da instituição indicam que a
creche foi inaugurada no ano de 1998, em decorrência do empenho de mães trabalhadoras
que, organizadas em Associação de Moradores, fizeram a reivindicação à Secretaria de
Desenvolvimento Social (Sendes). No primeiro local, que fora alugado, foram atendidas,
inicialmente, 75 crianças de 02 a 06 anos de idade. Em 2004, houve a necessidade de
mudança do local, em razão do aumento do número de matrículas, de 75 para 200. Em novo
endereço, que é o mesmo até os dias atuais e ainda um espaço alugado, a Creche Municipal X
atende a 355 crianças de 03 a 05 anos de idade e, segundo os sujeitos da pesquisa,apresenta
infraestrutura precária. Conta, atualmente, com 32 funcionários.
A segunda instituição participante da pesquisa, denominada neste estudo Creche
Municipal Z, localiza-se no bairro Miro Cairo e atende atualmente a 250 alunos (100 em
regime de tempo integral e 150 em meio período). São 10 turmas com alunos de 02, 03, 04 e
05 anos de idade, que estão assim distribuídas: 01 turma com crianças de 02 anos; 03 turmas
com crianças de 03 anos; 03 turmas com crianças de 04 anos; e 03 turmas com crianças de 05
anos, conforme dados fornecidos por participantes da pesquisa.
Em entrevistas com os sujeitos dessa instituição, foi possível saber que o espaço é
próprio e novo, foi inaugurado em 26 de abril de 2013 e conta com 26 funcionários. Em
visitas ao espaço, foi possível perceber uma estrutura física em boas condições de
funcionamento, mas com uma área de lazer externa ainda pequena em relação à quantidade de
crianças atendidas.

1.3 Sujeitos da pesquisa (Enunciadores)
Para discutir a questão do sujeito na perspectiva foucaultiana, foram utilizadas
diversas obras de Michel Foucault, como também de estudiosos do filósofo. Foucault (2009)
questiona o porquê de se estudar o poder, e ele próprio responde que é em virtude do sujeito.
Isso se dá na perspectiva da consideração em torno das causas de os seres humanos se
tornarem sujeitos, ou seja, o lugar de objetivação do sujeito. Na realidade, ele estuda o sujeito
fabricado pelo poder.
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Foucault considera o sujeito como composto por diversas vozes, formadas pelo
entrecruzamento de diferentes discursos e espaços sociais. Assim, para realizar conjecturas
acerca dos discursos externados pelos sujeitos da pesquisa, averiguamos as modalidades
enunciativas, o posicionamento e as vozes que esses sujeitos representam e, ainda,a quais
instâncias, órgãos ou discursos essas vozes poderiam estar associadas.
Como evidenciamos anteriormente, os sujeitos da pesquisa foram as diretoras, as
vice-diretoras e as coordenadoras pedagógicas das duas instituições, aqui denominadas equipe
gestora, sendo na quantidade de 02 em cada função e, portanto 06 ao todo.
Com os principais sujeitos da equipe gestora, ligados diretamente à gestão
educacional das instituições de educação infantil, buscamos entender que discursos são
proferidos por esses sujeitos em relação à gestão educacional na educação infantil.
Intitulamos cada sujeito de enunciador, em virtude dos enunciados linguísticos
produzidos. No desenvolvimento deste texto, esses enunciadores estão designados pela letra
E, seguida de um número apresentado na ordem dos sujeitos entrevistados. Temos, então, E1,
E2, E3, E4, E5 e E6.
Tabela 4 – Participantes da pesquisa de acordo com o tempo de profissão, formação e área de
atuação profissional - Creche Municipal X
Nome

Tempo de
profissão na
rede
Enunciador 1 32 anos
(E1)

Enunciador 2 18 anos
(E2)
Enunciador 3 18 anos
(E3)

Formação

Magistério.
Pedagogia
com
especialização
em
psicopedagogia clínica e
institucional e gestão
hospitalar.
Magistério.
Pedagogia
com especialização em
psicopedagogia.
Magistério.
Pedagogia
com especialização em
gestão escolar.

Função

Ingresso
na creche

Diretora

1998

Vice-diretora

2014

Coordenadora 2014
pedagógica

Fonte: Informações obtidas nas entrevistas. Tabela produzida pela pesquisadora.
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Tabela 5 – Participantes da pesquisa de acordo com o tempo de profissão, formação e área de
atuação profissional - Creche Municipal Z
Nome

Tempo de
profissão na
rede
Enunciador 4 08 anos
(E4)
Enunciador 5 16 anos
(E5)
Enunciador 6 16 anos
(E6)

Formação

Função

Magistério. Letras com Diretora
especialização
em
linguística.
Magistério. Pedagogia
Vice-diretora

Ingresso
na creche
2007

2014

Magistério.
Pedagogia Coordenadora 2010
com especialização em pedagógica
psicopedagogia clínica e
institucional e gestão
escolar.

Fonte: Informações obtidas nas entrevistas. Tabela produzida pela pesquisadora.

O diretor11 é o primeiro ator integrante da organização administrativa da escola
municipal. Todas as creches municipais contam com diretores eleitos, e as creches
conveniadas, com diretores indicados. De acordo com o Regimento das Escolas Municipais
(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004, p. 16),

A Diretoria da escola é o núcleo executivo das políticas públicas educacionais da
Secretaria Municipal de Educação, de tomada de decisão, planejamento,
organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades
administrativas e pedagógicas desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Em relação ao vice-diretor, o mesmo documento prescreve que é sua atribuição
“representar ou substituir o Diretor em sua falta ou nos impedimentos eventuais” (VITÓRIA
DA CONQUISTA, 2004, p. 20). Todas as atribuições subsequentes estão diretamente ligadas
à função de assessoria ao diretor. Cada vice-diretor na rede municipal é responsável por um
turno. Em alguns casos, onde a demanda de alunos é grande, são dois ou três vice-diretores
por escola. O vice também é responsável por questões administrativas, manutenção do espaço
e cuidados com a disciplina dos alunos.
As creches da rede pública municipal passaram a ter vice-diretores a partir de
2010, mas somente nas três maiores instituições. No ano de2014, praticamente todas passaram
a ter vice-diretores, com exceção das duas menores instituições em quantitativo de alunos. Já
as creches conveniadas não contam com vice-diretor.
11

O Regimento sempre traz a denominação da função no gênero masculino.
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O terceiro ator da nossa pesquisa é o coordenador pedagógico, visto pelo
Regimento das Escolas Municipais como “[...]o elemento responsável pela coordenação,
acompanhamento e avaliação das atividades curriculares, juntamente com o Diretor da
escola” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004, p. 78). No contexto pesquisado, esse sujeito
organiza as atividades escolares e é parte da parceria “diretor-coordenador pedagógico”,
interessante para o desenvolvimento das atividades. Durante a realização da pesquisahavia17
coordenadores pedagógicos nas creches da rede.

1.4 Procedimentos e dispositivos de análise
Seguimos, neste item, as mesmas etapas propostas por Viana (2015, p. 34), que
são: “constituição do corpus de análise, levantamento do referencial teórico, análise
documental, entrevista e análise de dados”, por entendermos que este é um procedimento
importante para garantir o rigor científico do estudo.

1.4.1 O corpus de análise
O corpus, em conformidade com os postulados foucaultianos, não é o objeto da
pesquisa, mas o lugar de verificação do objeto. O corpus ganha materialidade nos discursos
oficiais, nos discursos científicos e nos discursos dos sujeitos envolvidos na pesquisa e
delineia-se no que, aqui, chamamos eixos particularizantes, mas que se assemelham com as
sessões temáticas definidas por Viana (2015, p. 34):

[...] não são entendidas aqui como meras ilustrações ou descrições do objeto
observado, mas sim como elementos centrais das discussões deste trabalho, uma vez
que conduzem a investigação, integram a pesquisa e se articulam com os objetivos
propostos e com as proposições de cada um dos capítulos apresentados.

São eles:
1. Discursos em torno da educação infantil.
2. O eco das vozes sobre gestão educacional e democrática.
3. A posição dos sujeitos: implicações da subjetivação.

Esses eixos particularizantes, que estão diluídos nos capítulos posteriores,
ofereceram à pesquisa um aspecto de descontinuidade do pensamento, postura característica
do pensamento de Foucault, de que não é “um todo imóvel, sem evolução ou mesmo
contradição” (LEGOFF, 2003, p. 197).
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1.4.1.1 Documentos oficiais
Os documentos oficiais utilizados pertencem ao acervo da Secretaria Municipal de
Educação de Vitória da Conquista (SMED) e foram importantes na constituição da pesquisa
(Quadro 3):
Quadro 3 – Documentos institucionais da rede municipal de ensino utilizados na pesquisa
1
2
3

4

Regimento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Vitória da
Conquista – Resolução 004/2004(Aprovado em 15 de dezembro de 2004)
Decreto para eleição de diretores e vice-diretores das escolas municipais – Decreto
nº 13.263/2009 (Publicado em 16 de novembro de 2009)
Decreto para eleição de diretores e vice-diretores das unidades escolares de
educação infantil e ensino fundamental do município de Vitória da Conquista –
Decreto nº 14.119/2011 (Publicado em 01 de novembro de 2011)
Decreto para eleição de diretores e vice-diretores das unidades escolares de
educação infantil e ensino fundamental do município de Vitória da Conquista –
Decreto nº 15.496/2013 (Publicado em 12 de novembro de 2013)
A Resolução nº004/2004, que aprova o Regimento das Escolas Municipais,

define-o como um “[...] instrumento jurídico disciplinador da organização administrativa,
didático-pedagógica e disciplinar das escolas municipais de Vitória da Conquista.” (VITÓRIA
DA CONQUISTA, 2004, p. 2). Esse instrumento rege as escolas de ensino fundamental, mas
também abarca questões referentes à educação infantil, tratando da organização
administrativa, organização didática, organização disciplinar, órgãos auxiliares e disposições
gerais e transitórias relacionadas à rede municipal.
Os três decretos que regulamentam o processo eletivo de diretores também fazem
parte dos discursos de cunho oficial e foram escolhidos, previamente, por entendermos que a
eleição de diretores é um importante mecanismo para a gestão democrática.
Em 2009, as creches, que eram em número de dez, foram incluídas nas eleições pelo
Decreto nº 13.263/2009. Segundo esse decreto, todas deveriam ter um diretor de 40 horas e,
somente nas três maiores, haveria um vice-diretor de 20 horas. Essa primeira eleição envolveu
09 das 10 creches municipais existentes, pois em uma delas não houve a inscrição de chapa. É
importante esclarecer que somente as creches municipais participaram das eleições para
diretor, enquanto as conveniadas ainda mantêm seus dirigentes indicados.
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O segundo pleito, regulamentado pelo Decreto nº 14.119/2011, ocorreu no ano de
2011, para o biênio 2012/2013. Nesse ano, o município possuía onze creches, e todas
inscreveram chapa, mas uma não obteve o quórum necessário para eleger a direção.
O terceiro pleito aconteceu no ano de 2013, regulamentado pelo Decreto nº
15.496/2013, para o biênio 2014/2015. Nesse ano, o município contava com doze instituições,
e houve uma nova mudança: a inclusão de vice-diretor para quase todas as creches, com
exceção das duas creches menores. Os resultados foram diferentes, pois agora somente oito
tiveram chapas inscritas; em quatro, os cargos foram preenchidos por indicação do poder
público.
As instituições conveniadas não vivenciam as eleições para diretor. O único item
que iguala o posto de diretor nos dois tipos de instituições é a prescrição da Resolução nº
006/2012 quanto às exigências para o exercício da direção e da coordenação pedagógica das
instituições de educação infantil: devem ser exercidas por profissionais formados em
pedagogia ou outra licenciatura plena,com curso de pós-graduação e ser do quadro docente da
SMED.

1.4.1.2 Entrevistas semiestruturadas
Optamos pela entrevista semiestruturada, por entender que as questões não são
imutáveis, isto é, elas podem ser adaptadas pelo próprio entrevistado, e por permitir a
intervenção do pesquisador no andamento das entrevistas. Sobre a entrevista, Ludke e André
(1986, p. 34) explicam:
A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação
imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de
informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem-feita pode permitir
o tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim como
temas de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o
aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais
superficial, como o questionário. E pode também, o que a torna particularmente útil,
atingir informantes que não poderiam ser atingidos por outros meios de
investigação, como é o caso de pessoas de pouca instrução formal, para as quais a
aplicação de um questionário seria inviável.Como se realiza cada vez de maneira
exclusiva, seja com indivíduos ou com grupos, a entrevista permite correções,
esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das
informações desejadas. Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no
momento em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha
vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado.

O roteiro de entrevista foi desenvolvido com questões subjetivas, o que
possibilitou certo grau de modificação, elevou em conta três eixos particularizantes: discursos
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em torno da educação infantil;o eco das vozes sobre gestão educacional e democrática; e a
posição dos sujeitos: implicações da subjetivação.
As entrevistas foram realizadas de julho a novembro de 2015. Os seis sujeitos
participantes da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) 12 , com o objetivo de validar a pesquisa e proteger eticamente o pesquisador e o
pesquisado. O TCLE foi elaborado em duas vias, uma cópia para o pesquisador e outra para o
pesquisado. Após a assinatura desse documento, os sujeitos responderam às questões
individualmente, em data previamente estipulada e de acordo com a disponibilidade.
Para a realização da entrevista, foi desenvolvido um roteiro prévio, cujo foco foi a
gestão educacional na educação infantil. Foram elaboradas 18 perguntas13 e foi utilizado um
gravador de voz, o que possibilitou a captura total das respostas.
As seis participantes, que eram integrantes da equipe gestora das duas instituições de
educação infantil – em número de 03 para cada instituição –, foram previamente selecionadas
de acordo com os critérios expostos anteriormente.

1.4.1.3 Referencial teórico
Realizamos estudos em um vasto material, a fim de dar sustentáculo teórico à
pesquisa: artigos, livros, teses e dissertações na perspectiva foucaultiana, gestão educacional,
gestão democrática e educação infantil, sempre focalizando a gestão educacional na educação
infantil e os eixos particularizantes.

1.4.2 Dispositivos de análise
A obra de Foucault não foi produzida dentro dos limites impostos pela ciência;ao
contrário, ele realizou uma transgressão ao que estava posto. Veiga-Neto (2005), acerca da
não existência de um método em Foucault, no sentido restrito da palavra, sugere que a
arqueologia e a genealogia são muito voltadas para a vigilância epistemológica.
Nesse sentido, tomamos como caminho para investigar os discursos e atingir o
objetivo da pesquisa os dispositivos de análise da formação dos objetos, formação dos
conceitos e formação das modalidades enunciativas. Entretanto, cabe salientar que, sempre
que foi necessário, nos remetemos aos conceitos já mencionados anteriormente.
Estes dispositivos de análise estão fundamentados, principalmente, na obra
foucaultiana Arqueologia do saber (2008), o que não nos impediu de nos reportar também a
12
13

Encontra-se no Apêndice A.
Encontram-se no Apêndice B.
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outras, como Microfísica do poder, O sujeito e o poder, A ordem do discurso, Vigiar e Punir
e a estudiosos dos postulados e teorizações foucaultianas.
O primeiro dos dispositivos trata das regras de formação do objeto e propõe-se à
emergência do objeto, subdividida em superfícies de emergência, instância de delimitação e
grades de especificação. As superfícies de emergência tratam da situação micro-histórica para
que um determinado objeto apareça. Foucault (2008, p. 46) assegura que é preciso “[...]
mostrar onde possam surgir, para que possam, em seguida, ser designadas e analisadas essas
diferenças individuais [...]”. Nesse sentido, é preciso pensar qual o discurso está sendo
materializado, ou melhor, o que está sendo dito nestes documentos e que extratos históricos
estes documentos trazem.
As instâncias de delimitação são os feixes de relações que envolvem o objeto e
que lhe dão status. São os órgãos ou instituições responsáveis pelo aparecimento ou
esquecimento do objeto, ou mais, é quem está autorizado a falar de determinado objeto.
Por último, existem as grades de especificação que Foucault (2008, p. 47)
considera como “[...] sistemas segundo os quais separamos, opomos, associamos,
reagrupamos, classificamos, derivamos umas das outras [...]”.
O segundo dos dispositivos é a formação das modalidades enunciativas, que se
compõem de titularidade da fala, lugar institucional onde é proferido o discurso e posição do
sujeito. A titularidade da fala remete a alguns questionamentos, como “Quem fala?”. Foucault
(2009, p. 56) questiona “Qual é o status dos indivíduos que têm – e apenas eles – o direito
regulamentar ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de proferir
semelhante discurso?” Qual é a singularidade que permite que somente aquele sujeito esteja
autorizado a falar?
Outro ponto importante é reconhecer o lugar institucional de onde é proferido o
discurso. São as instituições onde determinado saber foi construído e, por isso, exercem poder
sobre os sujeitos. É a busca pela formação do discurso, sua legitimidade. Assim, Foucault
(2008) mostra, por exemplo, o discurso médico, que encontra legitimidade no hospital.
Também é necessário reconhecer a posição do sujeito. Alguns questionamentos
devem ser realizados para se descobrir a posição do sujeito. É um sujeito questionador?
Ouvinte? Observador? Foucault (2008) define a posição do sujeito pela situação que ocupa.
O terceiro e último dispositivo utilizado é a formação dos conceitos, que é ligado
ao encadeamento de sistemas conceituais com organização própria e articulação com
situações e problemas. Gira em torno de um campo de enunciados que aparecem e circulam.
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Essa organização compreende as formas de sucessão, as formas de coexistência e os
procedimentos de intervenção.
As formas de sucessão são as formas pelas quais os acontecimentos estão
repartidos no tempo, mediante disposições de séries enunciativas. Foucault (2008, p. 63)
propala que é uma “[...] série de enunciados, um conjunto obrigatório de esquemas de
dependências, de ordem e de sucessões em que se distribuem os elementos recorrentes
validados como conceitos”.
Outro aspecto da formação de conceitos são as formas de coexistência traduzidas
em três perspectivas: campo de presença, campo de concomitância e domínio de memória. O
campo de presença é o retorno de enunciados a discursos, como forma de validá-los. Esses
enunciados que retornam sempre são justificados pela tradição e pela ordem. O campo de
concomitância refere-se a enunciados de ordem diversa, em objetos diferenciados. Por fim, há
o domínio de memória, onde enunciados não mais usados estabelecem laços de continuidades
e descontinuidades históricas. Por último, os procedimentos de intervenção, que são maneiras
de transferir um tipo de enunciado para outro campo de atuação. Aparecem nas técnicas de
reescrita, nos métodos de transcrição e nos modos de tradução (FOUCAULT, 2008).
Em virtude da opção metodológica que utilizamos, decidimos grifar trechos dos
discursos que consideramos mais enfáticos em relação ao que queremos frisar, ratificando a
diretriz dada ao texto.
Após exposição da dimensão teórico-metodológica utilizada no estudo,
apresentamos nos próximos capítulos a discussão em torno do objeto de pesquisa, mas sempre
nos reportando aos conceitos foucaultianos. As informações deste capítulo devem oportunizar
ao leitor um olhar claro acerca das rotas que utilizamos para compor a pesquisa. Agora,
adentraremos discussões sobre como a educação infantil se delineia nos dimensionamentos
históricos e legislativos do governo brasileiro, de Vitória da Conquista e no discurso dos
sujeitos.
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2 CAMINHOS E DESCAMINHOS DA INFÂNCIA E DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A infância tem as suas próprias maneiras de ver, pensar e sentir.
Nada mais insensato que pretender substituí-las pelas nossas.
(ROUSSEAU, 1978)

A modernidade trouxe consigo o nascimento do sujeito infantil e a montagem de uma
estrutura de saber atrelada ao ser criança. A partir de então, as sociedades passaram a ver
esses sujeitos e suas condutas de forma diferenciada. O Estado também corrobora esse ideal
de sujeito que se quer formar e passou a controlar a forma de educar crianças em instituições
educacionais.
O Brasil se insere no contexto de atendimento à criança a partir do século XIX,
mas a educação infantil se desenvolve em uma perspectiva assistencialista e renegada. As
dificuldades históricas vivenciadas estão atreladas a um discurso de importância da educação
infantil, mas com parcos investimentos na área.
Partindo dessa premissa, traçamos, neste capítulo, um percurso não linear pelo qual a
educação infantil se apresenta, colocando no centro do debate os discursos que ecoam sobre
esta etapa educacional, entrecruzados com algumas das principais conjecturas de dispositivos
legais que abordam as mudanças pelas quais a educação infantil vem passando.
Assim, neste capítulo tentamos contextualizar a educação infantil e as principais
transformações nesse tempo histórico, a partir do lugar de subjetivação dos sujeitos e dos
discursos legais que são utilizados para a manutenção do poder vigente, a partir do eixo
particularizante “Discursos em torno da educação infantil”.

2.1 A fabricação do sujeito infantil na modernidade
A ruptura da idade média para a idade moderna no Ocidente trouxe consigo uma
série de fenômenos que modificaram a forma de ser e viver dos homens. O advento da idade
moderna consolidou as cidades, ampliou o crescimento da população urbana, transformou o
capitalismo e explicitou a divisão do trabalho. Um conjunto de transformações ocorreu a
partir do Renascimento e do Iluminismo. Transformações que não são simultâneas
necessariamente, mas que se relacionam por apresentarem condições de existência muito
parecidas e exigem um tipo de homem adequado a essa condição social. Nesse contexto a
infância foi fabricada, e assim as crianças “[...] passaram a se tornar objetos de uma maior
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relevância social e política, passando, apenas muito recentemente, a fazer parte da História.”
(BUJES, 2001, p. 30).
O estudo acerca da história da infância se dá principalmente com Ariés (1978),para
quem o sentimento de infância e de afeição pela criança surgiu com a modernidade14. Essa
constatação de sentimento de afeição é um enunciado muito presente nos discursos dos
sujeitos da nossa pesquisa, como podemos constatar nestes fragmentos:
[...] eu amo crianças. Eu amo meus sobrinhos, eu amo criança, [...] porque eu sempre
tive afinidade com crianças. Eu gosto, sabe? Eu gosto daquele contato, do abraço,
beijo da criança, sabe? Aquela, aquela fala sincera quando chega pra você e diz “Tia
você está linda.” Aquela fala sincera, aquela preocupação imediata. (E4)
[...] eu não sei se é pelo fato que elas passam o dia todo na creche, elas se apegam a
gente, elas têm aquela demonstração de amor, de abraçar, de beijar; eu falo que não
tem como ficar triste dentro de uma creche, não tem como você ficar triste dentro de
uma instituição de educação infantil (E6)

Estas falas ilustram a questão da afetividade, sentimento muito presente na
educação infantil. Esses sujeitos, respectivamente, diretora e coordenadora pedagógica,
narram suas histórias como docentes (posição anterior às que ocupam atualmente), quando
nasceu um enorme sentimento de afetividade pelas crianças.
A opção pela educação infantil decorreu da afetividade que sentem pela infância
e,consequentemente, pela criança. O enunciado linguístico que relaciona infância ou criança à
afetividade e amor é uma verdade que foi consolidada na modernidade com o nascimento do
sentimento de infância. Contudo, apesar de todos os sujeitos serem unânimes em afirmar que
se identificam com crianças, também existem aquelas pessoas que não escolheram esse
trabalho, que “foram mandados” a executá-lo, o que sugere o entrecruzamento de forças, mas
principalmente a mão do Estado direcionando as ações dos sujeitos:
Eu não escolhi a educação infantil, eu fui mandada para trabalhar com a educação
infantil, eu fui mandada porque na época eu trabalhava numa escola de ensino
fundamental, mas não tinha ainda o curso de magistério (E1)

Essa questão do sentimento de infância também se concatena com os estudos de
Ariés (1978), que apontam mudanças e nascimento da apreensão e do cuidado com o
comportamento de crianças e adolescentes, ligados ao modelo de civilidade da época,
definindo a conduta dos sujeitos infantis. Assim nasceram as primeiras instituições
educacionais modernas, entre elas, as responsáveis pela educação de crianças pequenas,

14

Kuhlmann Jr. (1998) critica os estudos de Ariés, afirmando que o sentimento de infância não foi inexistente na
idade média.
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fazendo, de forma concreta, surgir a separação entre o mundo adulto e o mundo infantil, cujo
ponto alto é o confinamento dos sujeitos infantis em instituições escolares. (BUJES, 2001).
Entrava em cena uma forma de se perceber a infância, isto é, o condicionamento
dos corpos. A partir do século XVIII, nas sociedades ocidentais modernas passaram a existir
tecnologias políticas para controle e condicionamento dos corpos e das instituições. Essas
tecnologias, denominadas por Foucault (2012) de biopoder, que agem sobre os indivíduos e
sobre a coletividade, apresentam duas vertentes, o poder disciplinar e a biopolítica, as quais
incidem, respectiva e articuladamente, sobre o indivíduo e sobre a coletividade.
O poder disciplinar relaciona-se com o adestramento do corpo-organismo, com a
produção de corpos dóceis, materializado nas práticas de vigilância hierárquica, exames e
sanções normatizadoras (FOUCAULT, 2012). Já a biopolítica atua na coletividade, na
condição de corpo-espécie, tendo como objeto os modos de vida da população. Segundo
Barros e Colaço (2013, p. 333), o objetivo da biopolítica é “[...] o estabelecimento de
mecanismos de regulação social, para o qual é utilizada uma gama de saberes criados a partir
da Modernidade [...]”. Para Foucault (2014), este conceito relaciona-se ao fortalecimento do
Estado nacional, à afirmação da burguesia e à formação de um dispositivo médico e jurídico
ligado à normalização social.
As primeiras instituições de educação infantil surgiram no século XVIII e
funcionavam com base no poder disciplinar. As crianças eram consideradas incapazes, fracas,
incompletas, puras e, por isso, precisavam da educação e do controle do adulto. Eram tratadas
como um ser dependente e imperfeito que deveria ser disciplinado e moralizado pelo adulto,
inversamente diferente da antiga concepção de um adulto em miniatura (KUHLMANN JR,
1998). Vejamos a fala da E2, que ilustra essa ideologia quando indagada sobre a escolha pela
educação infantil:
[...] eu acho que o tratamento é diferenciado; no menino pequeno, eu vejo mais
pureza, existe um encantamento ainda, que você consegue com todos os problemas
familiares, estrutura, entendeu? Eu acho que ainda você consegue chegar nessa
criança (E2)

O trecho “que você consegue” diz respeito exatamente ao amoldamento dos
corpos, ou melhor, essa pureza refere-se ao canal que o adulto tem para chegar ao objetivo da
aprendizagem e, chegando a este objetivo, pode desenvolver o saber sobre a criança.
Esse saber construído sobre a infância constituiu o desenvolvimento científico
sobre o “o ser criança”, que passou a ter maior relevância. Os modos de educar as crianças
pequenas fora da família foram possíveis porque os corpos e mentes infantis se tornaram
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objetos da ciência. Assim, a infância passou a ser um domínio de interesse, visto que o corpo
infantil tornou-se o centro em processos disciplinares erigidos dentro das escolas
(OLIVEIRA, 2002). O poder disciplinar aplicado ao corpo das crianças extrai saberes acerca
desses sujeitos e modela a forma como os adultos devem proceder com elas.
Essa visão adultocêntrica de conceber o sujeito infantil delineia os interesses
educacionais, administrativos e legais para justificar a produção de saberes sobre a infância,
que partem principalmente da pedagogia, da psicologia e da medicina e produzem verdades
sobre as crianças. Esses olhares atuam como uma articulação entre ciência e prática, servindo
de parâmetro para regularizar e normalizar o que o Estado considera como certo e verdadeiro
para as crianças.

2.2 Discursos em torno da educação infantil
Com o nascimento do sujeito infantil na idade moderna, as crianças passaram a
entrar nos cômputos do Estado. O governo, nessa conjuntura, escolhe e legitima a forma como
exerce poder sobre os indivíduos, entretanto, não mais aquele poder soberano da época feudal,
mas um poder que vigia, molda e adestra a conduta dos sujeitos; é o poder disciplinar que
permeia as relações (FOUCAULT, 2014).
A forma como o Estado trata a educação infantil é um mecanismo de
disciplinamento dos corpos infantis, das famílias e também das relações sociais, pois incita as
crianças e seus familiares a terem determinados comportamentos que são mais pertinentes ao
que o governo considera certo e favorável para manter a soberania. Assim, apontamos os
caminhos e descaminhos pelos quais a educação infantil trilha para se constituir tal qual
vemos atualmente, elucidando aspectos históricos que sempre se apresentam remodelados na
atualidade.
Também nos embasamos em dispositivos de cunho científico, voltados para a
educação infantil e sua gestão, a fim de apontar a vontade de verdade que alguns enunciados
apresentam. A vontade de verdade tomada como prática é que faz com que determinado
discurso seja considerado como verdadeiro e correto. Contudo, essas práticas estão ligadas à
forma “[...] como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído e
repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 2009, p. 17). A distribuição está ligada
diretamente ao poder que esse discurso exerce sobre os demais. Ele é produzido em um
determinado meio, no qual nem todos os sujeitos participam; somente aqueles que detêm o
poder ou o saber estão autorizados a proferir determinado discurso, um discurso autorizado.
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A educação infantil, primeira etapa da educação básica, emergiu principalmente
com um histórico marginal no contexto brasileiro, mas vem se constituindo como espaço de
constructo educacional, pois legalmente está inserida no campo educativo. A Constituição
Federal de 1998 (CF), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDBEN), a Política Nacional de Educação
Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular, entre
outros, são indicativos legalmente estabelecidos que demarcam a educação infantil como
campo importante do aprendizado da criança pequena. Além disso, é um direito que deve ser
garantido e assumido, pautado em princípios de promoção das crianças com vistas à
pluralidade cultural, ao respeito à diversidade e ao meio ambiente, como, também, à
construção da cidadania, partindo principalmente da igualdade de oportunidades.
Informações postadas no site Observatório do PNE 15 mostram que, em 2013,
87,9% das crianças de 04 a 05 anos frequentavam a pré-escola, e 27,9% das crianças de 0 a 03
anos frequentavam a creche. Se nos basearmos pelo Plano Nacional de Educação (BRASIL,
2014),cuja meta é a universalização da pré-escola, o Brasil tem um desafio de colocar 700 mil
crianças até 2016 nas instituições de educação infantil. Quando analisamos o atendimento a
crianças de 00 a 03 anos de idade, pretendido pelo PNE, até 2024, de 50% das crianças, o
desafio quase se quadruplica em relação ao pré-escolar, ou seja, são 2,5 milhões de crianças.
Este cenário resulta do histórico de uma educação infantil politicamente renegada, com
atendimento precário às crianças brasileiras, especialmente, das camadas populares.
Os primeiros passos da história do atendimento a crianças em instituições
aconteceram a partir do século XIX. Segundo Oliveira (2002), até meados do século XIX, o
atendimento de crianças pequenas16, longe da mãe, em instituições, como creches ou parques
infantis, praticamente não existia no Brasil. Havia instituições geralmente ligadas à Igreja
Católica, que cuidavam de crianças abandonadas, filhos ilegítimos e crianças órfãs. O
discurso médico-higienista passou a fazer parte da defesa das creches e da assistência pública
à infância “desvalida” e “abandonada”. Nesse cenário é que foram criadas as primeiras
creches, asilos e internatos, com o mero objetivo de “varrer o problema para debaixo do
tapete” (OLIVEIRA, 2002, p. 92). Essa premissa de atender crianças em vulnerabilidade
social também foi apresentada nos discursos dos sujeitos da pesquisa, principalmente quando
tratamos da importância da educação infantil, como nestes excertos:
15

Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil.
Entendemos crianças pequenas como aquelas em idade condizente com a educação infantil, conforme Santos e
Timm (2012).
16
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Tem coisas, tem casos na educação infantil que incomodam porque acabam fazendo
da creche depósito que te entrega e fala “toma que o filho é teu” [...]. [...]Nós temos
família que te entrega a criança, e eu não vejo, às vezes...Eu tenho família que a mãe
não trabalha, mas que ela quer todo dia e não dá o apoio que a gente quer realmente,
da família.Realmente, a estrutura, a troca, eu não vejo. A gente sente muita falta, as
famílias que eu digo, assim, mais ou menos estruturadas, ela vem mais para a escola.
As que não tão nem aí deixam o filho, e você chama aquela família e aquela
família... e você muda como, isso? Isso me incomoda, entendeu? [...] você tem que
dar conta da tarefa, que ele tem que levar; você tem que dar conta do material, que
ele tem que levar. Então, assim, essa postura da família também deixa a desejar e
acaba transferindo pra gente e sobrecarrega. (E2)

Essa fala remete à questão assistencialista, que é muito presente na história da
educação infantil. Segundo Oliveira (2002), mesmo com a importação dos jardins de infância
no final do século XIX, a princípio privados, mas, posteriormente, públicos, a destinação era
para crianças de classe social privilegiada e com programação pedagógica elaborada.
Contudo, na classe menos abastada economicamente, o cenário era diferente e as primeiras
instituições surgiram para prestar atendimento a crianças em situação desfavorável.
No século XX, com o advento da República, várias iniciativas foram tomadas pelo governo,
mas ainda com a preocupação assistencialista e voltada para a saúde pública. Levantamentos
realizados em 1921 e 1924 indicam um aumento de 15 para 47 creches e de 15 para 42 jardins
de infância em todo o país. Todavia, observamos que o movimento que estava acontecendo no
Brasil, na verdade, não era pela educação infantil em si, mas pelo atendimento da criança
como solução para os problemas sociais. A questão assistencialista também permeia as
relações que ocorrem nas creches envolvidas neste estudo:
[...] porque o assistencialismo ainda existe... existe. As crianças precisam de um
banho, precisam comer. O assistencialismo faz parte do trabalho da creche, sim. Não
tem como a gente dizer hoje que a creche não tem assistencialismo, não [...]. [...]
Mas, infelizmente, a gente tem que pensar na proteção da criança. Então o
desenvolvimento [a Secretaria de Desenvolvimento] nesta parte eles davam mais
assistência. Hoje eu percebo que, com a educação [a Secretaria de Educação], faltam
parcerias com a Secretaria de Saúde. Faltam parcerias, no sentido da gente estar
dando assistência às crianças, pensando no bem-estar da criança. (E6)

Percebemos neste excerto a associação do cuidado como assistencialismo, uma
comparação equivocada, pois o assistencialismo presente no histórico da educação infantil no
Brasil era um movimento para resolver questões sociais. Uma atitude decorrente das altas
taxas de mortalidade infantil e das reivindicações das trabalhadoras por locais de guarda e
atendimento das crianças, durante o trabalho das mães (KUHLMANN JR., 1998). Segundo
Campos; Haddad (1992, p. 14). “É por essa via que a creche entra em cena, como uma
necessidade não desejada chamada substituto materno”.
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O assistencialismo, assim, é uma verdade instituída, que caminha lado a lado com
a creche vista como substituto materno, e que incide diretamente sobre a falta do caráter
educativo; não está voltada para a questão do cuidado, que é essencial à educação infantil. A
fala a seguir expressa pontos de resistência a serem ponderados no processo de análise dos
discursos dos sujeitos sobre a educação infantil e suas nuances sobre as relações de poder que
estão sendo exercidas:
Olha, muitas pessoas colocam que a creche nasceu realmente pra atender à mãe
trabalhadora, muitos e muitos anos. Nasceu pra atender uma mãe que trabalha. Mas,
se nós permanecermos neste pensamento, a gente vai ver sempre a creche como um
espaço assistencialista, um espaço que vai dar assistência, que vai atender os
interesses de “A” ou de “B”, da mãe “A” da mãe “B”. Mas, eu vejo a creche não
mais assim. Eu vejo a creche como um espaço que traz educação, não só para a
criança, mas para a família também, que ajuda a família como um todo. A família vê
a creche, ela precisa ver a creche como uma instituição que educa seu filho, uma
instituição que traz uma educação para o seu filho, não só um local de amparo para
seu filho. Eu vejo por esse lado. (E1)

Na argumentação de E1, identificamos um ponto de resistência decorrente da
importância de dissociar a creche do assistencialismo. Fica claro que, mesmo entendendo a
creche como importante para a mãe trabalhadora, é imprescindível, tanto para as crianças,
como para as famílias, compreender o significado educativo dessas instituições.
Essas formas de substituição materna e assistencialismo se intensificam ainda mais nas
décadas de 1920 a 1950, com o intenso processo de urbanização e industrialização que
modificou o contexto social brasileiro. A vida nas cidades se modificou sobremaneira, e as
condições sanitárias do período também, já que as cidades não estavam preparadas para
receber tantas pessoas. Esse quadro favoreceu o aparecimento das creches e órgãos diversos
ligados à proteção à infância como um paliativo de visão sanitarista. (OLIVEIRA, 2002)
Tratando-se de discurso oficial, ou seja, em relação à vontade de verdade do
Estado, verificamos que, apesar de constar na legislação educacional de outros tempos, a
educação de crianças pequenas sempre apareceu de forma fragmentada e desprovida de
aparatos que lhe dessem base. A primeira legislação que faz referência à educação desse
público é a Lei nº4.024/61 (BRASIL, 1961), como educação pré-primária e ainda sem
responsáveis pelo seu oferecimento. Na década seguinte, foi promulgada a Lei nº 5.692, de 11
de agosto de 1971 (BRASIL, 1971), que, segundo Saviani (2006, p. 134), “reformulou os
ensinos primário e médio transformando-os em 1º e 2º graus” e praticamente excluiu o
atendimento educacional de crianças menores de sete anos. Foi formulada no período da
Ditadura Militar e corrobora os ditames desse período histórico, além de prever que os
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sistemas de ensino apenas “velarão”, ou seja, cada sistema de ensino apenas vigiará pela
educação dos menores de sete anos, mas sem ter responsabilidade direta com a educação.
Mesmo com o contexto de desestabilização em que a educação de crianças
pequenas estava imersa, no final da década de 1970, iniciou-se um processo diferenciado de
reivindicação das mães trabalhadoras, em torno do direito à creche como um dever do Estado.
A pressão popular ativou o poder público que, em certa medida, aumentou o quantitativo de
instituições, mas também houve a multiplicação das creches particulares conveniadas com o
governo municipal, estadual ou federal.
Assim, essa pressão por vagas em instituições de educação infantil e a questão dos
convênios é uma discussão muito presente, mas que toma fôlego novamente nos anos 2000
com novas e tímidas propostas para esta etapa da educação. A Lei nº 10.172/2001, que
instaurou o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001), apresentou diretrizes e metas para
dez anos, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis e reduzir as
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso à educação pública.
Para a educação infantil, esse plano apresenta metas audaciosas – atendimento de
50% de crianças de 00 a 03 anos e de 80% para crianças de 04 e 05 anos, atingindo o objetivo
neste último, mas alcançando somente 18% no primeiro caso. A falta de atendimento pleno à
demanda de educação infantil, além da vertente histórica de descaso, ocorre por diversas
motivações, entre elas, a carência de profissionais qualificados e a falta de espaços físicos.
Bonamigo et al.(2012, p. 13) explicam que, para que exista a democratização do acesso à
educação infantil, é necessário ampliar o número de vagas nas instituições já existentes e criar
novas vagas. Em virtude da necessidade do atendimento a essas crianças, o governo adotou
algumas medidas ligadas à formação de parcerias com instituições privadas, programas de
formação de professores e construção de novas instituições.
Essa questão das parcerias é bem persistente, pois, mesmo que o governo
apresente planos para construção de novas instituições, sempre se reporta aos convênios para
garantir novas vagas. Um exemplo disso se deu em 2002, quando o governo lançou a cartilha
“Integração das instituições de educação infantil” (BRASIL, 2002), que trata especificamente
de subsidiar os municípios, na efetivação da integração de creches privadas, sem fins
lucrativos, aos sistemas municipais de ensino. O documento tratada importância da qualidade
dessas instituições como preocupação do Ministério da Educação (MEC) e apresenta cinco
casos de municípios brasileiros que tiveram experiências bem-sucedidas, desvelando uma
realidade que se instaurou na educação infantil há muito tempo: a precariedade e o
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assistencialismo. Para vencer esse estigma, evoca a importância da qualidade, por meio da
profissionalização, da formação inicial e continuada de educadores, da elaboração e
desenvolvimento da proposta pedagógica e da submissão dessas instituições ao controle
público.
O discurso oficial de rompimento com hábitos já arraigados nessas instituições é
interessante, mas o contexto da prática se apresenta muito diferente. Nunes e Corsino (2011)
mostram que os convênios são políticas residualistas17 e que o atendimento a crianças pobres
em instituições filantrópicas sempre padeceu da precariedade de recursos. Mudança no tempo
político e histórico não significa necessariamente mudança nas condições das instituições, que
se mantêm, em uma quantidade significativa dos casos, em extrema precariedade, em espaços
improvisados, em comunidades pobres que funcionam como podem, por meio de doações da
sociedade civil e dos convênios com o poder público.
No município de Vitória da Conquista, atualmente existem dez instituições
conveniadas coma Prefeitura Municipal, o que implica dizer que quase 44% das instituições
estão nessa categoria. As creches conveniadas foram geradas por iniciativas da sociedade
civil, por exemplo, associações de moradores ou pessoas físicas vinculadas a causas sociais, e
a ligação com o setor público é uma parceria firmada por meio de convênios. Essas parcerias
público-privadas estão garantidas em lei desde 1995, com o Plano Diretor de Reforma do
Aparelho do Estado (PDRAE), e foram consubstanciadas em 2007 pelo Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), ao facultar a contabilização de matrículas e o repasse de recursos para instituições
conveniadas privadas sem fins lucrativos, o que se constitui uma prática em muitos
municípios (OLIVEIRA; BORGHI, 2013).
Esse é um ponto importante na configuração da gestão educacional do município
(mesmo não sendo objeto pertinente nesta pesquisa), que está contemplada na Resolução nº
006/2012 (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2012), aprovada pelo Conselho Municipal de
Educação (CME). O art. 4º do capítulo I prevê que “as instituições de educação infantil,
públicas municipais, particulares, comunitárias e confessionais, estão submetidas à avaliação
e aos mecanismos de autorização [...] do sistema municipal de ensino, assim como ao controle
social”. O inciso 1º é enfático ao pronunciar que “[...] entende-se por instituições de educação
pública municipal, aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder
público municipal”.
17

Políticas direcionadas a grupos marcados pela pobreza e exclusão. Sobre isso, ver Nunes e Corsino (2011).
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Os convênios, soluções alternativas adotadas pelos municípios, implicam
rompimento de barreiras entre o setor público e o privado e barateamento dos custos, desde
quando evita investimento na construção de instituições ou ampliação e melhoria na qualidade
daquelas existentes. E mesmo que o discurso oficial defenda o controle social, essas
instituições não passam por esse importante mecanismo e, em grande medida, deixam a
desejar no quesito qualidade, pois como “possuem donos”, desenvolvem o trabalho de forma
não recomendada e, em muitos casos, não conseguem se manter com dignidade com os
recursos recebidos.Verificamos que há um jogo de poder da esfera estatal, que impõe uma
vontade de verdade acerca das instituições conveniadas e sua importância, e novas relações de
poder se estabelecem entre as instituições conveniadas e os municípios, pois, mesmo que
essas instituições estejam jurisdicionadas pelo município, elas organizam sua rotina com
dispositivos que fogem ao que está posto pelo discurso oficial.
Os discursos dos sujeitos revelam questões muito pertinentes à discussão em
educação infantil. O principal enunciado linguístico é o da educação infantil como base, ou
como algo mais visível pela comunidade, pela sociedade ou políticas públicas, mas ainda com
escassez de vagas e recursos, conforme ilustram estas falas:
Para mim a educação infantil é a base da educação. É na educação infantil que se
desenvolvem os conceitos afetivos, intuitivos, psicomotores. Então é a base, é onde
tudo começa e é perceptível uma criança que passa pela educação infantil. [...] é a
base, a educação infantil é a base dos outros segmentos da educação.(E4)
[...] ela é aquele momento, é como se a gente chamasse assim, ela é a base. A
educação infantil é o primeiro contato da criança com uma instituição formal. (E6)

Então, o enunciado linguístico “base”, tanto pode remeter à questão dos primeiros
anos escolares, quanto a uma etapa educacional importante, pertinente para adquirir
habilidades e construir conhecimentos importantes, ou mais, como um contexto educacional
que todos devem ter, ou seja, básico. Entretanto, esses discursos, apesar de produzirem a
vontade de verdade desses sujeitos que acreditam na educação e sua importância, mostram
também que muito ainda precisa ser realizado para oferta de uma educação de qualidade.
O atendimento de qualidade na educação infantil também esteve presente no
discurso oficial com os Parâmetros Nacionais de Qualidade (BRASIL, 2006c), que salienta a
necessidade e a importância de uma educação que promova a aprendizagem real e
significativa das crianças. Instaurou indicadores para tentar atender às diretrizes do PNE
(BRASIL, 2001), sempre buscando a qualidade, mas compreendendo-a com um escopo de
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vários sentidos e significados, conforme explicitam os Parâmetros Nacionais de Qualidade
(BRASIL, 2006c, p.24):
1) a qualidade é um conceito socialmente construído, sujeito a constantes
negociações;
2) depende do contexto;
3) baseia-se em diferentes necessidades, demandas, conhecimentos e
possibilidades;
4) a definição de critério de qualidade está constantemente tensionada por essas
perspectivas.

Esse trecho sugere questionarmos a qualidade que é defendida pelo discurso
oficial para a educação infantil. Castro (2009), refletindo sobre esse conceito à luz de
concepções de ser humano e sociedade, apresenta dois pontos vista sobre qualidade: um
gerencial e outro democrático. O primeiro, baseado na concepção neoliberal, investe em mão
de obra, diminui a atuação do Estado na educação, supervaloriza a produtividade,
competitividade e adota a eficiência empresarial como critério de qualidade. O segundo ponto
de vista, de tendência democrática, consolidada por educadores comprometidos com a
superação das desigualdades e das injustiças sociais e com a valorização da descentralização,
participação e autonomia, visa à construção de uma educação pública de qualidade.
A dinâmica de uma educação de qualidade também envolve a superação de
dificuldades históricas diversas, como a profissionalização docente e, consequentemente, o
financiamento, um ponto chave na educação infantil. Se acompanharmos o desenvolvimento
histórico dessas instituições, vamos perceber que a formação é uma problemática que sempre
a envolveu desde o nascimento. As “primeiras professoras” da educação infantil geralmente
não tinham formação profissional, e o cargo poderia ser preenchido por qualquer mulher;
atualmente, os professores têm menos anos de estudos que outros da educação básica. O site
Observatório do PNE 18 mostra que, em 2013, 40% dos professores não tinham formação
superior; o quantitativo ainda era maior para os professores de creches.
Essa discussão sobre formação foi aventada também por nossos sujeitos de
pesquisa:
[...] eu fui mandada para trabalhar na educação infantil. Naquela época, era o
professor leigo que podia trabalhar em creche. A visão realmente do trabalho era
uma visão assistencialista. Não era um espaço de educação, mas, sim, de assistência
à criança. (E1)

Aqui, fica claro como a questão assistencialista permeia as relações no cotidiano das
creches, e a formação também compõe esse universo, tanto na visão do Estado, como dos
18
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sujeitos, entretanto, não se pode negar a ação do Estado. Contudo, é possível haver objeção a
essa condição, quando o professor decide romper essa barreira e encontra na formação um
ponto possível de mudança. Neste caso, a resistência aparece com veemência:
Os avanços, eu acho que, por a gente buscar a questão da formação, e eu acho
muitas vezes que o professor, quando quer fazer o diferencial, ele vai estuda e faz.
[...] A gente teve que ir à luta, a gente teve que ter o nível superior, e muita gente
que já fazia bem a prática aproveitou e foi para a faculdade e fez esse casamento da
prática com a teoria. (E2)

Essa formação permite que o professor atue nesse campo emaranhado de
micropoderes – as relações sociais – e apresente resistência ao imposto, conforme sugere este
fragmento sobre a formação continuada na atividade complementar (AC):
Eu achei as ACs 19 muito vagas. Elas deveriam dar projetos pra gente trabalhar,
assim mais sistematizado, porque a gente chegava lá...Não adianta recursos sem a
orientação técnica, como trabalhar recursos, porque, muitas vezes, você conta uma
história, mesmo sem recurso, e todo mundo presta atenção.Não adianta você ter
recursos e não saber atrair a atenção da criança. Então, eu achei muito vagas as ACs.
Mas, internamente, você tem aquela liberdade de elaborar projetos, desenvolver e ter
aquelas culminâncias que a gente pode extravasar, no sentido de levar a criança a
desenvolver [...]. (E5)

A vice-diretora percebe a ação do Estado nas ACs, mas questiona a eficiência e a
eficácia dessa atividade, já que não contempla os anseios e as necessidades dos profissionais
das creches. Contudo, sente-se realizada com a autonomia pedagógica que vai sendo
construída na instituição e conquistada em virtude do acesso à formação.
A formação de professores da educação infantil começou a ser arquitetada pelo
governo federal em 2005, com um projeto piloto denominado Programa de formação inicial
para professores em exercício na educação infantil (Proinfantil)20, que foi realizado nos anos
de 2006, 2008 e 2009. Foi estruturado pelo MEC, no formato de magistério de nível médio,
na modalidade de educação a distância, voltado aos professores da educação infantil em
exercício nas creches e pré-escolas.
O curso surgiu também para atender à meta do PNE (BRASIL, 2001), que
pretendia que, até 2006, todos os professores tivessem a formação em nível médio
(modalidade normal) e, até 2011, 70% tivessem formação em nível superior. Os indicadores
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), advindos
do Censo Escolar 2003 (BRASIL, 2015), entretanto, revelam uma realidade complexa:
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Atividades complementares são momentos de estudo e planejamento para os professores. Eles são realizados
quinzenalmente ora na própria instituição, ora em outros espaços mediados pelo núcleo pedagógico da Secretaria
Municipal de Educação, segundo a SMED.
20
Informações retiradas do site oficial do programa – www.proinfantil.mec.gov.br

50

somente 5,05% dos professores da educação infantil tinham o fundamental completo, e
19,8%, o superior completo. Em números, isso indica 55.695 professores carecendo de
formação.
O Proinfantil foi constituído em função desse cenário e em caráter emergencial, a
fim de sanar a problemática que envolvia a pouca formação dos professores da educação
infantil. Contudo, houve muitas críticas ao programa pelo fato de oferecer formação fora das
universidades ou dos cursos de pedagogia. Barbosa (2011) critica o caráter emergencial do
programa e a ausência da universidade nessa formação, pois, segundo ele, enquanto o Estado
não assumir com seriedade as mazelas históricas impostas à educação infantil, não haverá
mudança necessária com vistas à qualidade. Corroboramos a ideia de formação sólida
articulada à prática, a fim de transformar o perfil desses profissionais e da educação infantil.
A formação sólida de professores constitui-se em um importante ponto na transformação da
primeira etapa da educação básica, pactuando com necessidades emergentes do novo cenário
que se apresenta.
Melhorias na formação docente e a migração da educação infantil da Secretaria de
Desenvolvimento Social para a Secretaria de Educação são avanços percebidos pelos
membros da equipe diretiva, constituindo-se um grande passo para a superação do
assistencialismo – no caso da mudança de Secretarias –, como denotado nestas falas:
[...] outro grande avanço é quando deixamos a Secretaria de Desenvolvimento Social
e fomos para a Educação. Ainda tem algumas coisas a desejar? Tem, mas com a
Secretaria de Desenvolvimento era pior. A coisa era mais solta. Era um
assistencialismo [...]. (E4)
Para mim um avanço significativo foi as creches integrar o núcleo de educação, pois
as creches eram do Desenvolvimento, elas eram direcionadas, a sua gestão. Elas não
faziam parte da Secretaria Municipal de Educação. Então, pra mim foi um avanço.
Eu acho que, quando as creches passaram para a educação, o pedagógico se fez mais
presente na creche; mas, o assistencialismo ainda existe. (E6)

As creches em Vitória da Conquista, assim como em todo o Brasil, passaram por
duas jurisdições dentro do aparato público. A primeira, a Secretaria de Desenvolvimento
Social, e a segunda (onde se encontram atualmente), a Secretaria Municipal de Educação. Em
2007, em virtude das proposições da LDBEN 9.394/96 e da perspectiva financeira, passaram
a compor o quadro da educação básica e, em consequência, da Secretaria Municipal de
Educação, onde passaram por um “turbilhão” de novas demandas, que tiveram de abarcar para
serem “instituições educacionais, de fato”. Guizzo e Felipe (2012) traduzem esse “turbilhão”
como a construção de uma identidade que supere o caráter assistencialista que a permeia.
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A equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação iniciou a construção de
uma proposta pedagógica para a Educação Infantil e solicitou, em caráter de urgência, às
instituições, a formulação de Projetos Políticos Pedagógicos de forma aligeirada, além de
indicar coordenadores pedagógicos para cada instituição, preferencialmente aqueles
integrantes do quadro docente das creches. Também nesse período foi feita reestruturação na
jornada das crianças da pré-escola e das crianças de 04 e 05 anos, que, antes, permaneciam
nas creches em tempo integral e passaram, então, a freqüentar apenas um turno.
As participantes da pesquisa, contudo, além de não considerarem esse avanço
como o mais impactante,vêem a necessidade de outras melhorias:
[...] mesmo que a passos lentos, mas sempre avançando, por exemplo, quando eu fui
trabalhar com educação infantil, nós tínhamos muitas dificuldades, tanto de
estrutura, como física mesmo, humana. Então eu via muitas deficiências na
alimentação, no quadro de pessoal, pessoas que não eram muito preparadas, não
tinham quase preparação nenhuma. Como eu disse anteriormente, se uma pessoa era
considerada leiga na educação, não tinha o curso de magistério, servia para trabalhar
em creche. Hoje eu não vejo isso mais. Então, isso foi um avanço extraordinário na
educação; eu vejo isso como um avanço. Mas vejo também que ainda precisa
melhorar muito e tenho percebido que, de uns anos pra cá, está havendo um
retrocesso. (E1)
[...] de recuo, tanta coisa a gente recuou. As estruturas...falta de tanta coisa que a
gente tem, falta de material, de...olhar. Porque assim é muito fácil você falar assim
lá (referindo-se à Secretaria Municipal de Educação), porque a prática aqui é outra,
as necessidades aqui são outras, porque, assim, é muito fácil falar “faz assim desse
jeito”, “faz assim daquela forma”, pois eu acho que muitos avanços nós tivemos,
mas, assim, os recuos, eu acho que nós tivemos muito,como falta de material, falta
de apoio. Ficamos perdidas. (E2)

Essas falas evidenciam que os pontos de resistência e também de contradição nos
enunciados linguísticos de E1 e E2 residem no fato de que a mudança das creches de uma
secretaria para outra não superou todos os obstáculos enfrentados pela equipe gestora, mesmo
que tenha se constituído em grande avanço. Contudo, a busca pela superação do
assistencialismo, indicada por E4 e E6como o grande ponto, ou mais, a aquisição do discurso
pedagógico,ou, como explica Machado (2014), a abertura de um novo campo de saber
constituíram novas relações de poder.
Ainda na perspectiva da mudança de campo, deparamo-nos com uma fala que não
mostra isso como um grande avanço, mas traz a questão do financiamento como ponto crucial
para o desenvolvimento da educação infantil:
[...] a educação infantil está sendo mais vista; tá se falando mais em educação
infantil. Agora, não vejo avanço assim na forma de ter investimento. Se fala muito,
mas se faz muito pouco [...]. E o outro tipo de avanço é que a educação infantil,
antigamente, fazia parte do Desenvolvimento Social e agora ela tá vinculada à
Secretaria de Educação. Isso é um avanço pequeno, mas foi. (E3)
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Essa fala evidencia que a enunciadora, além de não perceber como avanço
significativo a mudança para a SMED, considera prioritária a questão do financiamento. Há
muitas questões envolvidas no financiamento, e não se trata apenas de recursos materiais, mas
de uma complexa estrutura que garanta a democratização do acesso, a qualidade da
aprendizagem, ampliação do número de vagas e investimento na formação dos professores.
Se nos reportarmos à Constituição Federal de 1988, nela encontraremos o
primeiro grande avanço legal do atendimento a crianças pequenas e que reforça o caráter
educativo, explicitado no inciso IV do Art. 208: “o dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em creches e pré-escola às crianças de zero
a seis anos de idade”. Ao definir como direito da criança de 0 a 06 anos de idade e dever do
Estado o atendimento em creche e pré-escola, a Constituição criou uma obrigação para os
sistemas educacionais, que teriam de se equipar para dar respostas a esta responsabilidade.
Entretanto, em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996), é que houve reconhecimento legal da educação infantil,
inclusive ao estabelecer a denominação. A LDBEN 9.394/96 reconheceu o direito da criança
pequena à educação infantil, situou-a como primeira etapa da educação básica e determinou
ao Estado o dever de oferecê-la gratuitamente, em creches e pré-escolas, uma vez que, até
então, este dever era da família. Barros (2008) considera a evolução dessa lei em relação à
Carta Magna, uma vez que esta prevê apenas o atendimento em creches e pré-escolas, mas
silencia quanto à gratuidade, o que pode dar margem a brechas.
A LDBEN 9.994/96 legaliza as funções administrativas dos entes federados e prevê
educação descentralizada, em que União, Estados e Municípios devem trabalhar em regime de
colaboração, deixando a educação infantil a cargo dos municípios Essa reorganização da
função administrativa ocorreu um ano após a reforma do aparelho estatal brasileiro, alegandose a importância das peculiaridades regionais. Sobre o processo de municipalização, Oliveira
e Almeida (2009, p. 340) ratificam:
Em consonância com o movimento neoliberal, que pressupõe a instalação do Estado
mínimo a partir da década de 1990, a municipalização do atendimento da Educação
Infantil vai se firmar como o principal instrumento de realização do processo de
descentralização.
A responsabilidade dos municípios para com a Educação Infantil não é um fato novo
na história da educação no Brasil. Entretanto, o que diferencia o processo atual dos
anteriores é a inclusão da Educação Infantil na Educação Básica, passando a ser,
portanto, responsabilidade do Estado por meio das Secretarias Municipais de
Educação.
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A LDBEN 9.394/96 legisla sobre a municipalização, justificando-a pela proximidade
entre governadores e governados, o que possibilita o controle social dos gastos públicos e das
ações do dia a dia. Por esse ângulo, a municipalização tem caráter democratizante, contudo,
por outra perspectiva, deixa a etapa inicial da educação básica a cargo dos municípios, que
ainda apresentam, em suas ações, despreparo e marcas clientelistas. Além dessa perspectiva,
ainda existe uma clara confusão entre municipalização e descentralização, visto que são
dispositivos teoricamente condutores do processo democrático,coma descentralização de
decisões, contudo, isso não ocorre, como explica Oliveira (2008, p. 177):
“Descentralização” pode ser entendida tanto como o processo de transferência de
encargos quanto de poder. Dessa forma, a municipalização é, certamente, a
transferência de encargos de uma esfera a outra, mas isso não significa,
necessariamente, um processo de “democratização”, sentido com o qual é
positivamente percebido pelo senso comum.

Concordamos com as considerações de Oliveira (2008) de que o processo de
municipalização, tão preconizado pela reforma do Estado, pode, em alguns momentos, tornarse uma proposta antidemocrática e excludente, já que aos municípios houve transferência de
responsabilidades, sob o discurso de transferência de poder e de maior aproximação com os
cidadãos, favorecendo a autonomia administrativa, mas não houve transferência de recursos
compatíveis com as novas atribuições. Além disso, os municípios não arrecadam tributos
como os outros entes da Federação. Os municípios enfrentam dificuldade para desenvolver
uma educação de qualidade, caso não seja garantido “um pacto federativo que discrimine as
responsabilidades das diferentes esferas da Administração Pública (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), para com a educação [...]” (OLIVEIRA, 2008). E esse, de fato, é um
problema que envolve a municipalização da educação, pois os municípios ainda têm
dificuldades de gerir o ensino fundamental, em virtude da grande demanda em relação aos
recursos.
Nossas ponderações em torno desses importantes marcos legais da educação
infantil ocorrem por entendermos que, duas décadas depois da promulgação da Constituição,
ainda havia déficit no que se refere ao financiamento, que se corrigiu, de fato, a partir de
2008, quando o financiamento passou a ser materializado com o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
– (BRASIL, 2007a) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (BRASIL, 2009)21.

21

A Medida Provisória que regulamentou o PDDE data de 1998; contudo, em virtude da abrangência de toda a
educação básica, foi alterada em 2009.
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Essas medidas, que foram implantadas na segunda gestão do presidente Luís Inácio Lula da
Silva, expressam um olhar mais cuidadoso para com a educação infantil.
O financiamento na educação infantil foi uma conquista que decorreu de lutas
intensas de educadores e movimentos sociais ligados ao âmbito da infância e se concretizou
vinte anos depois da promulgação da Carta Magna. Elas refletem o espraiamento do poder e
dos pontos de resistência que são alocados com vistas ao estabelecimento de uma vontade de
verdade. Essa negligência havida para com essa etapa educacional, as crianças brasileiras e as
famílias indica o longo caminho que ainda tem de ser trilhado em prol da qualidade, pois,
muito mais que vislumbrar o futuro, o Fundeb (2007a) tem de resolver o passado, como
argumenta Rosemberg (2007, p. 11):
[...] a tarefa é imensa pois, além de projetarmos o futuro, temos a incumbência de
acertar seqüelas de opções do passado que foram implantadas em momentos de
maior restrição de recursos financeiros e humanos, o que nos levou a um perfil de
atendimento insuficiente e com mazelas no que diz respeito à qualidade dos
serviços.

Outro ponto importante a respeito do financiamento diz respeito ao Programa Dinheiro
Direto na Escola (BRASIL, 2009), criado em 2005, para apoio ao ensino fundamental, de
forma a suprir as necessidades da escola, como pequenas reformas e compra de material
didático e pedagógico, e que seria administrado pela comunidade escolar. Em 2009, com a Lei
nº 11.947/2009, o PDDE foi ampliado para toda a educação básica, objetivando também
preencher as lacunas deixadas pelo PNE.
Foi um ganho, no sentido de que enxugou os níveis hierárquicos, dando “certa
autonomia” para as instituições de educação infantil. Contudo, praticamente todas as
enunciadoras foram veementes em afirmar que o recurso não supre as necessidades da
instituição, conforme estes excertos:
[...] Outra coisa que também traz uma certa dificuldade é a parte financeira. O
financeiro também pesa muito porque, por se tratar de um prédio alugado, são
muitas deficiências, [já que] ele não foi construído pra ser creche, então ele tem
muitas limitações, traz muita dificuldade ao trabalho que é realizado aqui. O que nós
recebemos é muito pouco, que é o do caixa escolar [...]. Mas, é muito pouco, é
irrisório, chega a ser irrisório, dentro de uma instituição que atende quase 400
crianças com um prédio em decadência desse, decadente. Eu considero um prédio
desse decadente pra atender crianças de 3, 4 e 5 anos [...]. (E1)
As dificuldades são falta de recursos, [...]. (E3)
A primeira dificuldade que eu acho em ser diretor são os recursos financeiros. O
repasse do governo é muito pouco [...].(E4)
Verbas. Nós temos essa dificuldade porque nem sempre o que nós projetamos dá pra
colocar em ação por falta de verbas destinadas para projetos. [...] O único recurso
que a creche recebe é o PDE, é o único recurso que a creche recebe. A creche tem
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200 alunos e recebe quatro mil reais para o ano todo, para o pedagógico, também
para o administrativo porque nem sempre a Secretaria Municipal de Educação supre
toda a necessidade. Eu falo assim com relação a material de limpeza, nem sempre,
na medida do possível, sim, porque sem a ajuda da Secretaria Municipal de
Educação, a creche não se mantém com o PDE e, muitas vezes, a gente se vê a
utilizar esse recurso não somente no pedagógico porque lá não tem. Eu acho que
uma dificuldade que eu vejo na coordenação pedagógica da creche é a verba, é a
questão de você não ter na creche um recurso para pôr em prática os projetos que
você sonha, que você tem vontade, que você tem vontade. Essa aí é uma dificuldade.
(E6)

Apesar de ter havido descentralização dos recursos financeiros, o montante é
insuficiente em comparação com a gama de demandas de uma instituição educacional,
principalmente infantil, como declaram os sujeitos da pesquisa. Sob o discurso de autonomia
financeira, a creche pode ser responsabilizada por seus atos – esta é a perspectiva do Estado
mínimo na educação, que responsabiliza a escola e sua comunidade pelo fracasso educacional
ou pela diminuição da qualidade. Aliado a isso, não se desenvolveu a cultura da participação e
o fomento à autonomia nas escolas, questão analisada por Tomé (2011, p. 157):
Por um lado, esse programa promoveu a descentralização da gestão, diminuiu as
esferas intermediárias de decisão, atribuindo à escola maior autonomia para gerir
seus recursos financeiros. No entanto, o controle social dos gastos desses recursos,
que deveria contar com a participação de toda a comunidade escolar, limitou-se à
equipe de professores, coordenadores e diretor, havendo a participação controlada,
ou mesmo a restrição, para outros funcionários da escola ou membros da
comunidade. [...]. Não houve, portanto, a preocupação em estimular a sociedade
civil para controlar as ações do Estado,como se proclamava nas diretrizes da gestão
democrática desses sistemas de ensino.

A fala de Tomé remete à perspectiva foucaultiana do Estado como um poder
totalizador (FOUCAULT, 2009a). O governo federal, nesta perspectiva financeira, não se
detém na especificidade de cada município, não se preocupa com as demandas particulares de
cada município, ou no modo como os municípios ou as instituições educacionais irão
proceder para conseguir atingir os objetivos com o recurso que lhes é destinado.
E, por fim, temos o enunciado educação infantil como preparação para o ensino
fundamental, ou melhor, a educação infantil como uma antecipação escolar, conforme
sugerem as falas a seguir:
[...] mas assim a criança que é trabalhada, realmente, quando ela vai para o primeiro
ano do ciclo, ela vai melhor. (E2)
[...] é uma etapa em que a criança está se preparando para dar continuidade aos anos
do ensino fundamental. (E3)
[...] é a base; a educação infantil é a base dos outros segmentos da educação. (E4)
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[...] vi que as crianças que passam pela educação infantil quando chegam ao ensino
fundamental elas chegam com uma outra visão, elas chegam com outra visão que só
tende a crescer. (E5)

Praticamente todas as depoentes percebem a educação infantil como uma
preparação para o ensino fundamental, ou seja, um local de tarefas e medições em detrimento
do brincar, tão essencial ao desenvolvimento da criança.
O discurso oficial empregado pelo governo federal é muito incisivo sobre esta
questão e desde 2006 vem empreendendo mudanças na educação básica, com vistas à
diminuição do tempo na educação infantil. A Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006) altera a LDBEN
9.394/96, e torna obrigatória a matrícula dos alunos de seis anos no ensino fundamental. Até o
ano de 2010, os sistemas de ensino deveriam estar organizados para este novo cenário, e a
criança de seis anos não estaria mais inserida na educação infantil, mas no fundamental.
Algumas questões podem ser retiradas dessas alterações. A primeira delas trata da
“dificuldade” do Estado em atender a toda a demanda da educação infantil que, em 2006,
ainda não contava com financiamento e, por isso, lança parte das crianças para o ensino
fundamental. Outra questão trata da inserção social de um discurso em que a criança de seis
anos no ensino fundamental terá mais tempo dentro da escola “de verdade”, pois ainda reside
no senso comum a concepção da educação infantil como “escolinha” e sem comprometimento
com a aprendizagem do que necessariamente importa, isto é, letras, números, entre outros.
Guilherme (2009) afirma que, muito mais que a questão do tempo de duração ou idade de
inclusão, o ensino fundamental tem problemas de ensino e aprendizagem, de concepção do
que é ser criança, do que é ensinar e de como aprender.
O discurso oficial enfatiza a importância de maior tempo no ensino fundamental
para maior rendimento dos alunos e, consequentemente, melhores índices nas avaliações
internacionais. Os índices são necessários na perspectiva da política excludente que temos, de
não valorizar a educação infantil, seus sujeitos e seus profissionais. Tais índices devem ser
usados para a formulação de políticas públicas voltadas para o ensino de qualidade. O Estado
assim cria novos saberes, a fim de moldar a conduta dos indivíduos infantis que vivem sob a
sua tutela, interferindo na forma como vivem e controlando seus comportamentos
(FOUCAULT, 2014).
Esse comprometimento do ensino fundamental dá-se também nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) e na Lei nº 12.796/13
(BRASIL, 2013). As DCNEI são um dispositivo utilizado na organização das propostas
pedagógicas das instituições de educação infantil brasileiras, mas nasceram no contexto do
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ensino fundamental de nove anos. Tomé (2011) esclarece que essas diretrizes tencionam
atualizar o currículo da educação infantil à legislação do ensino fundamental de nove anos e,
apesar de ser um avanço para a educação infantil, mostram esse viés de uma passagem segura
da educação infantil para o fundamental, conforme o próprio documento que orienta o ensino
fundamental de nove anos (BRASIL, 2010, p. 29):
A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias
adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição
casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição
creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental).

Para Guilherme (2009), a proposta de transferência de alunos de seis anos para o
ensino fundamental leva a sociedade a pensar que a democratização do ensino pelo tempo
escolar vai da sedução à perversidade. Sinaliza que esta é uma espécie de política pública
baseada em modelos europeus, que primam pela preocupação excessiva com verbas, dados
estatísticos e órgãos financiadores, mas suprimem a qualidade tão essencial na implantação e
desenvolvimento da proposta legal.
Depois das DCNEI, houve a promulgação da Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), que
altera a LDBEN 9.394/96, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação, entre
outras providências. Esta legislação legitima diversas questões que vinham sendo previstas
em documentos, estudos e políticas do MEC, como a questão da obrigatoriedade dada à
educação infantil, que veio vestida de avanço e retrocesso. Vejamos:
Art. 4o - O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (BRASIL,
2013)

O avanço é a obrigatoriedade da pré-escola. Da promulgação da Constituição até o
momento dessa lei, somam-se 25 anos de espera pelo direito garantido. Como explicitamos
anteriormente, a diminuição do tempo das crianças na educação infantil deve-se a uma
perspectiva calcada em ideais que não levam em consideração as importantes situações de
aprendizagem que fazem parte do contexto da educação infantil; respaldam-se em concepções
neoliberais de financiamento e formação de mão de obra.
Assim, a vontade de verdade que se expressa é a da diminuição do tempo da
educação infantil, em benefício do tempo e importância dada ao ensino fundamental. O
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discurso que elege o ensino fundamental como importante está pautado em um jogo de poder
entre Estado, educadores e crianças, mas que atende a interesses estatais diversos.
Em síntese, podemos afirmar que o objeto educação infantil teve sua emergência a
partir de 1996, com a LDBEN 9.394/96. Contudo, a intensificação das discussões acerca do
objeto em análise ocorreu em 1990, ao assegurar a educação infantil como a primeira etapa da
educação básica, seguindo posteriormente o PNE/2001-2010, a aprovação do Fundeb em
2007 e todos os seus vieses posteriores, o que direcionou a forma de se pensar a educação
infantil.
Quanto à formação do conceito educação infantil, podemos afirmar que grande
segmento do discurso oficial a caracteriza como uma preparação para o ensino fundamental,
mesmo entendendo que alguns dos documentos citados defendem a criança na sua totalidade,
como um ser humano em desenvolvimento.
A formação das modalidades enunciativas revela que os sujeitos, apesar de
entenderem a importância da educação infantil, reproduzem o discurso oficial de preparação
para o ensino fundamental. Contudo, reconhecem que a educação infantil ainda passeia pelo
assistencialismo, apesar de estar jurisdicionada na educação, e afirmam a importância da
profissionalização docente e de financiamento para a melhoria do atendimento educacional à
criança pequena.
As informações deste capítulo visaram subsidiar o leitor quanto à educação
infantil. Agora, iniciaremos o debate acerca da gestão educacional nas décadas de 1980 e
1990, a fim de embasar o leitor nas discussões sobre gestão educacional e gestão democrática.
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3 TRILHAS E DISCURSOS SOBRE GESTÃO EDUCACIONAL E DEMOCRÁTICA

À medida que a sociedade se democratiza, e como condição
dessa democratização, é preciso que se democratizem as
instituições que compõem a própria sociedade.
(PARO, 2003, p. XX)

Por entendermos que a gestão educacional ocupa um lugar de destaque neste
estudo, é que consideramos ser necessário esclarecer como o saber em torno desse objeto foi
se constituindo a partir da década de 1980. Adotamos esse ponto de partida pelo fato de as
teorizações foucaultianas estarem mais relacionadas ao modo como as coisas funcionam e
acontecem.
A fim de ampliar nosso olhar para a gestão educacional, sempre focalizando os
desdobramentos que assume nas décadas de 1980 e 1990, e entender como ela se materializa e
como sua utilização pode ser importante ou prejudicial a um conceito de educação voltado
para a formação humana, valemo-nos de alguns estudiosos da área. Salientamos, entretanto,
que não ficamos presas a um conceito em especial, pois concordamos com Veiga-Neto (2005,
p. 22), quando ensina que “[...] não devemos partir de conceitos, nem devemos nos preocupar
em chegar a conceitos estáveis e seguros em nossas pesquisas”.
O primeiro desdobramento da gestão educacional trata das lutas de educadores
brasileiros e de toda a sociedade em prol da democratização e do ensino público na década de
1980. Após um intenso período de ditadura civil militar, setores diversos da sociedade se
mobilizaram para conclamar a reabertura política do país e recuperar o controle social das
diversas instituições que compõem o corpo estatal. Educadores intensificaram as lutas, a fim
de pensar e gerir a escola e a educação pública à luz de ideais democráticos. Essas lutas
implicam, sobremaneira, a gestão e como ela deve ser desenvolvida. (KRAWCZYK, 2008).
O segundo contexto reflete a gestão educacional na perspectiva da interação entre
o sistema educacional e os processos econômicos, com a adoção da visão gerencial na
condução da educação. A introdução desse viés econômico ressignifica diversos conceitos
advindos das lutas dos educadores na década de 1980, subtraindo o sentido social e político e
transformando o cidadão em cliente e sem promover a gestão democrática nas instituições
educacionais.
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Essas duas conjunturas geraram um cenário de embates, no contexto das relações
de poder na escola pública, revelando o que Tomé (2014) denomina hibridismo entre as
lógicas democrática e gerencial.
A partir deste momento direcionaremos o texto para o discurso dos sujeitos da
pesquisa, a fim de depreender outras vozes que o compõem e que embasam o exercício do
poder, os embates, a resistência e, consequentemente, geram saber. Assim, este capítulo
focaliza o eixo particularizante “O eco das vozes sobre gestão educacional e democrática”.
Destacamos também que,embora a pesquisa analise o discurso sobre gestão
educacional da equipe diretiva de creches de Vitória da Conquista, não foi objetivo definir
política pública educacional, mesmo sabendo que política pública e gestão estão intimamente
ligadas e em constante mutação;a intenção foi a de elucidar alguns pontos da gestão
educacional.
Este capítulo, assim, tenta explicar as principais concepções e discursos que
permeiam a gestão educacional a partir da década de 1980 e apreender saberes relacionados a
modos de pensar e fazer a gestão educacional nesse tempo histórico.

3.1 Alguns delineamentos em gestão educacional

Diversos são os discursos sobre gestão educacional advindos da academia e que
são, de fato, significativos para compreender criticamente a realidade da gestão escolar.
Assim, apesar de não partir de conceitos estáveis, tomamos como subsídio alguns dos estudos
de Paro (2015), Ferreira (2003), Melo (2006) e Hora (2007), a fim de mostrar o que a
academia diz sobre gestão educacional, e os postulados foucaultianos para enfatizar que esses
discursos produzem efeitos que se entrecruzam com influências plurais. O lugar, a posição em
que estes pesquisadores estão alocados – neste caso, a academia –, lhes outorgam uma
autoridade sempre consultada acerca do “certo” e do “errado” na gestão educacional.
(MARKOWICZ, 2010)
Assim, focalizamos, nesta seção do texto, a gestão educacional que vigora
segundo algumas concepções, como administração da educação, planejamento educacional ou
o conjunto de políticas da área. A adoção de medidas para fortalecer e desenhar o caminho da
educação refere-se à gestão que impacta diretamente na condução das atividades escolares.
Desta forma, utilizamos neste estudo o termo gestão educacional como sinônimo de
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administração, contudo não baseada no senso comum, mas de acordo com a conceituação de
Paro (2015, p. 28, 29):
A administração entendida como a utilização racional de recursos para a realização
de fins configura-se como uma atividade exclusivamente humana, já que somente o
homem é capaz de estabelecer livremente objetivos a serem cumpridos; quer dizer,
só o homem é capaz de realizar trabalho [...].
Deriva daí a importância da ação administrativa em seu sentido mais geral, porque
ela é precisamente a mediação que possibilita ao trabalho realizar-se da melhor
forma possível. Isso significa que o problema de mediar a busca de fins é um
problema que permeia toda a ação humana enquanto trabalho, seja este individual ou
coletivo.
No senso comum, as aparências levam a crer que apenas as empresas, ou
organizações, são passíveis de ser administradas ou são candidatas a objeto de
administração. Entretanto, pelo que se pode claramente constatar, toda ação humana
orientada a um fim – ou seja, todo trabalho humano – é passível de uma mediação
racional, carregando, portanto, um componente administrativo.

Entendemos que a intencionalidade do que se quer fazer é que vai permitir o
delineamento de uma gestão comprometida com os valores da coletividade, uma gestão que se
assente na participação ou em ideais democráticos. Essa premissa geralmente se liga aos
interesses populares, instaurando-se na especificidade do processo pedagógico escolar,
cumprindo a função social alicerçada pelas políticas que estabelecem diretrizes na condução
do tipo de cidadão que se quer formar (MELO, 2006; FERREIRA, 2003; HORA, 2007).
É importante que a escola não reproduza os valores impostos pela sociedade
capitalista; ela deve adotar uma gestão educacional que favoreça a coletividade, à luz de
princípios, como autonomia escolar, descentralização do poder, representatividade social,por
meio dos conselhos e colegiados, do controle social da gestão educacional, da escolha dos
dirigentes escolares por processo de eleição e da inclusão de todos os segmentos da
comunidade escolar.
Oliveira (2008) diverge de Paro (2015), no que concerne ao desuso da expressão
“administração escolar”; em contrapartida, entra em consenso em outra questão. Para ela, “o
termo gestão democrática da educação emerge significando a defesa de mecanismos mais
coletivos e participativos de planejamento e administração escolar” (OLIVEIRA, 2008, p.
138). Considera a administração escolar despolitizada e ressalta a importância de não reduzir
a gestão educacional a uma questão técnica, esvaziando-a de sua essência política. Assim, a
questão terminológica é diferenciada, mas a importância do sentido político é o mesmo.
A superação da denominação administração escolar e o uso de gestão educacional
trouxeram uma visão diferenciada do que vimos anteriormente, pois apresentam a questão da
mobilização conjunta em prol da conquista de uma educação de qualidade. As mudanças
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pelas quais a gestão vem passando são “[...] caracterizadas por movimentos dinâmicos e
globais pelos quais dirigentes, funcionários, clientes e usuários estabelecem alianças, redes e
parcerias, na busca de superação de problemas [...]" (LUCK, 2013, p. 30). Essa citação remete
a um discurso que promove práticas participativas no seu contexto, mas pode ser remodelado
pela lógica gerencial, principalmente se for usado na perspectiva da transformação do cidadão
em consumidor e do estabelecimento de parcerias. A formação de parceria pode induzir ao
pensamento acerca da formação de um quase-mercado, onde se formata a aproximação
público-privado e leva a competição para dentro do Estado, buscando eficiência nas políticas,
possibilitando a escolha dos melhores serviços pelo cidadão, que, nesse ponto de vista,
transforma-se em cliente.
O que fica claro para esses estudiosos é que as lógicas democrática e gerencial na
gestão da educação possibilitam certa confusão. A óptica gerencial se apropria de conceitos
trazidos das lutas dos educadores da década de 1980, para ressignificá-los e colocá-los em
evidência na teoria e prática. A seguir, traremos uma discussão mais aprofundada sobre esta
questão.

3.2 A busca pela democratização do Brasil e da educação – um cenário de lutas e impasses
Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil vivenciou a ditadura militar caracterizada
pelo autoritarismo político. Esta forma de governo imprimiu na sociedade brasileira a
supressão dos direitos constitucionais, a censura, a perseguição política e repressão aos que
eram contra o regime. O alto comando das Forças Armadas passou a controlar a sucessão
presidencial, indicando um candidato militar, que era referendado pelo Congresso Nacional,
além da permissão para modificar a Constituição, interromper direitos políticos e determinar
eleições indiretas para a presidência da República. Essa conjuntura desarticulou partidos
políticos, sindicatos, agremiações estudantis e outras instituições representativas da sociedade
civil, gerando a desagregação da sociedade.
No bojo de toda essa problemática brasileira, no final dos anos 1970, surgiram
diversos movimentos com o intuito dedar novo direcionamento ao país com a
redemocratização. Entidades, como Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional dos Docentes do
Ensino Superior (Andes), Associação Nacional de Política e Administração da Educação
(Anpae), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Partido dos Trabalhadores (PT), entre
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outros, lutaram em prol da democratização social, dos aparatos públicos, inclusive da escola,
tida como um importante potencializador de lutas por uma sociedade justa e igualitária. Essa
luta culminou com a campanha das “Diretas Já”, pelas eleições presidenciais, que, embora
não tenham acontecido conforme esperavam, através do reordenamento das potências
políticas dominantes (MINTO, 2012), geraram renovação do vigor social e das reivindicações
havia muito adormecidas.
Toda essa movimentação popular representou o renascimento da democracia
brasileira, ou, pelo menos, os primeiros passos em direção a ela. A democracia aqui entendida
como uma forma de governo onde o povo é soberano ou, como afirma Bobbio (2007, p. 137),
“[...] em particular, é a forma de governo no qual o poder é exercido por todo o povo, ou pelo
maior número, ou por muitos, e enquanto tal se distingue da monarquia e da aristocracia, nas
quais o poder é exercido respectivamente, por um ou por poucos”. O exercício democrático
supõe a prática de procedimentos que permitem a participação dos interessados nas
deliberações da coletividade, ou onde o indivíduo é considerado na sua multiplicidade
(diversos papéis que cada sujeito tem na sociedade). A extensão das formas de poder que
antes eram ocupadas pela sociedade política na democracia deve ser disseminada em espaços
que, por muito tempo, eram dominados por organizações do tipo hierárquico ou burocrático,
influenciando o modo como são conduzidas as sociedades.
Essa forma de poder espalhado no tecido social advém de uma conduta do Estado,
mas isso não quer dizer que o Estado seja o poder central. Segundo Machado (2014, p.16), as
análises baseadas nas ideias de Foucault sugerem que esses micropoderes não são subtraídos
pelo Estado, mas com ele se relacionam:
O que Foucault pretendia era se insurgir contra a idéia de que o Estado seria o órgão
central e único do poder, ou de que a inegável rede de poderes das sociedades
modernas seria uma extensão dos efeitos do Estado, um simples prolongamento ou
uma simples difusão de seu modo de ação, o que destruiria a especificidade dos
poderes que a análise pretendia focalizar (2014, p. 16)

Apreendemos dessa citação que esse governo de todos, próprio da democracia,
volta-se a uma perspectiva de Estado, contudo não emana dele, mas das microrrelações de
poder que os pares sociais realizam em outras esferas.
Relacionados ao contexto de redemocratização por todo o país, diversos eventos
aconteciam em prol de definições constitucionais para a democratização dos diversos aparatos
do Estado. Destaca-se a IV Conferência Brasileira de Educação em Goiânia (1986), onde
cinco mil educadores se uniram em torno da construção de um projeto de educação nacional,
pois estavam “[...] cientes de suas responsabilidades na construção de uma Nação
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democrática, onde os cidadãos possam exercer plenamente seus direitos [...]” (BRZEZINSKI,
2013, p. 225).
Esta conferência assinalou o protagonismo social dos educadores, em prol da
universalização do ensino público de qualidade para todo o povo brasileiro. Marcou também a
aprovação da Carta de Goiânia (BRZEZINSKI, 2013), um importante documento que
conclama o direito de todos à educação e o dever do Estado na oferta da educação escolar,
pública, gratuita, de qualidade e laica, além da obrigatoriedade de prover os recursos
necessários para assegurar a qualidade e a gestão democrática da educação. Em um momento
histórico no qual imperava a precariedade da educação nacional e a falta de abertura política,
a Carta de Goiânia, nos Arts. 19 e 20, afirma a importância do controle social da política
educacional,por meio de órgãos colegiados, e a reafirmação de um Estado que garanta esses
dispositivos de controle.
Nesse constructo de ampla participação social,foi promulgada, em 1988, a
Constituição Federal (CF), documento que constituiu um grande passo para a
redemocratização do país. Cury (2013) traz à lembrança o fato de a Cata Magna de 1988 ser
denominada “Constituição Cidadã”, por portar mecanismos que chamam o cidadão à
participação social e o Estado ao dever de assegurar esse mecanismo. Ocupa posição de
destaque, logo no Art. 1º, parágrafo único “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. A concepção
democrática dá corpo e sustentação a este documento, além de abrir horizontes para diversos
segmentos da sociedade, inclusive a escola, pois traz o direito à educação e à gestão
democrática do ensino público (BRASIL, 1998).
Várias são as questões que merecem destaque na Carta Magna, mas, em virtude
do foco deste estudo, analisamos as questões voltadas para a gestão democrática.
Em um momento de estagnação política, como a ditadura, em que índices
alarmantes de analfabetismo faziam parte do cenário educacional, além da falta de controle
dos instrumentos públicos, a CF inovou ao imprimir como princípios os anseios dos
movimentos sociais, dos educadores e das intensas mobilizações da sociedade pela melhoria
da educação. Os educadores se mobilizaram pela garantia de uma educação pública e gratuita,
além do entendimento de que educação caminha junto com a democracia. Como defender
uma sociedade democrática sem que os cidadãos tenham acesso a um importante processo de
humanização que é a educação e o conhecimento?
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O controle dos instrumentos sociais também tem destaque na Carta de 1988,
conseqüência das lutas pela consolidação de relações sociais democráticas na gestão da coisa
pública. Lutava-se pelo direito de participação da sociedade civil como condição para uma
cidadania ativa (KRAWCZYK, 2008). Lutava-se por uma forma de exercer o poder no
ambiente escolar que gerasse espaços de autonomia e participação, mas sem deixar de lado o
poder do Estado como provedor básico, responsável pelo financiamento da educação pública.
E assim voltamos novamente à fala de Machado (2014), quando afirma que Foucault
apresenta características do poder que o diferenciam do Estado, contudo não o situa em outro
lugar que não o Estado.
3.3 A concepção gerencial na educação brasileira – apropriação de sentido ou o fim da
democracia?
As lutas travadas em prol da redemocratização brasileira foram muito importantes
para o delineamento das políticas públicas. O contexto de mobilização, entretanto, foi abalado
por uma situação econômica mundial em crise, que fomentou a adoção de critérios de
modernização administrativa do aparelho estatal, a fim de se alinhar às perspectivas impostas
pelos organismos internacionais e inserir-se em um cenário de políticas macroeconômicas de
desenvolvimento de cunho neoliberal.
Após a ditadura militar e com a eleição de Fernando Collor de Melo em 1989, o
aparelho do Estado brasileiro iniciou o processo em torno da defesa do mercado e das
privatizações em nome da modernização do aparelho estatal. Segundo Neto (2009), nesse
período histórico, como o país passava por grave crise fiscal, a gestão de Collor foi marcada
pela disseminação de um discurso que pregava a importância do Estado mínimo. O governo
iniciou, então, um processo que destituiu diversos setores estatais e políticas públicas, em
nome de uma modernização que usou “[...] o poder estatal para ampliar os tentáculos privados
de seu grupo político” (NETO, 2009, p. 188). Pouco tempo depois, em virtude da intensa
mobilização popular, Collor, com um governo marcado por um enorme escândalo de
corrupção do país, foi destituído do poder.
Contudo, em meados dos anos 1990, a gestão do presidente Fernando Henrique
Cardoso fez avançar o projeto neoliberal iniciado por Fernando Collor e empreendeu a
reforma administrativa do Estado brasileiro. Em meio a um processo de crise, afundou-se em
mais empréstimos com os organismos internacionais, que, além do pagamento, exigiam que o
país se alinhasse a uma vertente de desenvolvimento baseado em critérios das próprias
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agências. Esses critérios supõem a administração gerencial e a modernização do Estado, com
o controle de normas e procedimentos, focados nos resultados, promovendo a cultura de
diminuição de gastos, e comprometidos com o aumento da eficiência. O objetivo era tornar o
Estado menos burocrático (menos moroso e hierarquizado) e mais eficiente para os desafios
da globalização (MINTO, 2012).
Foram realizadas significativas mudanças políticas, econômicas e culturais,
induzidas por uma agenda global de caráter principalmente econômico. Contudo, segundo
Neto (2009), Gandini e Riscal (2008), houve resistência às reformas, principalmente em
virtude da herança negativa deixada por Collor, do histórico de reformas pelas quais o país já
atravessara e, principalmente, pelo caráter de eficiência a que o Estado estava se propondo e
que exigia a adequação dos agentes governamentais, especialmente do alto escalão, que
estavam acostumados a uma política resistentemente patrimonialista.
Para desenvolver a modernização administrativa do Estado, foi criado o
Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (Mare), que esquematizou o
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995). Este, sinteticamente, objetivava
uma administração pública nos moldes gerenciais, que se abstinha do controle dos processos,
mas focava nos resultados. A concentração nos resultados recomendava a competição no
interior do próprio Estado, reduzindo a descentralização e os níveis hierárquicos, criando a
figura do cidadão-cliente, reduzindo custos, buscando desempenho dos servidores e
transferindo para o setor privado o que poderia ser controlado pelo mercado (quase-mercado).
(PERONI, 2003). Esse cenário está muito claro no Plano Diretor de Reforma do Estado
(BRASIL, 1995, p. 55):
[...] o papel a ser desempenhado pelas escolas de governo será fundamental através
de programas de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos diretamente
relacionados aos objetivos da reforma do aparelho do Estado.
O conjunto de ações na área de recursos humanos tem por objetivo, a valorização do
servidor público eficiente, através do reconhecimento por parte do cidadão de seu
trabalho e, da conseqüente mudança de imagem perante a sociedade, envolvendo
maior grau de autonomia, iniciativa e responsabilização, diminuindo controles
formalistas e incentivando a adoção de uma política que seja conseqüente tanto com
o bom desempenho quanto com a insuficiência do mesmo.
Concluindo, a estratégia da reforma, nesta dimensão, prevê, ainda, a retomada do
programa de qualidade, que deverá enfatizar não apenas o aspecto qualidade total,
mas também o aspecto participação, essencial para o aumento da eficiência dos
serviços no nível operacional. O Programa da Qualidade e Participação na
Administração Pública estará voltado para o aprimoramento e melhoria da qualidade
e eficiência na prestação de serviços pelo setor público.
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As duas gestões do governo Fernando Henrique Cardoso foram marcadas pela
dominação do grande capital e das agências internacionais, além de um retrocesso
democrático, no que se relaciona às lutas da década de 1980.
A eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva indigita alguns pontos
interessantes, na busca de uma configuração mais democrática, com políticas públicas
voltadas para o social, embora tenha havido retrocesso, pois não foi possível “[...] estabelecer
uma agenda em favor do fortalecimento da gestão pública[...] mas, o que se viu foi um [...]
loteamento dos cargos públicos, para vários partidos” (NETO, 2009, p. 192). Santos e Alves
(2011) reafirmam que o governo Lula não apresentou grandes transformações em seu
primeiro mandato e ainda herdou e manteve um contexto neoliberal no governo. Sobre isso,
Viana (2015, p. 53) faz a seguinte análise:
Sofrendo fortes pressões no setor educacional por não cumprir as promessas de
campanha e por manter políticas mais assistencialistas e compensatórias, as
primeiras mudanças mais significativas do governo Lula só foram registradas no fim
do primeiro mandato. Essas pressões surgiram tanto por parte da população quanto
pelas influências de organismos internacionais, que, sobretudo, na América Latina
têm garantido empréstimos e definido políticas de financiamento aos países
abrangidos.

Voltando ao contexto da reforma do Estado brasileiro na década de 1990,
observamos que a educação cumpriu um importante papel nesse processo. A reforma
educacional estava alinhada aos compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência Mundial
de Educação para Todos, realizada em março de 1990, em Jontiem, na Tailândia, e também
nos acordos provenientes da Declaração de Nova Delhi, em dezembro de 1993, para atender à
demanda de universalização do ensino básico. Oliveira (2008) avalia que, tanto a proposta da
Conferência de Jontiem, como a Declaração de Nova Delhi,convergiram para novos modelos
de gestão do ensino público, cujas ideias básicas eram descentralização, flexibilidade, foco na
produtividade, eficiência, competitividade, avaliação de resultados e metas e participação na
administração de recursos e responsabilidades.
O referencial é basicamente o mesmo que se desenvolve nas empresas privadas,
sem considerar, entretanto, as especificidades da educação pública, tampouco o compromisso
político intrínseco ao ato educativo. A óptica do mercado valoriza a competição e fomenta a
desigualdade; já a escola pública é o “[...] espaço privilegiado de realização de educação
sistematizada pela ação dialógica, pela conformação da consciência crítica [...]” (HORA,
2007, p. 32). Assim, é perigoso trazer para a escola apenas o objetivo de formar mão de obra e
expulsar o sentido humano da atividade criadora da educação.
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A crescente forma de disciplinarização das massas decorrente do desenvolvimento
econômico e outras estratégias propostas pelos organismos financeiros internacionais para
reorganizar os sistemas, inclusive o educacional, nos levam a pensar segundo a óptica do
poder disciplinar foucaultiana. Foucault (2014), quando trata da questão da soberania e da
disciplina, faz a seguinte análise: sociedades do tipo feudal se relacionam à mecânica geral do
poder que é exercida em uma perspectiva vertical, já nos séculos XVII e XVIII, a maquinaria
do poder aparece de forma diferenciada, é um poder que se firma mais nos corpos e atos do
que na terra e em mercadorias. A perspectiva imposta pelos organismos internacionais
citados, para condução da sociedade por meio da educação, é a do poder disciplinar, do qual a
escola se utiliza para tornar o corpo útil para a produção, adestrando-o, para obedecer às
exigências sociais, tornando os homens politicamente dóceis. Assim argumenta Foucault
sobre o poder disciplinar (2014, p. 291):
Esse novo tipo de poder, que não pode mais ser transcrito nos termos da soberania, é
uma das grandes invenções da sociedade burguesa. Ele foi um instrumento
fundamental para a constituição do capitalismo industrial e do tipo de sociedade que
lhe é correspondente; esse poder não soberano, alheio à forma da soberania, é o
poder disciplinar.

Essas orientações buscam pela educação moldar os sujeitos para o
desenvolvimento econômico. O amoldamento dos corpos (FOUCAULT, 2012) é a
característica mais marcante do poder disciplinar, que propicia o enfraquecimento das forças
dominadas e o aumento da força e da eficácia de quem as domina, monitora os pormenores
das operações do corpo, ratificando uma constante sujeição por meio de uma relação dócil e
útil. Esse poder fabrica o tipo de homem necessário para o funcionamento da sociedade
capitalista, ou seja, um sujeito que responde à necessidade econômica. (MARKOWICZ,
2010).
A reforma, nessa perspectiva, teve a descentralização educacional como um dos
pilares. Esse processo foi uma das bandeiras de lutas dos educadores na década de 1980, ou
seja, lutava-se pela autonomia escolar, pelo governo democrático nas escolas e o direito de
participação da sociedade civil na gestão desse importante aparato social, com uma gestão
colegiada, mas sem deixar de lado a perspectiva do Estado por sua importância na
manutenção da estrutura. (KRAWCZYK 2008, p. 66)
A bandeira de luta dos anos 80, do século XX, era por uma descentralização com
vistas à autonomia e à participação. Descentralizar é ampliar a autonomia, direcionando-a à
produção, pela comunidade escolar, da proposta pedagógica; é dinamizar e otimizar as
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práticas escolares conduzindo ao desenvolvimento pleno dos alunos; é ter liberdade e decisão
na gestão dos recursos materiais e financeiros; é pensar, a partir da instituição e das
peculiaridades, para atender aos anseios daquela comunidade.
Entretanto, a lógica do capital, imposta a partir dos anos 1990 e arraigada de
princípios, como competitividade, produtividade e qualidade total, apoderou-se da escola e do
discurso democrático para utilizar-se da autonomia construída com o processo de
descentralização e transformá-lo em desresponsabilização do Estado e culpabilização da
comunidade escolar pelos eventuais fracassos. Castro (2009) introduz esse argumento, por
exemplo, para analisar o sistema nacional de avaliação, que busca mensurar o rendimento dos
alunos em testes padronizados, principalmente para acompanhar as ações descentralizadas
para os níveis intermediários e locais, e medir a qualidade da educação, entretanto com
indicadores de desempenho inadequados e meramente instrumentais, pois se “distanciam dos
juízos de valor, do compromisso com a justiça social, bem como das ações e dos interesses
dos sujeitos que, concretamente, a definem e a adotam” (CASTRO, 2009, p. 31).
Enfatizamos que a apropriação do termo não deve levar à modificação do sentido.
A descentralização deve favorecer a autonomia escolar e conduzir a escola a governar com
participação, liberdade e diversidade. A apropriação do sentido pode favorecer a óptica de
desresponsabilização do Estado, e a educação está garantida na Carta Magna como direito do
cidadão e dever do Estado.
A descentralização imposta pela lógica gerencial foi regulamentada no Brasil,
principalmente a partir de 1996, com a instituição de leis e emendas constitucionais. Contudo,
não só a descentralização teve seu sentido alterado, mas, também, diversas outras
materializações práticas da reforma gerencial na educação pública.
Reforçamos que a modernização administrativa ainda é essencial ao Estado
brasileiro, mas deve estar vinculada a uma agenda de interesses que valorize a
profissionalização, a eficiência, a efetividade e a transparência. É indispensável
profissionalizar o alto escalão, reduzir os cargos comissionados, fortalecer carreiras, fomentar
um melhor relacionamento entre Estado, servidores públicos e sindicatos e romper com as
barreiras clientelistas do serviço público. A eficiência também é fator chave na lógica do
orçamento, para diminuir gastos governamentais, otimizando-os em prol dos cidadãos. A
fragmentação das políticas públicas entre uma gestão e outra também engessa o serviço
público, por isso ser necessário políticas de longo prazo para que produzam resultados. E, por
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fim, temos a transparência como forma de ampliar a confiança do cidadão para com o Estado
e o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o cidadão. (NETO, 2009)
Uma das grandes problemáticas que envolvem a gestão é a apropriação de
conceitos de natureza democrática pela óptica gerencial - uma apropriação proposital, no que
tange à vontade dos organismos internacionais. Modifica-se o sentido e garante-se a
permanência de um Estado mínimo, que não oferece aos cidadãos a educação de qualidade,
mas cobra resultados, pois garante que todas as proposições sejam resolvidas e implementadas
pela escola e pela comunidade, culpabilizando-as por eventuais fracassos. Sobre essa
apropriação de sentido, Viana (2015, p. 44) argumenta:
Ao refletir essas alterações à luz dos postulados de Foucault, poderíamos dizer que
essas mudanças configuram a passagem de uma concepção de gestão que teve seu
discurso proposital e momentaneamente adormecido, para também de igual modo
por meio do exercício do poder, eleger como vontade de verdade da época uma
concepção de gestão gerencial que ao subjetivar os conhecimentos que a orienta faz
emergir novas relações e sentidos parra o discurso democrático que se expandia no
período que se instalou a Reforma do Aparelho do Estado.

É preciso que a gestão educacional, então, se estabeleça como dispositivo político
de extrema relevância, e não como propulsora de políticas articuladas por organismos
financeiros mundiais. A construção de uma gestão comprometida com a legitimidade da
democracia começa na escola, nas relações travadas, em seu interior, com alunos,
profissionais da educação, famílias e comunidade, como asseguram Chaves, Pereira e Santos
(2013, p. 143):
[...] é fundamental que seja construída na escola a cultura do diálogo, do
compromisso e da responsabilidade, rompendo com a herança do autoritarismo e do
favorecimento aos interesses particulares. É fundamental que a escola pública seja
concebida como espaço que efetiva o direito de todo cidadão à educação. Assim, os
educadores são desafiados a ir de encontro aos preceitos neoliberais e atua numa
dimensão contra cultural, no resgate da dignidade humana, promovendo o
protagonismo e não a passividade, o engajamento e não a acomodação, a cultura da
vida e não a da morte.

Assim, cabe pensar que os educadores e a comunidade escolar devem
compreender, de fato, o significado de gestão democrática, pois, sob um belo discurso de
emancipação, pode estar o mascaramento de uma realidade em que democracia não é uma luta
política e, muito menos, socialização do poder e busca da autonomia.
Apresentados os conceitos e realizadas as análises, partiremos para os
dimensionamentos dos sujeitos sobre a gestão educacional e democrática no contexto da
educação infantil municipal.
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3.4 O eco das vozes sobre gestão educacional e democrática
Ponderando que a pesquisa se alarga na análise de concepções e discursos sobre
gestão educacional, na conjuntura da educação infantil da rede pública municipal de Vitória
da Conquista na Bahia, passamos a refletir sobre o posicionamento dos sujeitos da equipe
diretiva em relação à gestão educacional, à gestão democrática e desdobramentos.
Entre as duas equipes diretivas, foi unânime a opinião de que o diretor deve estar
à frente, articulando o trabalho. Enunciados linguísticos, que tratam da questão de haver
alguém que faça ou que inicie o trabalho, marcam os discursos sobre gestão educacional,
conforme estes excertos:
[...] eu defino gestão educacional como algo que você faz acontecer para o
conhecimento, para trazer conhecimento ao ser, educação, algo onde você contribui
para que haja o conhecimento, para que haja educação. (E1)
[...] gestão educacional é você gerir, é você estar à frente, poder executar as ações,
tomar decisões que tragam o bom andamento e o benefício da instituição,
independente de ser creche ou escola, entendeu? Você conseguindo gerir, tomar
decisões acertadas de acordo com as necessidades [...]. (E3)
[...] o gestor tem esse papel de gestar os recursos da escola, gestar o humano que a
escola tem, estar à frente. (E4)

Nestas falas, paira a questão do imaginário do poder que envolve a função do
diretor, geralmente visto como alguém que vigia, que vivencia a condição de ser dirigente e
ter “dirigidos”. Esse aspecto também se encontra no Regimento das Escolas Municipais
(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004, p. 19): “Art. 27: XXXVI. Aplicar penalidades
disciplinares a professores, funcionários e alunos da unidade escolar, consoante a legislação e
segundo as disposições deste regimento”
A vontade de verdade que circunda o discurso oficial e o imaginário social é de
que, para o diretor, são direcionadas todas as manifestações do poder, e a ele cabe mobilizar o
poder em prol dos objetivos, como analisa Lucchesi (2002, p. 34):
É ele a chave da teia do poder, o canal das relações, o “guardião da disciplina”, o
administrador político e pedagógico, o centro da atenção das demandas do Estado,
professores e alunos, corpo técnico-administrativo e comunidade. Em síntese, o
diretor é o articulador da política educacional local.

Essa concepção de centralizador do poder vai de encontro ao que acreditamos,
neste momento histórico, acerca da gestão educacional. Como discutimos anteriormente, não
devemos ter uma visão reducionista da gestão, ou seja, gestão limitada a aspectos técnicos.
Devemos fazer prevalecer os ideais democráticos, nas tomadas de decisões, com partilha de
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responsabilidade entre os sujeitos da equipe, como nestes discursos dos integrantes da equipe
de uma das instituições:
Nós nos damos muito bem, existe uma confiança muito mútua,[...]. A diretora22 é
uma pessoa muito tranquila, a vice-diretora também é uma pessoa muito tranquila,
[...] nós nos damos muito bem, discutimos, reunimos. A minha decisão não é a única
centrada, ouvimos umas as outras, porque temos que aprender a ouvir a melhor
ideia, ouvir o melhor conselho. Então, a gente trabalha muito assim, uma ajudando a
outra, conversamos porque,às vezes, uma faz aquilo que não devia,[...]. (E4)
Uma parceria que deu certo, viu? Graças a Deus! A coordenadora trabalha com
projetos, e esses projetos que ela faz, ela passa tudo pra nós. Eu e a diretora,às vezes,
sentamos aqui e olhamos os projetos, muito bons e, se a gente dá sugestão, ela
aceita, deveria fazer assim, assim, assim, ela acrescenta nos projetos e... Graças a
Deus, os projetos que ela tem apresentado...ela tem aceitado também as correções...
as correções assim, as alterações [...]. (E5)
Nós procuramos, em momentos de reuniões ou em momentos com os professores,
sempre o diretor e o vice-diretor estarem presentes para que a gente tenha uma
mesma linguagem, porque o diretor tem que estar a par do que acontece no
pedagógico. Eu costumo dizer que a escola é como se o pedagógico é a alma da
escola, e o administrativo é o corpo, um precisa do outro, um precisa do outro. Então
o trabalho não pode ser desarticulado (E6)

Existe, entretanto, uma contradição nesses discursos, pois, ao mesmo tempo em
que o diretor é percebido como aquele que está à frente das atividades, também é visto na
perspectiva da gestão educacional partilhada com uma equipe gestora.
Um dos integrantes da equipe diretiva, E4, menciona a necessidade de o diretor
estar à frente da escola, mas também o percebe como aquele que estreita os laços com a
comunidade. Outra integrante afirma que o poder envolve todos e que não acredita em
democracia onde o poder é de um só sujeito:
É você estar à frente articulando todos os profissionais da escola em prol de um bem
comum que é a qualidade da educação, gerenciando também os recursos financeiros
e materiais da escola, fazendo um laço entre a escola e a comunidade. (E4)
[...] quando eu falo numa gestão, eu penso numa gestão vertical, que não seja de
cima para baixo, ou eu mando, e você obedece. Eu penso nisso, e a gente vive numa
conjuntura que se fala muito em democracia, mas nós somos usadas com a questão
do poder, tipo “você tem que fazer dessa forma” (E2)

Esse estreitamento de laços e o trabalho para além dos muros da escola
chamam bastante a nossa atenção, pois defendemos a necessidade de instituições educacionais
infantis terem uma gestão democrática, com a partilha de poder dentro e fora dos muros da
escola.

22

A fala original apresenta o nome dos sujeitos, porém julgamos conveniente substituí-lo pela função que
ocupam, o que ocorreu com as funções de diretora e vice-diretora nesse discurso transcrito e no próximo.
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Em outro trecho, quando questionada sobre sua concepção de gestão democrática,
E1 se contradiz com o que afirmara anteriormente sobre gestão educacional:
[...] gestão democrática é uma gestão que não seja centralizadora, gestão que não
centraliza no diretor, que o diretor não é a peça fundamental da instituição, porque
ele não é, ele não é a pessoa mais importante [...] (E1)

Essa contradição evidencia que, apesar de entender gestão democrática como
um processo descentralizado, E1 não percebe esse princípio na gestão educacional, o que é
incoerente com o discurso científico. A questão democrática, ou a que envolve a gestão, é
muito clara no discurso das integrantes da equipe gestora; características como dialogicidade,
envolvimento com a comunidade, responsabilidade e participação podem ser encontrados
neste fragmento:

[...] Então você sabe que não é fácil e que você tem que mexer com pessoas. E tem
pessoas que sabem de seus direitos e seus deveres e cumprem seus deveres, seus
direitos e deveres, outros não. Ensinar o outro a ser de uma forma que ele não é é
difícil. (E2)

A enunciadora E2 fala sobre a importância do cumprimento das obrigações por
todos, pois a gestão democrática deve ser uma via de mão dupla. Contudo, se refletirmos
sobre esse discurso à luz dos postulados e teorizações foucaultianas, considerando a
“tecnologia do adestramento humano” (DANNEBROCK, 2012), veremos que E2 sugere, nas
entrelinhas, que, para praticar a gestão democrática, é necessário que os indivíduos
“aprendam” comportamentos.
Segundo Foucault (2012), no ambiente escolar a verdade é trabalhada
incansavelmente em favor do controle, do poder. Isso significa que, para se alinhar a
perspectiva democrática, é necessário aprender, ser domesticado em prol das verdades que ali
são construídas.
A gestão democrática também é entendida como parceria, diálogo entre os
profissionais e estes com a comunidade. Nossos sujeitos de pesquisa acreditam na importância
da parceria com a comunidade escolar, a fim de firmar ideais democráticos dentro das
instituições:
[...] Então, gestão tem que ser participativa, tem que ter a participação de todos.
Todos, quem? Pais, professores, todos os funcionários da escola, juntamente com a
direção da escola, então, gestão democrática é trabalhar em conjunto; trabalhar
pensando no todo. (E5)
[...] a gestão participativa é uma prática que precisa estar pautada muito no respeito e
no diálogo. É preciso haver um diálogo amigável entre comunidade e profissionais
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da escola e, principalmente, fazer com que as pessoas entendam que cada um tem a
sua função na escola [...]. (E4).

Na perspectiva desses discursos, fica evidente a importância da participação
das famílias, dos professores e de todos os funcionários. Este é mais um desafio para a
construção de relações sociais que se baseiem na democracia dentro das creches pesquisadas.
Contudo, sentimos falta da presença das crianças na construção democrática. As crianças
podem expressar seus pensamentos em espaços de discussão que favoreçam os vários
segmentos da comunidade escolar e devem ter direito à corresponsabilidade proporcional a
sua capacidade. Costa e Lima (2011) destacam a importância de esses espaços de discussão
começarem na sala de aula, onde as crianças não devem ser passivas na escuta de ordens, pois
só assim serão ativas na gestão dos direitos e deveres.
A construção de elos com a comunidade significa convite à tomada de
decisões, e não,necessariamente,a participação em determinados momentos, como revelam
alguns discursos:
[...]A gente tem uma participação muito boa aqui, da comunidade. Até agora nós
realizamos um desfile da primavera, a comunidade foi acionada, os pais
participaram de forma efetiva e toda ação que a gente desenvolve eles sempre estão
presentes. (E3)
Através de reuniões, através de culminâncias de projetos, através de, de... A gente
faz bazar também, interage a comunidade com a escola, através de datas
comemorativas, a gente interage escola e comunidade [...]. (E5)
Essa integração nós fazemos através de projetos; é onde é inserida a família e, em
alguns momentos, a família é convidada. A escola precisa sair dos muros. Na
semana passada mesmo, nós tivemos aqui uma caminhada pela paz, nós saímos com
as crianças. O bairro está muito violento, hoje o Miro Cairo é considerado um bairro
de alta periculosidade pela polícia militar, e as crianças vivenciam essa violência,
também sofrem essa violência e nós fizemos. Isso é uma forma também de interagir
com a comunidade, de colocar que nós, também, estamos aqui dentro da creche, mas
nós estamos cientes dos problemas da comunidade [...]. (E6)

As lutas travadas pelos educadores na década de 1980 reivindicavam, entre outras
pautas, o controle público das instituições educacionais com vistas à melhoria da qualidade do
ensino e uma educação pautada em princípios éticos, filosóficos, sociais e humanos. Nesse
contexto, a busca pela participação tomou grandes proporções para subsidiar o exercício
democrático dentro das escolas. Subsídio esse, que deve tomar corpo desde a sala de aula, até
atingir os profissionais de educação, as famílias e a comunidade onde se insere a escola. Não
deve se restringir ao chamamento dos pais em momentos soltos; as portas da instituição
devem, de fato, estar abertas à comunidade.
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A opção pela gestão democrática em instituições públicas de educação infantil
pressupõe a participação das famílias. Ainda é necessário avançar no processo de participação
da família como base para a constituição democrática nas creches e pré-escolas, considerando
que os pais são os primeiros educadores. É justo que eles participem também da definição do
direcionamento da educação escolar dos filhos pequenos, da formulação da proposta
pedagógica, administrativa e financeira, a fim de se tornarem cidadãos das instituições
(BARBOSA, ALVES, 2009; GOMES, 2010; COSTA E LIMA, 2011; MONÇÃO, 2013).
As discussões realizadas até aqui sobre gestão democrática pressupõem a
participação de todos, que é um exercício para a construção da autonomia. Estes dois
dispositivos são princípios primordiais para o exercício da gestão democrática. Barroso (2003,
p. 17-18) supõe que:
A autonomia afirma-se, assim, como expressão da unidade social que é a escola e
não pré-existe à acção dos indivíduos. Ela é um conceito construído social e
politicamente, pela interacção dos diferentes actores organizacionais, numa
determinada escola.
Não há “autonomia da escola” sem o reconhecimento da “autonomia dos
indivíduos” que a compõem. Ela é, portanto, o resultado da acção concreta dos
indivíduos que a constituem, no uso das suas margens de autonomia relativa. Não
existe uma autonomia da escola em abstracto, fora da acção autônoma organizada
dos seus membros.

A autonomia pode ser compreendida como uma tentativa de rompimento com
estruturas tradicionais de poder, com o fito de instaurar outro modo de organização social.
Romper com as estruturas tradicionais de poder sugere o enfrentamento e a organização da
comunidade escolar em prol de uma instituição que seja traduzida pelos que pensam aquela
comunidade, pois, por muito tempo, as escolas foram pensadas por outros. Ter autonomia na
escola implica pensar sua problemática, pois quem não pensa é pensado, quem não planeja é
planejado. Segundo Martins (2002), ter autonomia é ter um plano de organização direta e
coletiva dos indivíduos sobre as diversas instituições sociais.
Ponderando sobre o contexto de uma escola que considera seus sujeitos e está
comprometida com eles, a possibilidade efetiva de romper com a tradição centralizada,
burocratizada e antidemocrática de administração, planejamento e avaliação no âmbito
educacional, é uma premissa importante. Isso não que dizer o rompimento total com o Estado,
pois implicaria trazer um ideário voltado para a perspectiva do neoliberalismo, ao retirar do
Estado a responsabilidade para com esse aparato público, mas pensá-la segundo uma
configuração que revele o potencial de conjectura daquela comunidade.
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A autonomia foi compreendida pelos nossos sujeitos como importante, contudo
alguns a veem como o que se faz no dia a dia da escola, sem percebê-la como um dispositivo
para construir a filosofia de trabalho e o tipo de homem que se quer formar, como sugere esta
fala:
[...]A gente aqui, a gente tem autonomia, sim, principalmente, assim, quando chega
um funcionário novo, a gente tem a autonomia de colocar aonde a gente acha que
está em defasagem nos setores da escola, fora os professores, é claro, porque os
professores vêm pra sala de aula...É, eu estou me referindo ao pessoal de apoio, ao
pessoal da higienização. A gente tem autonomia de ver os turnos de serviço sem a
interferência dos funcionários, porque a gente vai trabalhar dentro da necessidade,
porque essa autonomia que eu estou falando a gente vai trabalhar dentro da
necessidade da escola, do espaço escolar, e não dentro da necessidade do
funcionário [...]. (E5)

Esse ponto é interessante, pois o que E5 denomina como autonomia, a
Resolução nº 004/2004 (Regimento das Escolas Municipais) prescreve como uma das
competências do Diretor: “Art. 27 [...] XXXII.Subsidiar os profissionais da unidade escolar,
em especial os representantes das diferentes organizações escolares, no tocante às normas
vigentes. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004)
A autonomia é algo que é construído pelo envolvimento dos sujeitos;
entretanto, as entrevistas revelam que a autonomia vivida pelas equipes diretivas é limitada e
relativa, pois sempre se relaciona a relação a alguma coisa, conforme este depoimento:
[...] a gente tem autonomia, mas nem tanto assim, porque você esta atrelado a uma
instância maior, que não te dá tanta autonomia pra você fazer o que você gostaria de
fazer. Então, eu vejo a minha autonomia, aqui, limitada, eu só vou até aonde eu sei
que eu posso ir, eu participo, eu tenho autonomia pra participar aqui de tudo.(E1)
[...] Autonomia é compreendida assim... porque...Até onde mesmo existe
autonomia? Me responde: até onde nós somos autônomos? Até onde um diretor de
escola é autônomo? Porque, para um diretor de escola, a autonomia termina onde a
Secretaria de Educação determina. Tem diretor que se faz mais respeitar, que toma
ações na escola que, muitas vezes, contrariam a Secretaria Municipal de Educação e
assume isso. Eu, enquanto coordenadora, eu contrario em algumas... Já contrariei em
algumas posições, já contrariei e assumo aquilo que eu estou colocando, assumo o
que eu estou pedindo, aquela ação que eu estou pedindo dos professores. Mas, aí eu
te pergunto assim: até onde vai a autonomia? A autonomia do diretor vai até a
Secretaria de Educação, a autonomia do coordenador pedagógico vai até onde?
Porque existe uma coordenação geral, que me dá os parâmetros do que eu devo
desenvolver. A autonomia do professor: Ah, eu posso fazer o que eu quero na sala
de aula! Mas sabemos que também não é bem assim e que o professor... Nós
trabalhamos dentro de uma rede, nós fazemos parte de uma rede municipal de ensino
e nós estamos submetidos ao que a rede propõe. Então, eu acho que a nossa
autonomia é uma autonomia limitada. (E6)

A autonomia da escola é e deve ser limitada, pois sempre está relacionada às
normas da Secretaria de Educação, do Estado, do Ministério da Educação, entre outros.
Assim, mesmo que o Estado “dê” autonomia às instituições, ela não será vivenciada se não for
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construída. O conceito tecido por Barroso (2003), anteriormente, traz um entendimento de que
não se dá autonomia para uma escola, mas constrói-se autonomia em consonância com o
processo de participação dos indivíduos na tomada de decisões. E1 e E6 entendem que a
autonomia que lhes fora dada em virtude da função que exercem não é plena, mas limitada
por outra instituição, que, hierarquicamente, está acima da função, neste caso, o Estado.
Nesse sentido, autonomia e participação estão imbricadas na gestão democrática.
E a palavra é “processo”, no sentido de que é caminho, construção, opção política que se
concatena no dia a dia das instituições e na vida social, ou seja, na medida em que se constrói
autonomia em processos de participação, partilha-se o poder e se evidencia o exercício
democrático.
A autonomia e a participação vão permear, mesmo timidamente, a gestão
democrática com aparatos legais que regem a educação nacional. Focalizamos a LDBEN
9.394/1996, pois entendemos que esta legislação representa o fomento da gestão democrática
e um marco histórico no que diz respeito à educação infantil, além de ser um discurso oficial
referendado nos meios escolares.
Cury (2013) analisa a tramitação do projeto de lei por oito anos no Congresso
Nacional e sua fragmentação, mas destaca a reafirmação das lutas pela democratização,na
década de 1980, representada no Art. 3º, inciso VIII: “gestão democrática do ensino público,
na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino”. A partir daquele momento, a lei
que rege a educação nacional institui a necessidade da presença da democracia, que se traduz
em uma forma não violenta de participação das famílias e da comunidade no desenvolvimento
de ações nos estabelecimentos escolares. E, nesse sentido, participação é a palavra-chave do
movimento em prol da construção da autonomia e, consequentemente, da gestão democrática
no ensino público.
Gestão democrática, segundo a LDBEN 9.394/96, sugere o afastamento das
tradições clientelistas que dificultam a melhoria da qualidade do ensino público, sugere um
relacionamento mais próximo entre cidadão e tomada de decisão, ou seja, a existência de um
poder partilhado por todos em conjunto e a instituição. Poder do aluno, que deve estar
consciente do papel da aprendizagem e das condições em que ela acontece, tendo em vista
que uma escola democrática, de fato, não é aquela em que os alunos fracassam. Poder dos
professores, funcionários e gestores da escola, quando percebem que podem e devem ser
artífices de um resultado comum a alcançar, que deve ser pensado por todos, direcionando,
assim, o poder para a sociedade. Essa partilha do poder, segundo Paro (2000), se revelará à
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medida que aqueles que mais necessitam da escola puderem interferir na condução das
decisões dos objetivos escolares e nas formas de alcançar tais objetivos. Contudo, em muitos
ambientes escolares isso ainda não ocorre.
Entendemos partilha de poder como um processo não violento, em que
comportamentos e atitudes dos cidadãos são prerrogativas necessárias à modificação de
determinada ordem vigente. É importante definir claramente essa partilha nas escolas, uma
vez que, nesses espaços, existem segmentos determinados hierarquicamente, como diretores,
coordenadores, professores, funcionários diversos, para, apenas no final, virem os pais e os
alunos. Historicamente, a convivência entre esses membros ocorre de acordo com relações de
poder, em que o nível de participação fica restrito a quem detém um poder que gera um saber,
ou melhor, o conhecimento especializado dos primeiros atores está muito vinculado à
legitimidade da dominação.
Assim prescreve o Art. 15 da LDBEN 9.394/96: “Os sistemas de ensino
assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos
graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas
gerais de direito financeiro público”. Esse princípio é apresentado de forma vaga, sem o
estabelecimento de mecanismos que o desenvolvam, dando margem para que seja
interpretado de diversas formas. Optamos por refletir sobre a autonomia pedagógica,
administrativa e financeira por compreendermos que, mesmo proposta de forma vaga na
legislação, ela repercute no desenho da gestão democrática, pois influencia no modo de ser e
fazer das instituições. A LDBEN 9.394/96 propõe níveis de autonomia para a escola pública
em três vertentes: pedagógica, administrativa e financeira.
A autonomia pedagógica está diretamente ligada à construção da proposta
pedagógica e à definição da identidade da escola. Por muito tempo – e, porque não dizer,
ainda hoje –, os educadores recebiam, das instituições hierarquicamente superiores, as
propostas prontas para serem executadas nas escolas e nas salas de aula. Com a
descentralização defendida pela gestão democrática, é necessário criar um caminho que
atenda aos interesses e expectativas de cada realidade escolar, um ensino voltado para o
mundo, mas sem esconder a realidade local. Para Oliveira, Pereira e Drabach (2011, p. 4),
essa fragmentação trouxe “[...] de um lado os técnicos e do outro os professores, o que
corresponde a dizer que, neste quadro, se incluem pessoas para o „pensar‟ e pessoas para o
„fazer‟ gerando uma prática esvaziada de sua base teórica”. Em Vitória da Conquista, o
Regimento das Escolas Municipais garante esse direito da seguinte forma:
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Art. 21. As unidades escolares, respeitadas a legislação educacional vigente, bem
como as normas comuns e as do sistema municipal de ensino, terão a incumbência
de:
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica, em consonância com as diretrizes
do sistema municipal de ensino;

Em Vitória da Conquista, a proposta pedagógica municipal está sendo construída
através do diálogo entre a Secretaria Municipal de Educação e a rede. A discussão se
desenrola há cerca de oito anos, mas sempre é interrompida em virtude das mudanças na
coordenação do núcleo pedagógico; e a proposta está inconclusa.
As duas instituições pesquisadas estavam no caminho da construção e avaliação
do Projeto Político Pedagógico (PPP). Fizemos a entrevista individualmente, mas o discurso
de um dos sujeitos da pesquisa apresentou-se contraditório:
Olha, eu tenho que ser muito sincera na elaboração do PPP. Esse PPP, ele não foi
elaborado com a participação da comunidade não. Mas, eu ainda vejo que o PPP
precisa ser desmistificado. Existem pessoas que veem o PPP como um simples
documento de gaveta, não é um documento que as instituições seguem como ele está
escrito, como ele foi elaborado, politicamente correto. Eu não vejo. Eu creio que as
instituições ainda precisam muito compreendera importância do PPP, do Projeto
Político Pedagógico e, sinceramente, o nosso PPP aqui é mais um documento de
gaveta do que de execução [...] .(E1)

Nesse primeiro discurso, E1 apresenta uma realidade vivenciada por muitas
instituições educacionais: o não conhecimento da importância do PPP. Tendo em vista que o
discurso da autonomia tão importante à construção da gestão democrática surge da vontade de
verdade nas lutas dos segmentos educacionais na década de 1980, analisamos que a
autonomia não está consolidada, na medida em que não atende aos interesses da comunidade
escolar, uma vez que essa comunidade não está envolvida no processo. Um segundo discurso
de E2 (sujeito da mesma instituição) registra basicamente a mesma realidade:
Foi junto em coletivo com as meninas pensando no que a gente poderia avançar, no
que a gente poderia fazer pra melhorar [...]. [...] Foi montado com todo mundo, quer
dizer, nem todo mundo, professores, mas eu não lembro se tinha representantes da
cozinha eu não lembro assim, mas foi... E, assim, muitas vezes você tem que fazer,
“bora”, faz, senta. O PPP é uma coisa que a gente sempre tem que tá debruçado nele
pra ver o que avançou, o que pode melhorar. Eu não lembro se os pais participaram,
e esse ano nós não fizemos avaliação. (E2)

Pareceu-nos que a participação não foi algo importante na elaboração do PPP
dessa instituição. Apesar de as entrevistas revelarem a urgência de resolver muitas questões, a
comunidade não foi peça chave na elaboração do documento. O discurso de E3 pressupõe a
participação de forma muito vaga:
Foi elaborada em uma reunião,em que nós listamos quais eram as necessidades da
comunidade. O grupo todo, a instituição toda, com todo mundo. Aí, nós chegamos

80

ao consenso de quais seriam as ações necessárias, as prioridades, como é o
desenvolvimento do nosso trabalho para poder estar elaborando o nosso PPP.
Alguns pais participaram [...]. (E3)

Para além da participação, esse discurso revela que o grupo da instituição decidiu
quais eram as necessidades da comunidade em que se localiza a creche. Isso nos remeteu a
questões importantes para o PPP: que concepção de homem e de sociedade cada sistema de
ensino ou instituição tem? Que tipo de homem se pretende formar? A que especificidades
humanas se atende? É preciso discutir essas questões e o seu direcionamento na conjuntura
social, cultural e histórica. O que fica evidenciado é que o processo de construção social,em
que a instituição deveria estar inserida,equilibra interesses e forças que interferem na
organização e no funcionamento do sistema educativo. A proposta pedagógica não é uma
realidade abstrata; ela é construída historicamente pela comunidade educativa na qual se
localiza a instituição.
Em relação ao discurso oficial, a LDBEN 9.394/96, nos Arts. 12, 13 e 14, atribui
às instituições escolares a tarefa de elaborar as propostas de ensino com a participação da
comunidade. Esta previsão legal é um marco significativo, pois, por muito tempo,
documentos desse tipo apresentavam uma condução verticalizada, isto é, as propostas partiam
de determinada instância superior para a escola, e a esta caberia a sua execução.
Neste estudo, conferimos notoriedade ao PPP, por entendermos que é um
importante mecanismo de gestão democrática. Não deve mais ser visto como instrumento
burocrático, mas como instrumento para o exercício da cidadania e deve ser elaborado pela
instituição e pela coletividade. Elaborado por pais, educadores e sociedade com vistas a
pensar o papel da escola, da educação, da cidadania e dos sujeitos envolvidos com aquela
instituição. É, antes de tudo, um chamamento aos sujeitos a se engajarem na luta e no
conhecimento do porquê da luta. Chaves, Pereira e Santos (2013, p. 145 e 146) enfatizam que:
É nesse contexto que se insere um dos elementos da gestão democrática que ganha
destaque por ser fundamental na restituição do poder aos educadores: o PPP. Tal
ênfase se justifica na medida em que se compreende o PPP não como mais um
documento burocrático que a escola elabora para prestar conta aos órgãos centrais,
mas como oportunidade de superar a histórica dicotomia entre o pensar e o executar.
Desta maneira, o PPP é um meio que assegura aos educadores a integralidade do
fazer pedagógico [...]

O PPP, cuja importância é evidenciada, tanto no discurso científico, quanto no
oficial, só se efetivará na medida em que agregar a comunidade escolar, na perspectiva de que
os indivíduos se reconheçam como sujeitos do processo, com papel efetivo na busca da

81

melhoria da educação e da sociedade. A vontade de verdade acerca da adoção de práticas
participativas instituídas em normatizações, leis e ciência é um caminho, mas não garante a
efetividade do papel dos sujeitos, que ocorrerá somente quando conhecerem aquilo que falam
e o lugar de onde falam. Participarão efetivamente quando se sentirem necessários e
conhecedores do que almejam.
A segunda instituição está em fase de construção da proposta. Estes discursos
revelam que os sujeitos acreditam em uma proposta construída coletivamente:
Inicialmente nós chamamos os professores, fizemos toda aquela parte do
diagnóstico, chamamos a comunidade, ouvimos os funcionários, pedimos as
crianças, e eles desenharam a creche, mas ainda assim o PPP não está acabado, não
está fechado.[...] Eu não compreendo por que em dois anos de gestão eu nunca
recebi uma coordenadora de educação infantil para me questionar o PPP, porque eu
penso que se talvez elas tivessem vindo me questionar o PPP também estava pronto,
talvez se pedissem estava pronto, talvez nós tivéssemos deixado festas, dias das
crianças... Estou sendo sincera, nós tínhamos deixado tantas outras demandas e
tínhamos sentado mesmo...e vamos fazer o PPP... Vamos aprontar ele, mas a coisa é
um pouco solta. Nós sempre estamos chamando os pais para a reunião, discutindo,
fazendo prestações de contas do caixa escolar, apresentamos a eles, eles são muito
participativos, eles vêm à escola. Se você chamar hoje de 200 pais, aparecem 190,
eles vêm em massa, em grande peso. (E4)
Então esse ano nós iniciamos a construção. Fizemos um plano de ação com os
professores onde nós diagnosticamos os problemas, onde nós levantamos o que
precisa ser melhorado na creche, o que precisa contemplar porque, na verdade, o
plano de ação faz parte do PPP. Nós invertemos, nós começamos por ele para, a
partir dele, nós procurarmos o método que nós queremos trabalhar – que
metodologia a creche... Qual a missão da creche? Então, assim, nós já iniciamos esse
trabalho, nós já nos reunimos também com o pessoal de apoio onde também nós
estamos fazendo este levantamento. Agora nós fizemos também recentemente com
os pais, porque as nossas crianças nós podemos levantar delas sim a creche que nós
queremos por desenho como seria a escola. Mas também ele ainda não está pronto,
ele ainda não está pronto porque eu me recuso a pegar um PPP pronto e colocar na
creche. Eu acho que ele tem que ser todo construído, e a gente já tá em processo. Eu
acho que, mais ou menos no final desse mês, ele será finalizado. (E6)

Lembramos que a forma como a equipe gestora se articula para promover a
participação interfere na formação da proposta que pretende para a instituição. Nesse
processo, a autonomia pedagógica assume uma grande importância, o que é desvelado no
discurso de E6, ao explicar que se recusa a construir um PPP longe da coletividade. E4,
entretanto, afirma que, mesmo entendendo a importância do dispositivo para a instituição, não
se esforçou para que ele estivesse pronto, pois até a própria Secretaria Municipal de Educação
não cobrou a elaboração do projeto.
Encontramos, nesse ponto, a evidência de que há diversos segmentos do exercício
do poder alocados em diferentes partes do tecido social, e não exclusivamente no Estado
(FOUCAULT, 2014). Temos, em E4, diretora, e em E6, coordenadora pedagógica,
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representantes de uma das equipes diretivas, mas temos, também, o poder do Estado
representado na Secretaria de Educação – apresentada na fala de E4, como impulsionadora da
elaboração do plano. Lembramos que a diretora é uma representante do Estado na escola,
mesmo que tenha sido eleita pela comunidade.
As outras formas de autonomia apresentadas na LDBEN 9.394/96 concernem à
autonomia administrativa e financeira, que se inter-relacionam por suas particularidades, pois,
em tese, o financeiro deve estar articulado com o administrativo, ou a novas formas de gerir
as instituições.
A autonomia administrativa refere-se à forma de organização e gestão das
políticas da escola. O primeiro ponto que se destaca é a descentralização administrativa, que
requer a formulação de estruturas administrativas mais coerentes com a realidade das escolas,
ou seja, é necessário independência de estruturas prontas e fixas, às quais escolas e creches
devam se ajustar. Essa questão incide sobre a importância das instâncias colegiadas para
romper com as barreiras de poder centralizador.
A complexidade da sociedade exige um homem apto para conviver com outros
homens e preparado para atuar no meio social, por isso as instituições escolares precisam
articular os conhecimentos a essa demanda, que pressupõe um modelo de homem mais
consciente dos atos e funções.
Nessa perspectiva, considera-se a gestão democrática nas ações práticas dos
sujeitos e que pode ocorrer em entidades representativas da sociedade, as chamadas instâncias
colegiadas, que são órgãos normativos, consultivos e deliberativos (com variações), mas
sempre sob a égide legalista (CURY, 2006).
Essas instâncias se apresentam sob as mais variadas funções, mas sempre
buscando a perspectiva colegiada e de participação, própria da gestão democrática. Com a
contribuição dos estudos de Cury (2006), elaboramos o Quadro 4, a fim de diferenciar os
diversos tipos de instituições colegiadas:
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Quadro 4 – Tipos e funções de instituições colegiadas
CONSELHO

FUNÇÃO
Discutir e avaliar o rendimento dos
Conselho de classe
estudantes
Discutir e avaliar a evolução do
Conselho Escolar
estabelecimento e expressar a participação
da comunidade
Controlar o dinheiro público investido na
Conselho de Controle Fiscal e Social
manutenção e desenvolvimento da
educação
Interpretar e resolver, segundo suas
Conselhos nacional,estadual e municipal
competências e atribuições, a aplicação da
de educação
legislação nacional, estadual e municipal
Proteger e assistir crianças e adolescentes,
Conselho Tutelar
seja quanto a sua vida social em geral, seja
quanto ao direito de estar na escola
Fonte: Adaptado pela autora, de Cury (2006, p. 44)
Focamos neste estudo o colegiado escolar, a unidade executora e o conselho de
classe, por serem as instâncias deliberativas previstas na Resolução nº 004/2004, que aprova o
Regimento das Escolas Municipais de Vitória da Conquista. Em nossas entrevistas, ficou
evidente o pouco conhecimento sobre esses órgãos nas creches – ou por acharem que têm
pouca importância ou por serem órgãos acessórios na gestão, conforme trechos transcritos de
discursos da equipe gestora:
[...] Esse colegiado da creche já é diferente daquele do município, de quando eu
participava. Aqui é sempre assim, quando se precisa. Lá nas escolas sempre tinha as
datas certas; aqui só reúne quando precisa, porque, no colegiado na escola, a gente
vê as dificuldades dos alunos. Aqui a gente também olha isso, mas num sentido
diferente, olha o aprendizado, se tá passando, se vai passar...O aprendizado!Quantos
vão passar, quantos não vão, e aqui é o desenvolvimento da criança como entrou,
como saiu, como está desenvolvendo. (E5)

Esse colegiado ao qual E5se refere é, na verdade, o Conselho de Classe. O
enunciado linguístico que envolve esse discurso diz respeito, principalmente,à questão
pedagógica relacionada ao desenvolvimento das crianças na creche. Segundo o Regimento
das

Escolas

Municipais,

“[...]

é

uma

instância

democrática,

responsável

pelo

acompanhamento e avaliação do processo de ensino e aprendizagem” (VITÓRIA DA
CONQUISTA, 2004). Segundo o mesmo documento, é constituído pelo diretor, pelo
coordenador pedagógico, professores e representantes de aluno. Não faz menção à
participação das crianças, em creches, em virtude da pouca idade. Entretanto, mesmo sendo
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uma instância colegiada, não permite a participação de pais, mas somente da equipe escolar,
ou guardiões daquele determinado discurso (FOUCAULT, 2009).
Quanto ao Colegiado Escolar e à Unidade Executora, os discursos revelam que
eles têm a mesma função para as enunciadoras, ou seja, regulamentar e fiscalizar o recurso
financeiro, conforme explicitado nestas falas:
Nós fizemos agora um colegiado, porque tem que ter no PDDE interativo. Foi feito
agora; antes a gente não tinha. A gente tinha o caixa escolar,porque tem alguns pais
que participam, que fiscalizam, que tão junto da gente, aquela coisa do recurso
financeiro.Vamos ver com esse colegiado agora se a gente avança,pois aqui é uma
creche, tem muito aluno e sem estrutura. (E2)
[...] somente o caixa escolar. O caixa escolar a gente segue à risca. Tudo que está
escrito lá no manual, a gente procura seguir à risca. A gente faz uma assembleia, traz
a comunidade também, pais e funcionários da creche, a gente reúne, forma a
assembleia, fala, elege os membros do conselho deliberativo e do outro conselho que
me esqueci agora, o fiscal, a gente faz tudo isso e depois escolhe o presidente, o
tesoureiro, tudo direitinho. O caixa escolar, a gente segue à risca, tudo direitinho.
Nesse momento temos a participação, somente nesse momento é que temos a
participação da comunidade. Mas eu acho que ainda tem um déficit para com a
comunidade, precisa trazer mais, [...]. (E1)

Nas falas de E2 e E1existe a preocupação com o recurso financeiro, mesmo
sendo o colegiado uma instância de participação mais abrangente, e a unidade executora, um
órgão de cunho financeiro, mas também de ordem coletiva, conforme prescreve o Regimento
das Escolas Municipais (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004, p. 22):
Art. 33. O Colegiado Escolar tem por finalidade básica ampliar os níveis de
participação na análise dos projetos e acompanhar as atividades técnico-pedagógicas
e administrativo- financeiras da unidade escolar, de forma a estabelecer relações de
compromisso, parceria e co-responsabilidade entre a escola e a comunidade, visando
a melhoria da qualidade do ensino.

A opção pelo trabalho com instâncias colegiadas ganhou força com as
mobilizações da década de 1980, firmou-se politicamente na década de 1990, com a LDBEN
9.394/96, e, consolidou-se, com a instituição do Fundo de Manutenção do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) (CURY, 2006), mas esses aparatos são
utilizados desde os tempos imperiais no Colégio Pedro II.
Fica evidente que, pelo viés da gestão democrática, os conselhos ressurgiram; com
a reforma gerencial, ganharam destaque na gestão educacional; mas sob a égide da
“descentralização”, foram retomados com a finalidade de aproximar o cidadão da escola.
Logo, o discurso gerencial se apoderou do discurso democrático e o ressignificou.
As unidades executoras estão diretamente relacionadas ao recurso financeiro que
as instituições educacionais recebem e são mencionadas no discurso de E2. A partir da
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reforma do Estado empreendida no Brasil, o financiamento foi o centro das preocupações da
modernização estatal, principalmente por sua dimensão na política educacional e, por isso,
foram sancionadas três propostas legais que motivaram mudanças na gestão e financiamento
das escolas: a Emenda Constitucional 14/96 (que institui o Fundef), a Lei 9.394/96 e a Lei nº
9.424/96 (que regulamenta o Fundef).
A Emenda Constitucional nº 14/96, que institui o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), é o
primeiro discurso legal sancionado que deixa clara a prioridade para com o ensino
fundamental, o que já se esperava em razão das exigências do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O investimento em alunos na faixa etária entre 7 e
14 anos evidencia que essa população apresenta retorno em relação ao mercado de trabalho.
A LDBEN 9.394/96 abriu caminhos para a descentralização financeira nos
espaços escolares da seguinte forma:
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público.

As orientações veiculadas pelos organismos internacionais eram claras quanto à
questão da descentralização para as escolas. Era preciso descentralizar e dar autonomia para a
escola gerir os recursos materiais e financeiros, para que, progressivamente, resolvam
sozinhas suas pendências. Essa autonomia progressiva foi reafirmada com o Programa de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE) e que, em 1999, assumiu a
denominação Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cuja finalidade é “[...] prestar
assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das
redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial
[...]” (BRASIL, 1995).
Contudo, para receber os recursos, as escolas devem criar a Unidade Executora
(UEx), que, segundo a Resolução 03/97,é uma entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, representativa da comunidade escolar, que deve administrar recursos diversos,
provenientes, tanto de órgãos públicos, quanto de entidades privadas ou de campanhas
escolares. O PDDE fomenta diversas discussões. A primeira é que as escolas devem gerir os
recursos junto com os membros representativos das comunidades, o que é uma premissa da
gestão democrática. Contudo, na realidade, as concepções pragmáticas ganham ênfase, em
detrimento dos processos realmente participativos, salientando-se que as UEx constituem-se
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em um pequeno segmento do colegiado escolar, ou, muitas vezes, o colegiado pode ser
reduzido a uma UEx, diminuindo, assim, o princípio de participação na gestão financeira.
Nesse sentido, a concepção gerencial se apoia em um princípio democrático fomentado na
década de 1980. Assim, pode haver o que Barroso (2003) rotula de “[...] „autonomia
decretada‟, que não é a construída, mas aquela que os agentes sociais são obrigados a assumir
em virtude da legalidade imposta pelo Estado”.
A segunda discussão refere-se à gestão de recursos advindos além da esfera
pública. Essa premissa atende a uma lógica pública não estatal, como reza o Plano Diretor de
Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995, p. 60):
[...] busca-se através das organizações sociais uma maior participação social, na
medida em que elas são objeto de um controle direito da sociedade através de seus
conselhos de administração recrutado no nível da comunidade à qual a organização
serve. Adicionalmente se busca uma maior parceria com a sociedade, que deverá
financiar uma parte menor, mas significativa dos custos dos serviços prestados.

Analisando essa lógica imposta pelo Estado, verificamos que ocorre transferência
da execução de serviços sociais para o setor privado, mas o Estado mantém a postura de
provedor. Esse procedimento delega ao setor privado o que pertence à esfera
pública,transforma, consequentemente, o cidadão em consumidor e ressignifica as políticas
sociais em conformidade com o viés da eficiência e da produtividade.
Aliado a tudo isso está a questão da responsabilização da escola pela má gestão
dos recursos. Com o Estado financiando – precariamente –, e voltado somente para cobrança
de resultados, a gestão dos recursos se transforma em “gestão da escassez”. A escola
atualmente atende a diversas demandas, as quais o recurso não consegue abranger, isso só
reafirma que a descentralização dos recursos para a escola não é promotora substancial da
melhoria da qualidade educacional.
Mais do que uma simples instância, composta de pais, estudantes, professores,
demais servidores da escola e membros da comunidade local, os conselhos devem
acompanhar e opinar na tomada de decisões da gestão administrativa, pedagógica e financeira
da escola. O bom funcionamento desses conselhos assegura a qualidade da educação, mas, em
muitas escolas, eles atuam somente na questão financeira, enquanto a pedagógica fica mais a
cargo de “quem conhece do assunto”; nesse caso, os professores, demarcando as relações de
poder na escola e dificultando a gestão democrática. Esse é um cenário que pode indicar a
resistência de algumas escolas para criar, manter, fortalecer ou dar relevância prática aos
conselhos escolares.
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Depois da análise empreendida nesta seção, afirmamos que o objeto “gestão
educacional” teve sua emergência nas lutas dos educadores brasileiros pela democratização na
década de 1980, ganhou fôlego na década de 1990, com a reforma do aparelho estatal
brasileiro e consequente processo de modernização, que se estendeu também pelo setor
educacional, reconfigurando a gestão das instituições públicas educacionais.
Quanto à formação do conceito “gestão educacional”, o discurso oficial o
caracteriza como uma ação administrativa descentralizada, embora haja muitos indícios de
uma proposta gerencial implantada com a modernização do Estado brasileiro; o discurso
científico dos autores nos quais nos debruçamos o vê como uma ação administrativa
comprometida com os valores da coletividade, da autonomia e participação, com vistas à
gestão democrática; e, nas modalidades enunciativas, ou posição dos sujeitos, verificamos que
a gestão educacional ainda está centralizada nas figuras da equipe diretiva, mesmo que os
sujeitos se considerem gestores democráticos e coadunem com ideais democráticos.
Existe um desejo de “abrir as portas” das creches para a comunidade, mas essa
abertura ainda é estreita no que se refere à tomada de decisões, pois o dispositivo da
participação ainda é limitado, pelo menos nas creches pesquisadas.
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4 A EQUIPE GESTORA E SUA SUBJETIVAÇÃO

Mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas
falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde,
afinal, está o perigo?
(FOUCAULT, 2009, p. 8)

Este capítulo se propõe a analisar a função (posição) dos integrantes da equipe
gestora, à luz das regulamentações da Secretaria Municipal de Educação de Vitória da
Conquista e de estudos nacionais, tomando como alicerce analítico dos dados os postulados e
as teorizações foulcautianas.
Reiteramos que a utilização deste autor não segue uma perspectiva salvacionista,
mas como problematizações do que está posto à luz dos saberes e dos efeitos do poder
expressos nos discursos dos sujeitos.
Com a análise dos enunciados linguísticos, buscamos entender a maneira como os
sujeitos investigados subjetivaram, nos discursos, saberes a respeito da função que ocupam na
equipe gestora e, assim, analisar as relações entre os saberes e a implicação do
posicionamento sobre as práticas e sobre o discurso oficial.
Este capítulo também apresenta o tratamento de dados obtidos na investigação dos
discursos dos sujeitos da pesquisa, dos discursos dos documentos oficiais e dos discursos de
cunho científico, a fim de encontrar as regularidades e dispersões existentes. Finaliza com a
perspectiva proposta pelo terceiro eixo particularizante, denominado “A posição dos sujeitos:
implicações da subjetivação”.
A sistematização dos dados, neste capítulo, se deu em concordância com três
seções centrais, apresentadas na seguinte ordem: quem é o sujeito à luz das teorizações e
postulados foucaultianos: o encontro com a função; e ser/estar equipe gestora.
Voltando a Veiga-Neto (2005), reafirmamos que não pretendemos chegar a
conceitos estáveis, mas analisar a função dos integrantes da equipe gestora, revelando os
saberes proferidos por esses sujeitos que constroem a realidade da gestão educacional da
educação infantil de Vitória da Conquista.
Nossas discussões emanam das reflexões acerca dos enunciados presentes nos
discursos dos seis integrantes da equipe gestora, tomando sempre como base a formação do
objeto, a formação do conceito e a análise das modalidades enunciativas, além de levar em
consideração as discussões em torno do objetivo da pesquisa.
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4.1 O sujeito à luz das teorizações e postulados foucaultianos
Para Foucault (2014),a partir do momento em que o poder feudal caiu em
desuso e o advento da ciência começou a mobilizar saberes, a sociedade transformou-se em
uma grande instituição, que promove mecanismos de poder disciplinar, fabricando sujeitos
que sejam controláveis. Segundo essa análise, a figura do sujeito emerge em relação à posição
em que está subjetivado ou do quanto é disciplinado.
Para Machado (2014), o poder parte da disciplina, que se mostra como um
limiar das fronteiras, caracterizadas pelo tipo de organização do espaço, pelo controle do
tempo e pela vigilância como instrumento de controle, além do ponto fundamental:“[...] ao
mesmo tempo que exerce um poder, produz um saber” (IBIDEM, 2014, p. 23). Essas
características se inter-relacionam, adaptando-se às necessidades das instituições que se
tornam também disciplinares.
Poderíamos ser levados apensar que Foucault se ocupou do estudo do poder.
Entretanto, esse constructo nos remete ao objetivo de Foucault que “foi criar uma história dos
diferentes modos pela quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos”, ou
seja, o sujeito é, na verdade, um efeito de poder,e, por isso,o filósofo se ocupou em analisar
como os feixes de relações fabricam o sujeito, como explica Milanez (2009, p. 23):
O sujeito é o imbricamento de um “eu” com um “nós”, ou se preferirem, de uma
identidade com uma alteridade, o que torna o sujeito clivado por suas relações
pessoais/interindividuais/institucionais. Isso nos mostra que o sujeito não é livre
para fazer o que quiser, quando quiser, mas que está atrelado às coações e
contingências dos laços que os constroem. Colocado isso, sabemos que, como
sujeito, somos produto de uma instersecção de posicionamentos e lugares.

O sujeito está marcado por discursos que circulam na sociedade, por relações
que indicam que “[...] não somos a origem nem de nosso dizer nem de nosso fazer”
(MILANEZ, 2013, p. 373). Assim, somos sujeitos formados por um conjunto de vozes que
nos compõem e que são ligadas ao poder disciplinar.
Foucault (2014), em Vigiar e Punir, explica que os indivíduos se tornam
sujeitos a partir das relações que se dão no núcleo das redes de poder, fazendo essa cisão entre
os sujeitos. Nesta obra, ele analisou o nascimento da sociedade disciplinar, que controla
minimamente os corpos, a fim de torná-los dóceis e úteis (FISCHER, 2012). Nessa mesma
obra, Foucault apresenta a figura do panóptico como um mecanismo de controle, vigilância e
punição, ou melhor, olhos invisíveis queexercemo poder.
O dispositivo panóptico, na verdade, é uma alusão aos que estão submetidos ao
poder, a uma visibilidade integral e exaustiva a fim de disciplinar; é o controle dos corpos.
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Assim, na sociedade disciplinar, vivemos cotidianamente vigiados para que
produzamos discursos e comportamentos ditos aceitáveis. Essa relação faz com que os corpos
vigiados e, portanto, docilizados, sejam produtores de saber e efeito de sentido, a partir do
lugar de onde falam (posição do sujeito), o que constatamos nos discursos dos sujeitos da
pesquisa, os quais são construídos pelas relações de poder e vigilância invisível e contínua.
O sujeito a que estamos nos referindo, à luz das ideias de Foucault, deve ser
submetido aos seguintes questionamentos: quem é o titular da fala? A que lugar institucional
está veiculado? Qual o posicionamento do sujeito nos discursos? Diante desses
questionamentos é que nos detemos na função em que nossos sujeitos de pesquisa se
enquadram, ou que vozes compõem seus discursos e os subjetivam nessa posição.
Explicitaremos, a seguir, os enunciados linguísticos que compuseram nossos
sujeitos de pesquisa, começando com o encontro com a função.

4.2 O encontro com a função
Conforme Resolução CME 004/2004, na Rede Municipal de Ensino de Vitória
da Conquista, o diretor e o vice-diretor fazem parte da organização administrativa da escola,
enquanto o coordenador pedagógico, da organização didática. Apesar de ter as funções
demarcadas por essa resolução, as fronteiras desses domínios se fundem em virtude da
concepção de gestão educacional, que foi explicitada anteriormente. Esse encontro e
desencontro foram vistos nos discursos dos sujeitos.
Cabe-nos explicitar ao leitor que nos embasamos nos estudos de Oliveira
(1993), Paro (2003) e Dourado (2003) para explicar as funções de diretor, vice-diretor e
coordenador pedagógico. De antemão esclareceremos certa confusão teórica acerca das
denominações cargo e função: ser professor é um cargo, mas estar diretor é uma função, cujo
provimento é temporário. Assim, cargo relaciona-se à posição que ocupamos, portanto os
concursos são realizados para preenchimento de cargos, como é o caso do professor; já a
função relaciona-se a um conjunto de responsabilidades desempenhadas por uma pessoa em
determinado período de tempo, como as funções de diretor, vice-diretor e coordenador
pedagógico.
Reiteramos que a escolha por creches, cuja equipe diretiva é formada por diretor,
vice-diretor e coordenador pedagógico, deu-se por entendermos que, mesmo com a cisão das
funções, concordamos com a ideia de que esses dois setores (administrativo e pedagógico)
devem caminhar juntos, no direcionamento de uma gestão educacional democrática.
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Iniciamos a nossa discussão com a forma de admissão das participantes na
pesquisa na função que exercem nas creches selecionadas. A forma de provimento23da função
de diretor e vice-diretor ocorreu pelo mecanismo da eleição, que, a nosso ver, corrobora ideais
democráticos.
Mesmo que a LDBEN 9.394/96 preveja a importância de diversos dispositivos
relacionados à gestão democrática, não existe nessa legislação nenhum movimento acerca do
mecanismo de provimento da função de diretores escolares. Essa discussão sobre a escolha de
diretores escolares nasceu na década de 1980, no movimento em prol de uma educação
democratizada e do controle dos instrumentos estatais públicos. Pensando nisso e nos estudos
de Paro (2003), é difícil admitir uma sociedade democrática na qual uma importante
instituição social como a escola ainda não tenha sido totalmente democratizada, visto que,
entre outros aspectos, a forma de provimento para exercer esta atividade de liderança ainda é
diversa. São vários os mecanismos adotados no país, como indicação, concurso e eleição, e
cada um deles, respectivamente, representa, pelo menos em tese, o clientelismo político, a
competência técnica e a democratização escolar.
Este estudo apresentará somente diretores e vice-diretores eleitos, mas, em
diversos momentos, o enunciado “indicação”aparece, como nesta fala:
Foi uma experiência única. Eu nunca havia passado pelo crivo da eleição. Eu acho
que foi até por isso que eu precisei voltar ao Monteiro Lobato. Muitas pessoas não
compreenderam. Porque, depois de doze anos e meio na direção, você é convidada
para afastar e coordenar uma outra instituição.... Estar coordenando uma instituição
ao lado da sua casa e dois anos depois você quer voltar? E eu disse pra essas
pessoas: “é porque eu nunca passei pelo crivo da eleição, eu quero ser avaliada por
aquelas pessoas que depositaram em mim durante mais de uma década a confiança
de colocar um filho ali, porque, indiretamente, eles estão confiando mais no diretor,
indiretamente, não é isso?”...]. (E1)

Neste discurso, E1 se posiciona do lugar de diretora de uma das instituições que
tiveram sua fundação em 1988, também E1 como diretora. Ela ocupou essa função por mais
de dez anos e saiu em virtude do início do processo de eleição vivenciado pelas creches, em
2009 (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2009).
Este discurso deixa transparecer que E1,apesar de ter passado doze anos à
frente da instituição, precisava do processo eleitoral para ter a confirmação de um trabalho
bem-sucedido naquela função. A posição de diretora indicada, a que estava subjetivada
anteriormente, já havia sido trocada pela posição de diretora eleita. Percebemos que

23

Optamos por tratar dessa discussão nesta seção, pois entendemos a importância desse mecanismo na
constituição do sujeito diretor.
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E1acredita na importância da escolha do diretor pela comunidade escolar e, segundo nossos
estudos, acredita na gestão educacional democrática.
A gestão educacional insere-se no campo político, já que sempre envolve uma
tomada de decisão. A opção pela gestão democrática na educação, resultado das lutas na
década de 1980, trouxe nova configuração ao papel do diretor, que agora não é ou, pelo
menos, não deveria ser o de detentor do poder na escola. A gestão democrática trouxe consigo
o espraiamento do poder, ou seja, o compartilhamento de responsabilidades e decisões.
Assim, acreditamos que a forma de provimento da função não democratiza a gestão, mas
carrega consigo uma opção política que rompe barreiras com o clientelismo e com o tráfico de
influências, tão comuns nas instituições públicas brasileiras.
Em 1998, a Associação Nacional de Política e Administração da Educação
(Anpae) encomendou aos pesquisadores Luís Fernandes Dourado e Messias Costa (1998)
estudo sobre a forma de provimento da função de diretores no Brasil, com recorte temporal
entre 1996 e 1998, que foi intitulado “Escolha de dirigentes escolares no Brasil”. O objetivo
foi construir um quadro nacional sobre a temática, apresentando dados concretos que
caracterizam a gestão escolar. Os resultados indicam que a forma de investidura na função
mais utilizada é a eleição, com 53%; seguida de indicação ou nomeação, com 44%; depois,
seleção; seguida de eleição, com 10%; e concurso público, com duas ocorrências, no estado
de São Paulo e capital. Esses dados mostram que a eleição já se apresenta como uma
realidade, mas ainda não reina nesses espaços, e mostram que as práticas clientelistas ainda
povoam uma significativa parcela das escolas.
Os estudos de Paro (2003) e de Mendonça (2000) fazem um recorte semelhante
quanto ao provimento da função de gestor, tratando-se de indicação ou nomeação, concurso
público ou eleição. O que Paro (2003) chama nomeação, Mendonça (2000) 24 denomina
indicação, mas ambos consideram, subjacente a este dispositivo, o clientelismo político. Esse
tipo de mecanismo é muito utilizado no Brasil e porta a marca do estilo coronelista da “velha
república brasileira”, quando os “donos do poder” mantinham práticas de dominação movidas
por interesses pessoais, instrumentalizadoras de métodos autoritários, como avalia Dourado
(2003, p. 83):

24

Outra forma de inserção ao cargo de diretor é o concurso público, que também não contempla o
posicionamento político inerente à gestão. Paro (2003) e Dourado (2003) estão em concordância nesta questão e
indicam que cargo relaciona-se à posição que se ocupa, e que os concursos realmente devem ser para cargos,
como é o caso do professor; já a função relaciona-se a um conjunto de responsabilidades e está mais direcionada
à questão do diretor.
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[...] a livre indicação dos diretores pelos poderes públicos se configurava com a que
mais coadunava e contemplava as formas mais usuais de clientelismo. Esta
modalidade permitia a transformação da escola naquilo que, numa linguagem do
cotidiano político, pode ser designado como “curral” eleitoral, por distinguir-se pela
política do favoritismo e marginalização das oposições, em que o papel do diretor,
ao prescindir do respaldo da “comunidade escolar”, caracterizava-se como
instrumentalizadorde práticas autoritárias, evidenciando forte ingerência do Estado
na gestão escolar.

Esse tipo de mecanismo não considera a qualificação do sujeito que irá ocupar o
cargo, mas a interferência política de quem o indicou. Assim, o diretor escolar se transforma
em um aliado político e, consequentemente, transforma a escola em um espaço de dominação
eleitoral, caracterizando o que Mendonça (2000) chama patrimonialismo na ocupação do
emprego público. Aqui, também é vedada qualquer forma de avaliação do trabalho do diretor,
pois a permanência na função submete-se ao tempo de mandato do político que o indicou e à
troca de favores entre esses sujeitos.
A indicação também apareceu no discurso de E4, que ocupa a posição de diretora
de outra instituição e que, anteriormente, exercia a docência e vivenciou o período em que as
creches tinham direções indicadas. Segundo essa enunciadora, não existia um trabalho efetivo
por parte da direção indicada. Estas são as impressões acerca da indicação:
[...]e quando a Secretaria me chamou e me ofereceu algumas creches, as quais os
professores da rede não queriam, porque na época era indicação e as pessoas tinham
muito medo de trabalhar com uma direção indicada, eu nunca tive esse tipo de receio
não, pra mim foi uma oportunidade e naquele momento foi uma boa oportunidade
para eu sair da zona rural e me lotei na creche Z [...].
[...] Então, fiquei na coordenação com a atual diretora 25 e,com a saída de
XXXXX 26,[como] não tínhamos ninguém na creche com o perfil para assumir a
direção, eu vim para a direção da escola, vim por afinidade, vim porque eu gosto,
vim porque sempre sonhei estar aqui não pelo poder, não por me achar diretora, mas
eu queria vir para mudar aquilo que eu presenciei há anos. Eu presenciava choros, eu
presenciava humilhações, eu presenciava negando prato de comida, eu presenciava
cenas assim torturantes com profissionais, do tipo: “você não tem perfil para estar na
sala de aula, você está fazendo isso errado” [...]. (E4)

Este discurso traz enunciados importantes, como o perfil profissional, o poder
do diretor e a indicação como um artifício que não respeita as peculiaridades de cada
instituição. O poder do diretor e seu perfil estão ligados a uma verdade criada acerca desse
sujeito, ou melhor, acerca daquele que detém o poder sobre a escola e seus processos, como,
também, sobre aqueles que nela estão.
25

Novamente optamos por trocar o nome do sujeito pela função que ocupa a fim de preservar o anonimato
destes.
26
Preferimos retirar alguns nomes citados a fim de garantir o anonimato de pessoas que não estão entre os
sujeitos pesquisados.
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Já a questão da indicação traduz-se no exercício de poder como um processo de
totalização (MARKOWICZ, 2010). E o que E4 apresenta é uma forma de resistência ao que
está estabelecido. Dessa forma, há poder não somente na figura do diretor indicado, mas na
resistência exercida pelos “submetidos” ao poder. O poder, assim, funciona em cadeia, não
como uma localização particular, mas em rede. E todos estão sujeitos a exercer ou sofrer a
ação do poder (FOUCAULT, 2014).
Se a indicação é posta em cheque nesse discurso, há também um momento em
que E6 afirma que o sentido democrático da eleição ainda não é compreendido por todos.
Assim, por mais que se discorra sobre gestão democrática, por mais que esta concepção
apresente uma vontade de verdade, na prática o sentido ainda não foi incorporado pela
comunidade de uma instituição de educação infantil de Vitória da Conquista:
[...] eu senti falta de outra chapa. Quando tem duas chapas, o processo fica mais
democrático, o processo dá livre escolha. Ontem eu estava até conversando isso com
uma professora, porque ela falou pra mim que, daqui a dois anos, iria se eleger
[candidatar], e ela me falou: Ah eu não acredito que você vai ter coragem de fazer
isso. E eu disse: “porquenão?”.Então, as pessoas ainda não conseguiram
compreender um processo democrático de eleição e que qualquer um pode montar
uma chapa. Se eu estou montando uma chapa não,necessariamente,é porque eu estou
contra você. Eu acho que esse processo de eleição, apesar de tantos anos que a rede
tem, ele ainda não foi compreendido pela rede. (E6)

Essa participante da pesquisa (E6), que agora ocupa a função de coordenadora
pedagógica,já exerceu, via eleição, nesta mesma instituição,dois mandatos de diretora. Ela
comunga com ideais de gestão democrática, principalmente quando se vale do processo de
eleição para diretores de creches, e, mais ainda, quando percebe que todos os professores têm
direito a participar, tanto como eleitores, quanto como candidatos. Salienta que muitos
docentes ainda não compreendem a importância desse processo como um mecanismo da
gestão democrática.
Entretanto, o processo de eleição já existe no município de Vitória da Conquista
há vinte anos. Santos (2006, p. 114) apresenta indicadores de que, em 1996, na gestão do
prefeito José Fernandes Pedral Sampaio, surgiu a luta em prol da eleição para diretores
escolares. Pereira (2008, p. 137) considera que essa luta partiu da mobilização dos professores
pela aprovação do Estatuto do Magistério, Lei nº 394, aprovada em dezembro de 1986. O
Estatuto, no Art. 45, prevê “o provimento dos cargos de diretor e vice-diretor em eleição
direta e secreta, com a participação universal do corpo docente e do pessoal técnicoadministrativo da escola e da representação de pais de alunos, eleitos em número igual a 2/3
do corpo docente”. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 1986, p. 13).
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Observamos que, apesar de a eleição de diretores em Vitória da Conquista nascer
nesse instrumento legal, a efetivação ocorreu de forma restritiva, já os alunos foram excluídos
do processo. As creches, como já explicitado anteriormente, só ingressaram no pleito em 2009
e, quando isso aconteceu, houve uma grande comoção, pois, apesar de já estarem vinculadas à
Secretaria de Educação, os atores sociais não estavam preparados para essa mudança. Os
diretores indicados estavam no cargo havia muitos anos e, por isso, não preenchiam o
seguinte requisito do Decreto nº 13.268/2009 (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2009, p. 4):
Art. 11 – Podem concorrer aos cargos de Diretor e Vice-Diretor da Unidade Escolar
qualquer professor da Rede Pública Municipal de Ensino, desde que preencha os
seguintes requisitos:
[...]
VI – Não tenha exercido cargo de direção e/ou vice-direção por dois mandatos
consecutivos, mesmo que o mandato tenha sido incompleto e os cargos diversos em
cada mandato;
[...]
§4º - Será considerado mandato o exercício do cargo por um período de, no mínimo
doze meses, independente da forma de acesso.

A forma de ingresso na função que acreditamos mais adequada ao exercício da
gestão democrática é a eleição direta. Paro (2003) considera a eleição de dirigentes escolares
como a forma mais compatível com a luta por uma escola básica de qualidade e acessível ao
maior número de pessoas. A eleição permite que o diretor seja escolhido pela comunidade e
que traga consigo a articulação com os interesses da escola, embora devamos salientar que a
eleição não garante que tudo será realizado pelo fato de o sujeito ter sido eleito.
Outras enunciadoras trouxeram em seus discursos indícios da preocupação com a
aceitação do grupo de trabalho, o que é bem pertinente, uma vez que a comunidade escolar
tem direito de eleger ou não seus diretores, conforme estes excertos:
Eu tive uma visão, fiz o meu termômetro, botei o meu termômetro pra ver, porque
você não vai entrar em uma chapa onde todo mundo te acha chata. É claro, né? Se
não vai receber, não vai chegando em uma escola e vai receber uma bomba dessa de
perder, e eu não sou boba de entrar numa chapa que ninguém gosta de mim, porque
você, para entrar em um lugar, tem que ver como é que está sua vida, como está seu
termômetro. Você vai se eleger em uma escola em que o povo não gosta de você?
Você já sabe que a bomba é certa! Aqui foi tranquilo porque era de grande
aceitação, tanto da comunidade pelo tempo que eu passei aqui uns dias, quanto dos
funcionários. Foi 100% funcionários, e era chapa única, era chapa única. Não foi
porque era chapa única foi 100% funcionários, porque nós temos também chapa
única aí que não deu nada, teve que ir para a indicação, muita indicação, a chapa não
deu quórum, a eleição não deu quórum, e aqui não. Foi 100% funcionários e 98%
dos pais da comunidade, então foi bem aceito (E5)
É um momento tenso. Quando eu cheguei, achei tenso porque, na minha avaliação,
tem pessoas que querem o grupo, e tem pessoas que não querem o grupo. Na hora
que eu cheguei eu percebi isso, mas depois que eu vi que, eu conheci, aí eu vi que o
pai abraça mais, mas o da escola ..... Eu caí de paraquedas aqui. As pessoas não me
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conheciam, hoje eu tenho uma relação boa com todo mundo, porque aí as pessoas
me conheceram. (E2)

Os regimentos eleitorais por nós analisados (VITÓRIA DA CONQUISTA,
2009; VITÓRIA DA CONQUISTA 2011; VITÓRIA DA CONQUISTA, 2013) apresentam
um colégio eleitoral mais ampliado,considerando parte desse colegiado toda a comunidade
escolar, ou seja, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, professores em efetivo
exercício da função, servidores efetivos administrativos, pai, mãe ou responsável legal pelo
aluno, e alunos com, no mínimo, 14 anos. Contudo, as falas parecem remeter-se à equipe
interna das creches. Essas duas enunciadoras ocupam a função de vice-diretoras e ambas
vieram de outras instituições, o que pode ter ocasionado o receio de não serem aceitas. O
enunciado “ser aceita” funciona como um panóptico (FOUCAULT, 2012), aquele olho que
tudo vê e que molda comportamentos nas pessoas, comportamentos que as fazem “serem
aceitas”.
Na verdade, existe um jogo de forças, cuja solução não cabe somente à equipe
gestora; tem de haver mudanças profundas na estrutura da escola, da sociedade e nas relações
que se desenvolvem. Mudanças essas, que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento
da consciência de participação e às implicações que dela decorrem, pois essa prática demanda
amadurecimento, caracterizado por confiança, abertura, transparência e transcendência de
interesses pessoais, em nome de uma educação de qualidade.
A eleição nas instituições de educação infantil é, assim, apenas um mecanismo de
democratização que se concretizará, de fato, quando as comunidades escolares
compreenderem que a democratização passa pelo controle das decisões e ações de todos, isto
é, o poder deve ser compartilhado, e isso só se dará mediante a atuação conjunta em instâncias
colegiadas e com mecanismos diversos de participação para o exercício da gestão
democrática.

4.3 A posição dos sujeitos: implicações da subjetivação
Denominamos equipe gestora o quadro das creches pesquisadas, composto por
diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Tomando por base os postulados
foucaultianos, explicitados anteriormente, sabemos que os discursos dos sujeitos são crivados
por diversos outros discursos e pelo local de subjetivação. Isso é o que vai diferenciar um
sujeito dos demais, contudo, esse sujeito tem um nascimento que molda a sua história. E nada
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de original há nisso, visto que há um lugar de origem em que ele pode ser localizado
(MILANEZ, 2013, p. 375).
Pensamos essas diretoras, vice-diretoras e coordenadoras pedagógicas como
sujeitos historicamente orientados, que produzem suas subjetividades. E tomamos
subjetividade como “saberes sobre o sujeito” (MILANEZ, 2013, p. 376). Assim,
compreendemos que a formação das subjetividades dos sujeitos de pesquisa está no campo da
educação e, principalmente, na gestão da educação infantil. Esse lugar diz muito sobre o
sujeito que se é.
Um ponto interessante é que, apesar de as entrevistas terem sido feitas
individualmente, os discursos foram muito demarcados, ou melhor, as duas diretoras trataram
do administrativo, as vice-diretoras do apoio à direção, e as coordenadoras pedagógicas, das
questões ligadas ao pedagógico.
Quando questionadas sobre seu papel na instituição, as diretoras apresentaram
os seguintes discursos:
Eu acho que o papel do diretor é, principalmente, reunir condições pra fazer
acontecer o que tem que acontecer, o que é necessário acontecer. O papel do diretor
é articular as ações junto com sua equipe de trabalho [...]. (E1)
Eu acho que o meu papel, enquanto diretora, é mediar essa relação professor,
comunidade, administrativo. Administrar os recursos financeiros da escola,
administrar com o pessoal da escola, porém administrar com amor, com respeito,
com autonomia, dividir funções, entender que eu não sou a única aqui na escola, que
existem outras pessoas que podem também definir coisas na minha ausência, [...].
(E4)

Enunciados como “articular ações”, “mediar relações” e “administrar” estão
diretamente ligados à vontade de verdade acerca da gestão educacional ou a uma gestão
comprometida com os valores da coletividade. Algumas competências relacionadas ao fazer
do diretor estão presentes também no discurso oficial, na Resolução nº 004/2004 (VITÓRIA
DA CONQUISTA, 2004, p. 16, 17 E 18):
Art. 27. O Diretor de escola da rede municipal tem as seguintes competências
específicas, em relação às atividades gerais, à administração de pessoal, financeira e
de material:
I – coordenar e supervisionar as atividades administrativas da unidade escolar;
[...]
IV – promover a política educacional que implique no perfeito entrosamento entre as
equipes docentes, discente, técnico-pedagógica e administrativa;
[...]
XXVI – promover a integração escola-família-comunidade.
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Essa visão de relacionar o trabalho do gestor à prática social que orienta a sua
ação deve ser executada nas organizações de ensino de forma compartilhada e em equipe,
sendo orientada por uma perspectiva mais humana, integrada e coletiva. (LUCK, 2013).
Segundo Mello (2008), o nascimento da figura do diretor, no Brasil, está
relacionado à criação dos grupos escolares em São Paulo, na década de 1894,e,à medida que
essas instituições iam surgindo,fazia-se necessária uma figura que coordenasse e controlasse
todo o trabalho. Sobre essa função, assim analisa Mello (2008, p. 40):
[...] a criação do cargo de diretor de escola relacionou-se a dois fatores. Um deles era
a necessidade de um elemento que garantisse a reforma educacional que se pretendia
na época; nesse sentido, o diretor seria o elemento propulsor de novas ideias, capaz
de exercer influência sobre o grupo de professores. O segundo fator justifica a
existência do diretor como responsável por gerir as atribuições pedagógicas e
administrativas da instituição escolar [...].

A associação do administrativo com o pedagógico também é estudado pelo
discurso científico, como em Freitas (2009),que analisa a gestão escolar como a agregação de
aspectos administrativos e pedagógicos, com vistas à melhoria da qualidade da aprendizagem
e à formação cidadã. Para a autora, todo o resultado do processo educacional advém de uma
gestão escolar comprometida. A percepção do diretor como influenciador e agregador de
valores é novamente revivida na fala das enunciadoras, reafirmada nos discursos, mas agora
renovada com o discurso do gestor democrático. Novamente, remetemo-nos a Foucault (2009,
p. 26), quando ele afirma que “[...] o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de
sua volta”.
A perspectiva gerencial é apresentada no discurso das diretoras, mas como algo
intrínseco à questão administrativa. Reconhecemos essa vertente também no discurso oficial,
na LDBEN 9.394/96, onde as atribuições estão agregadas às incumbências dos
estabelecimentos de ensino (MELLO, 2008):
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola;
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a
execução da proposta pedagógica da escola;
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Essas competências gerenciais foram introduzidas na gestão das instituições
educacionais a partir da década de 1990, com importação de técnicas comuns ao setor
privado. Esse foi um grande desafio para os gestores públicos, pois tiveram de concentrar
esforços a fim de desenvolver competências e habilidades que se encaixassem nesse novo
perfil de gestor (SANTANA, FERREIRA, LOURENÇO, 2003).
Paro (2015) afirma que a razão mercantil se faz presente nas políticas públicas de
educação e que, tanto o discurso, quanto a prática estão seguindo o paradigma empresarial
capitalista. Então, o diretor se transforma em gerente e perde a consciência política de seus
atos, o que não nos impede inferir acerca da importância das competências gerenciais dos
gestores, conquanto o sentido humano e político devam ter maior impacto nas decisões.
Novamente, reafirmamos a importância do papel do diretor numa perspectiva
democrática. Seguindo esse viés, o sujeito não é mais aquele que direciona todas as atividades
administrativas de uma instituição, mas um mediador das atitudes e ações dentro do espaço
escolar. Mesmo sendo uma figura importante na escola, deve atuar como um mediador, um
líder, percebendo que as relações de poder e ações se modificam. A modificação se dá a partir
da perspectiva de um poder compartilhado, pois a gestão democrática abre um leque amplo de
participação e de tomada de decisões de forma coletiva, e este é o significado de autonomia
administrativa em um contexto democrático ou de poder compartilhado.
Mesmo afirmando a importância do diretor, este estudo coaduna com a
perspectiva da gestão educacional proposta no capítulo anterior, visto que a unidade das
funções é a marca prioritária da gestão. Nesse sentido, os membros da equipe gestora também
são importantes nesse processo, o que leva ao entendimento de serem partícipes na construção
democrática. Mas em que medida existe uma superposição de poderes ou um grau maior ou
menor de poder nessa esfera?
A segunda função abordada nesta seção é a de vice-diretor, função de existência
recente nas creches municipais de Vitória da Conquista. Eles não existiam quando as
instituições estavam vinculadas à secretaria de desenvolvimento social. Só foram inclusas no
primeiro processo eletivo, que ocorreu em 2009, mas de uma forma restritiva. Naquele ano,
eram 10 creches participantes do pleito, e o decreto nº 13.268/2009 indicava que somente nas
três maiores creches se admitia a presença de um vice-diretor, com jornada de 20 horas. O
segundo pleito, em 2011, manteve a mesma quantidade de vice-diretores de 2009. O terceiro
pleito eletivo aconteceu no ano de 2013, sob o Decreto nº 15.496/2013. Neste ano, o
município contava com 12 instituições e houve uma nova mudança: a inclusão de vice-
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diretores com carga horária de 20 horas27, e 03 de 40 horas para as maiores instituições, em
quantidade de alunos. Assim, esse ator social foi se constituindo nas creches de Vitória da
Conquista.
O papel do vice-diretor na creche foi discutido na entrevista, a fim de conhecer
melhor esse sujeito. Trazemos o discurso dos vice-diretores para embasar o nosso estudo e
constatamos,através dos mesmos,que a obrigação prioritária é auxiliar a direção e o trato com
questões burocráticas, conforme discursos abaixo:
O papel...Eu acho que você tem que tá afinado, diretor, vice-diretor. São pessoas
diferentes, pensamentos diferentes, mas, assim, a gente tem que tá afinado. [...]As
vezes, eu não vou falar pra você, por ser um trem grande, eu tenho até medo de
tomar decisão...será que é correto? Será que não é? Eu tenho essas coisas, entendeu?
Eu faço muita coisa em relação ao burocrático. [...]. [...]Por que eu tenho medo de
tomar, assim, geralmente o vice fica sempre mais comedido. Eu não quero criar
conflito, eu quero tomar a decisão correta, que não vá abalar a estrutura, que não vá
abalar o andamento. (E2)
Aqui na creche eu auxilio na direção. Eu faço tanta coisa. Eu faço... é tanta coisa que
eu faço aqui que eu... para definir! Quando falta professor, eu providencio outra
pessoa para substituir; o cardápio da merenda, eu sempre estou atenta o que que vai
fazer na merenda hoje, o que que vai fazer amanhã,[...]. [...] Eu auxilio nas
papeladas e documentação... É tanta coisa que a gente faz. (E5)

A enunciadora E2 mostra, em sua fala, a importância de estar “afinado” com a
diretora, o que direciona o vice-diretor como mais que um substituto, mas um parceiro no
desenvolvimento das atividades. Seguindo essa linha, E2, mesmo sabendo da importância da
boa relação, sente-se insegura para tomar decisões maiores, pois entende que o vice fica
sempre mais “comedido”.
Ao desenvolver o trabalho com o diretor, o vice deve ser afinado ao diretor,
contudo, a autonomia parece ser limitada, até mesmo no discurso oficial, suas ações estão
ligadas ao administrativo técnico, ou questões burocráticas, como é possível no Regimento
das escolas municipais (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004, p. 20, 21):
Art. 29. São atribuições do vice-diretor:
I – representar ou substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos
eventuais;
II – assessorar, direta ou indiretamente, o Diretor no planejamento, execução,
avaliação de todas as atividades administrativas e pedagógicas da unidade escolar;
III – encaminhar, mensalmente, ao Diretor todas as informações relativas ao
funcionamento do(s) seu(s) turno(s), inclusive freqüência dos professores e
funcionários, informando-o, também, das faltas abonáveis e/ou justificáveis;
IV – exercer as atividades de apoio administrativo-financeiro do(s) turno(s) sob sua
responsabilidade;
V – acompanhar o desenvolvimento das tarefas da Secretaria Escolar e do pessoal de
apoio;
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Somente duas creches não tiveram vice-diretores em virtude da pequena quantidade de alunos matriculados.
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VI – contribuir para a manutenção do clima de cordialidade e solidariedade na
unidade escolar;
VII – zelar pelo funcionamento normal das classes bem como pela limpeza do
estabelecimento no(s) seu(s) turno(s);
VIII – supervisionar e controlar os serviços de reprografia e digitação;
IX – encaminhar relatório ao Diretor de ocorrências relativas a professores,
funcionários e alunos, quando estas impliquem procedimentos de correção, na forma
das disposições disciplinares deste Regimento;
X – visar os diários de classe dos professores de seu(s) turno(s);
XI – contactar com familiares de alunos de seu(s) turno(s);
XII – executar outras atribuições necessárias, delegadas pelo Diretor.

O discurso oficial é muito claro no papel acessório do vice-diretor. Ele atua
com questões eminentemente técnicas relacionadas às questões burocráticas da escola,
relacionadas às competências do vice-diretor. Falta de uma comunicação que promova a
autonomia e que não deixe personagem tão solto dentro do processo de gestão educacional ao
qual corroboramos como essencial. Esse apagamento da figura do vice-diretor é também
sentido no discurso científico, ao qual não encontramos sustentáculo teórico para embasar
nossos pontos de vista. Sabemos que diretor e vice terão funções diferentes, mas não
conseguimos observar no discurso oficial a união desse dois atores com vistas a gestão
democrática.
A própria visão de gestão educacional que os vice diretores apresentam em
seus discursos é dúbia e não coaduna com o que já partilhamos ser a perspectiva apontada no
discurso, conforme sinaliza o discurso abaixo:
[...] é uma gestão voltada para a educação [...]. (E2)

Salientamos que a segunda vice-diretora entrevistada não respondeu a esse
questionamento, após duas tentativas desta pesquisadora, o que pode levar-nos a compreender
que a mesma não tenha um entendimento do que significa a gestão educacional.
A coordenação pedagógicatambém foi participante da pesquisa e foi possível
perceber através do discurso oficial que existe uma ênfase maior no papel do coordenador, a
partir de 07 esferas básicas: processo educativo, elaboração de planos de trabalho,
desenvolvimento de ações docente, mecanismos de avaliação, aprimoramento do processo
pedagógico, relações com o diretor, com a comunidade e com a SMED. (VITÓRIA DA
CONQUISTA, 2004).
Contudo, os discursos das coordenadoras são bem voltados para o trabalho da
sala de aula, do acompanhamento do professor e do aluno, conforme apontamos abaixo:
O papel do coordenador pedagógico, além de estar à frente das ações, é também tá
no dia a dia, vendo como está o desenvolvimento de cada aluno, vendo como está o
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desenvolvimento das turmas da sala de aula, se está sendo propício, se a criança está
acompanhando, se não está, se está acelerado demais, se não está, vendo qual a
prioridade a ser trabalhada, entendeu? Então eu acho que o papel do coordenador
pedagógico é esse. Dá o acompanhamento individual, também. (E3)
Me encarrego das questões pedagógicas, tudo o que diz respeito ao pedagógico é de
responsabilidade do pedagógico, desde a elaboração de ações, projetos, de
atendimento aos pais, de atendimentos às crianças. Esse trabalho é todo feito pela
coordenação pedagógica, e a formação continuada também com os professores e
monitores, porque, no momento de AC, nós também temos esse momento de estudo.
(E6)

O discurso oficial é mais abrangente, quando trata dos coordenadores
pedagógicos, mesmo apresentando a importância do movimento do coordenador frente à
docência, desde o planejamento, passando pelo processo educativo, chegando até a avaliação
e finalizando com o aprimoramento pedagógico através dos resultados. Entretanto, E3 e E6
são categóricas, ao afirmar que o papel delas é relacionado à aprendizagem das crianças e
apoio pedagógico aos professores
Nery (2013) aponta que as mudanças pelas quais a sociedade vem passando
afetam diretamente o cotidiano escolar. É importante que os professores estejam atentos a
essas novas demandas, mas, muitas vezes, as escolas se deparam com educadores que não
estão preparados para esse novo contexto. Neste ínterim, o coordenador pode e deve atuar
como formador, como indica E6, assumindo uma postura crítica e reflexiva, sondando e
averiguando como pode auxiliar o professor a solucionar ou direcionar os problemas e
dificuldades geradas no ambiente escolar. O interessante, no processo de formação, é a busca
pela qualidade do ensino, onde toda a comunidade escolar está envolvida, desde o aluno, a
família, o professor e a direção.
A gestão educacional pressupõe o envolvimento com a comunidade e com o
gestor, no constructo da gestão democrática. Soares (2012) explica que a ação conjunta entre
coordenadores e diretores no desenvolvimento de ações pedagógicas de qualidade é benéfica
para a instituição. Quando existe parceria entre diretor e coordenador em prol da gestão
democrática, a possibilidade da sintetização da coletividade é maior. Um trabalho coletivo
entre direção, coordenação pedagógica, envolvendo todos os segmentos da escola e da
comunidade escolar, de forma participativa, é o caminho que a coordenação pedagógica deve
percorrer.
O discurso dos coordenadores pedagógicos sobre gestão educacional também
pressupõe o trabalho do diretor. Não há indícios, em seus discursos, que eles como
coordenadores sejam também gestores, conforme se apresenta abaixo:
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[...] é você estar à frente, poder executar as ações, tomar decisões [...] (E3)
[...] o gestor tem esse papel de gestar os recursos da escola, gestar o humano que a
escola tem, estar a frente [...]. (E6)

O que percebemos, aqui, é que os discursos estão muito ligados à posição que
estes sujeitos ocupam. O diretor é o guardião das questões ligadas à comunidade e ao
administrativo, o vice-diretor volta seu olhar para as questões técnicas, e o coordenador
pedagógico responde pelo pedagógico da instituição, apesar de estarem em uma mesma
equipe e compactuarem de objetivos comuns, a aprendizagem dos alunos. Existe, aqui, a
vontade de verdade, que se apoia em um suporte institucional reforçado por um conjunto de
práticas e discursos, e reconduzida pela forma como o saber é aplicado, valorizado e atribuído
na sociedade (FOUCAULT, 2009).
Apesar de acreditarem na gestão democrática, não tem definido o que é gestão
educacional, e apesar de considerarem-se integrados, não comungam com o um ideal de
gestão educacional voltado para o trabalho de todos os atores sociais da equipe como
indispensável para uma verdadeira gestão educacional. Vêem, na figura do diretor, o ponto
imperativo, em virtude da vontade de verdade sobre a importância do diretor, que faz com que
as outras tornem-se secundárias e acessórias.
Afirmamos, assim, que o objeto posição dos sujeitos integrantes da equipe
diretiva de creches da rede pública municipal de Vitória da Conquista teve sua emergência a
partir do ano de 2009, com o ingresso das creches no pleito eletivo para diretores e vicediretores. Esse fator foi um importante movimento para os primeiros passos em direção à
construção da gestão democrática nas creches.
Quanto à formação de conceitos em relação ao posicionamento dos sujeitos,
consideramos que o discurso oficial apresenta separações nas funções a serem exercidas ou
aos papéis a serem vivenciados, enquanto, no campo científico, é necessária uma partilha de
poder com vistas à construção da autonomia e de uma gestão educacional partilhada.
Em relação ao posicionamento dos sujeitos ou modalidades enunciativas,
constatamos que a vontade de verdade que circunda os discursos sobre as funções os subjetiva
e faz com que seus papéis sejam definidos em conformidade coma verdade que paira: o
diretor, como guardião da gestão, o vice-diretor, como substituto do diretor, e o coordenador
pedagógico, como preservador do lado pedagógico da instituição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o percurso da pesquisa nos levou, como nos propusemos, a analisar o
discurso sobre gestão educacional da equipe diretiva de creches da rede pública municipal de
Vitória da Conquista. A análise dos discursos, à luz da relação saber-poder, ganhou corpo e
tomou a proporção ora apresentada, em virtude dos postulados e teorizações foucaultianos,
que nos permitiram observar determinadas questões por outro viés.
Michel Foucault, intelectual francês, que, olhando com mais cuidado para as
relações de poder, concluiu que elas produzem saberes, e esses saberes fabricam o sujeito
moderno. Os estudos de Foucault atuaram como um estímulo à nossa pesquisa, uma vez que
possibilitaram um olhar diferenciado para o objeto por nós definido. Mobilizaram-nos a
pesquisar a realidade da gestão educacional de creches de Vitória da Conquista e serviram
como um catalisador para tentar responder à seguinte questão: Qual é o discurso sobre gestão
educacional da equipe diretiva das creches da rede pública municipal de Vitória da
Conquista?
Os discursos analisados levaram-nos a depreender que existe um trabalho sendo
realizado para a efetivação da gestão democrática nas creches pesquisadas, principalmente em
virtude de um conjunto de saberes que os sujeitos dominam sobre educação infantil e gestão
educacional. Contudo, ainda é incipiente, se considerarmos que a participação das crianças e
da comunidade escolar não atingiu um nível de envolvimento significativo. Além disso, os
discursos dos sujeitos são demarcados de acordo com a função de cada um, por isso suas
práticas tendem a ser direcionadas ao que cada um deles acredita, ampliando as relações de
poder existentes na própria equipe gestora.
Os sujeitos da pesquisa também estão emaranhados nas teias do poder, tendo em
vista que as posições que ocupam lhes permitem proferir discursos característicos das
respectivas funções.Pensamos a perspectiva dos sujeitos, para, então, balizarmos o lugar de
onde eles falam e que discursos proferem, pois defendemos a ideia de que somos o resultado
de posicionamentos e lugares aos quais estamos subjetivados. Nossos sujeitos, duas diretoras,
duas vice-diretoras e duas coordenadoras pedagógicas de duas instituições de educação
infantil da rede pública municipal de Vitória da Conquista, são marcados pela posição que
ocupam nesses espaços e pelo discurso educacional desse locus.
Apesar de a Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista ter dirigentes
escolares eleitos desde a década de 1980, as creches instauraram-se nesse processo apenas em
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2009, o que se constituíam um diferencial em nosso estudo e alinha-se a uma tradição da qual
a educação infantil faz parte.
O histórico da educação infantil pública brasileira desenvolve-se com um
enunciado linguístico básico: o assistencialismo. As primeiras instituições de guarda,
atendimento e, posteriormente, educação apresentavam uma marca assistencialista muito
forte, ou seja, sem objetivos educacionais definidos, o que gerou a premissa de que nessas
instituições havia outras prioridades, o cuidado e o atendimento às necessidades básicas das
crianças.
É claro que persiste uma confusão teórica entre cuidar e ser assistencialista, o que
é um equívoco. Vários estudos comprovam que o cuidar, o educar e o brincar devem fazer
parte do contexto das instituições de educação infantil, o que possibilita à criança um
desenvolvimento saudável e feliz. O assistencialismo, por seu turno, atua numa perspectiva de
isenção de objetivos educacionais e pedagógicos. Os sujeitos da pesquisa entendem que ainda
existem marcas assistencialistas nas creches a que estão vinculados.
A marca assistencialista gera a crença de que as crianças eram mais assistidas
pelas políticas públicas de saúde; outros acreditam que essa marca se perpetua, em virtude de
as famílias não cuidarem das crianças e deixarem essa função para a creche. O interessante é
que todos esses contextos levam a instituição para a marca de atendimento à criança pobre,
retomando o discurso inicial que determinou a criação das creches. A criança necessita de
assistência, sim, mas não de assistencialismo; o rompimento com essa barreira é necessário na
conformação da gestão democrática da instituição.
Sob a égide do assistencialismo, outros discursos acerca da creche se constituíram,
como aquele que a considera um espaço para a criança pobre; ou de ser substituta da mãe; ou
ainda o espaço em que qualquer pessoa pode atuar. Acreditamos que a equipe gestora
partícipe da nossa pesquisa rompe com essa barreira,quando encara a formação como
importante para melhorar a qualidade do atendimento nessas instituições – algumas por
“serem mandadas”, outras por se identificarem com a etapa, e outras por entenderem a
importância da educação infantil na vida das crianças e das famílias, mesmo se deparando
com contextos familiares que não propiciam o desenvolvimento infantil pleno.As
enunciadoras também entram em atrito com a falta de apoio por parte do Estado, um fato que
torna difícil o atendimento educacional completo. Vemos nesse discurso o embate e a
resistência.
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O caráter assistencialista vai, aos poucos, cedendo espaço para o caráter
educativo, com a migração das creches da Secretaria de Desenvolvimento Social para a
Secretaria de Educação. Em tese, essa mudança representa novos discursos, novos saberes e,
consequentemente, novas dimensões políticas, sociais e educacionais para a educação infantil.
Essa mudança de campo do conhecimento favoreceu o aparecimento de novos enunciados
como o de que a educação infantil constitui-se base e preparação para o ensino fundamental.
Mas, como nossas enunciadoras se colocaram em face destas questões?
O caráter educativo conferido às creches evoca novos saberes à equipe diretiva,
que é a sua transformação em um instrumento de escolarização precoce. Ou melhor, a equipe
tende a proferir discursos que geram o entendimento de que ser uma instituição educacional é
constituir-se em base das outras etapas, o que não significa, necessariamente, antecipar o
ensino fundamental com atividades preparatórias, mas potencializar o exercício da infância,
transformando a creche em local de descoberta, por meio do brincar, da vivência de
experiências, inclusive da construção da autonomia, tão necessária nas instituições que
caminham pelo trilhar democrático.
A falta de participação das crianças foi sentida nessa pesquisa. Entretanto, por
mais que a educação infantil estivesse sendo focalizada, a participação do adulto era mais
adequada ao desenvolvimento dos estudos.
A transformação do equipamento assistencialista em equipamento educativo leva
para as creches o modelo de gestão adotado pelas escolas. O primeiro desses modelos é o
discurso do diretor como administrador dos espaços, pois, embora os sujeitos entendam que a
gestão educacional ocorre com o trabalho integrado entre a equipe gestora e a comunidade,
faz-se necessária essa figura que traz a marca de um disciplinador e um cobrador de práticas e
condutas dos integrantes da instituição.O diretor, no discurso oficial, é tido como o primeiro
integrante da gestão e aquele que determina o que deve ser realizado; é o totalizador do poder.
Há ranços e avanços que transformam o diretor nesse sujeito capaz de centralizar tudo, ou
trilhar pelo caminho da gestão democrática.
Entendemos esse ponto de vista, pois a figura do diretor nasceu com o
disciplinamento e a vigilância, considerados necessários às primeiras escolas. Essa visão
começou a ser contestada nas lutas dos educadores da década de 1980, que se mobilizaram
para criar sustentação teórica e prática para a gestão democrática. Essa mobilização culminou
com a promulgação da Carta Magna, fruto dos anseios dos movimentos populares e apresenta
a importância do controle social dos aparatos públicos, entre eles, a escola. Esse movimento
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direcionou nova forma de pensar a sociedade, que estava, naquele momento, imersa no
autoritarismo. Contudo, especificamente, a partir de 1995, o Brasil inseriu-se no contexto da
modernização administrativa, o que implica a aplicação de conceitos relacionados ao mercado
na gestão das instituições públicas.
O Estado, ao determinar que a lógica gerencial direcionasse as atividades da
escola pública, não considerou a luta dos educadores brasileiros na década de 1980,
minimizou o papel estatal e responsabilizou a sociedade civil pela educação. Várias ações são
impostas pelo Estado às instituições educacionais, como descentralização, autonomia e
participação, mas com sentido ressignificado, ou melhor, entendido segundo a tônica do
capital e do mercado. A gestão das creches se alinha a essas propostas, pois, sob um discurso
de autonomia e gestão democrática, o Estado transforma o diretor em um gestor nos moldes
do mercado, ou seja, aquele “eu” que tem de fazer acontecer, mesmo com todas as
dificuldades.
As duas equipes gestoras afirmaram que abrem os portões das instituições para as
famílias; os discursos mostram que elas sentem necessidade disso, mas, também, se
contradizem, pois “abrir os portões” significa que a família sabe o que está acontecendo na
instituição, mas não significa um convite para discussões e elaborações de propostas sobre a
educação dos filhos. Se as gestoras questionam o fato de algumas famílias renegarem a
educação dos filhos, então as creches perpetuam esse comportamento quando não convidam
os pais para serem partícipes da elaboração das propostas educacionais.
A luta pela gestão democrática na escola pública ocorre com a construção da
autonomia da escola. Autonomia que não é decretada, mas construída pelos diversos atores
que compõem a instituição escolar. Autonomia que pressupõe participação e valorização da
comunidade escolar. Autonomia que não significa o afastamento do Estado, pois a gestão
democrática entende a importância de um corpo maior que financie e promova as políticas
públicas, mas nunca um Estado ausente, nunca um Estado mínimo.
O fortalecimento da gestão educacional também ocorre pelo estreitamento de
laços entre os participantes da equipe gestora. As relações de poder, ou melhor, a posição das
diretoras, das vice-diretoras e das coordenações pedagógicas ficou muito evidente nos
discursos.
O discurso das diretoras é marcado pela perspectiva da gestão educacional, ou
seja, da gestão democrática ou participativa. As diretoras acreditam que são líderes naquele
contexto, e, para que possam exercer essa liderança, é necessário que haja gestão
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compartilhada com os integrantes da equipe. Entendem a importância de trabalhar em
conjunto, não só com as vice-diretoras e coordenadoras, mas com toda a equipe de trabalho.
As vice-diretoras colocam-se como assessoras das diretoras, ou seja, encaram a
necessidade de estarem afinadas com a direção, e de não tomarem posição sem o
conhecimento das diretoras. As questões de cunho técnico e burocrático também são de
responsabilidade desses sujeitos. As posições são demarcadas no discurso e na prática.
As coordenadoras pedagógicas lançam-se no viés pedagógico da instituição.
Preocupam-se com a formação dos professores, o desenvolvimento dos alunos e entendem
que levam aos pais o conhecimento do que está acontecendo pedagogicamente com as
crianças, nas reuniões e nas culminâncias de projetos.
Percebemos, a partir da demarcação dos discursos, a demarcação das posições
ocupadas pelos sujeitos, as quais revelam as relações de poder geradoras do saber do que se
vai realizar de acordo com cada função. Isso não quer dizer que essas equipes não sejam ou
estejam integradas. As duas equipes mostram-se coesas, mas cada uma delas se relaciona com
o seu contexto. O interessante é que essa demarcação também aparece no discurso oficial, que
separa as funções conforme a importância. Assim, a separação no discurso oficial se reflete
nos discursos e práticas dos sujeitos; mas a integração se dá conforme o discurso científico,
em torno dos ideais da gestão educacional e democrática.
Os saberes construídos em torno da gestão educacional pelos sujeitos da pesquisa
são importantes para a constituição do trilhar democrático nas creches pesquisadas e auxiliam
no conhecimento dos dispositivos da gestão democrática. Eleições para diretores, construção
do PPP e colegiados escolares passam a fazer parte do contexto dessas instituições.
As creches municipais de Vitória da Conquista construíram os Projetos Políticos
Pedagógicos (PPP) em 2007, quando ainda havia direções indicadas. Entretanto, é essencial
que eles sejam avaliados todos os anos, a fim de aprimorar o processo. A pesquisa mostrou
que uma das instituições está construindo o seu PPP, final da gestão 2014-215, e que a outra o
possui, mas, como afirmou um dos sujeitos, é um “documento de gaveta”. Nas duas
instituições, as falas levam a entender que o PPP foi construído pelas equipes das creches e
com pouca participação dos pais, o que confirma uma dificuldade que as instituições têm de
montar esse dispositivo a partir do ideal de homem que se quer formar, ou o que se acredita
ser uma instituição de qualidade. Apesar de ser um documento que propõe a autonomia da
instituição, foi possível desvelar em alguns discursos a questão da importância da cobrança,
por parte da SMED, para a construção do PPP, o que direciona a um entendimento contrário
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ao que realmente significa esse documento. Significa a construção da autonomia da
instituição; autonomia que não pode ser decretada, mas construída, dia a dia e gradualmente.
Os discursos se contrariam, pois à medida que se vai descobrindo como está o PPP, em outro
momento os sujeitos são categóricos em afirmar que a autonomia é limitada, principalmente
pela força do poder exercido pelo Estado, neste caso, representado pela SMED.
Essa autonomia vai sendo construída passo a passo, mas ainda apresenta
fragilidades. O processo de escolha dos diretores foi uma etapa importante para a comunidade
e para a equipe gestora. As diretoras eleitas apresentaram, em seus discursos, a satisfação de
serem aceitas e de serem avaliadas positivamente pela comunidade. O processo de eleição
firma-se, assim, nas instituições de educação infantil, como um dispositivo que promove a
participação popular e está diretamente ligada aos anseios democráticos. Todavia, o fato de ter
o corpo diretivo eleito não transforma a creche em um ambiente democrático. E é nesse
arrazoado que está a problemática que envolve a gestão democrática: a partilha das
responsabilidades e dos poderes. A eleição do diretor e vice-diretor deve possibilitar um olhar
mais coletivo para a comunidade que escolheu seus dirigentes e que deve, portanto, participar
mais ativamente dos interesses da creche.
Adentramos, então, os conselhos escolares, com o intuito de reinventar a gestão
das creches e vencer uma perspectiva já pronta de poder totalizador. Essa premissa é
complexa, pois exige o trabalho não só da equipe gestora, como, também, de toda a
comunidade escolar. O trabalho da gestão educacional, pautado nos conselhos escolares, visa
promover a formação do cidadão participativo, capaz de comprometer-se com a luta por
espaços mais democráticos na sociedade. Contudo, o que constatamos, pelos discursos dos
sujeitos, é que o trabalho com as instâncias colegiadas praticamente inexiste.
O tipo de instância que funciona nas creches partícipes da pesquisa são as
Unidades Executoras (UEx), um adendo aos conselhos escolares, mas que funcionam somente
para a questão financeira da instituição. Essas unidades nasceram com a reforma gerencialista
na década de 1990, visando à construção da autonomia financeira das instituições, pelo menos
em tese. Os discursos dos sujeitos da pesquisa foram contundentes ao afirmar que as UEx
funcionam como o Estado sinaliza, em virtude da necessidade que as instituições têm do
recurso; mas a participação da comunidade se dá em momentos soltos.
Nossas entrevistadas consideram crucial a questão financeira nas instituições de
educação infantil. Os recursos são parcos e continuam sendo um dos maiores problemas
enfrentados pelas instituições. Esta situação deixa a equipe diretiva receosa em relação à
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perda do recurso, por isso todo o processo junto às UEx é fielmente realizado. Destacam uma
forte relação de poder entre Estado e gestores. Na verdade, é uma autonomia decretada e
limitada.
A opção por uma gestão educacional de cunho democrático nas instituições de
educação infantil é um caminho complexo de trilhar, mas importante para o desenvolvimento
das crianças. O processo de escolha dos diretores, o espraiamento do poder e
responsabilidades, por meio das instâncias colegiadas, a construção coletiva do PPP compõem
um caminho de conquistas e desafios vivenciados pelas creches participantes.
As instituições de educação infantil possuem uma singularidade em relação às
instituições que oferecem outras etapas da educação básica. Aquelas apresentam uma marca
social e histórica voltada para o assistencialismo e preparação para a escolaridade posterior.
Contudo, acreditamos que a gestão educacional comprometida com os valores da coletividade
deve voltar-se ao processo de emancipação social das crianças e das famílias por meio da
gestão democrática. Assim, é imprescindível a sistematização de ações que permitam, à
gestão dessas instituições, a promoção de condições favoráveis ao estabelecimento de
relações educativas democráticas e que envolvam toda a comunidade escolar.
Várias questões entravam esse processo. Uma delas se deve ao estigma já
arraigado de que muitas instituições não trabalham com a emancipação social, tendo em vista
que o enunciado da creche como benesse (como aconteceu por muito tempo) não favorece a
partilha de responsabilidades e decisões, tão necessária na gestão democrática. Outra questão
está ligada à democratização do acesso, pois é contraditório pensar em uma gestão
democrática nas creches e pré-escolas, se o acesso ainda é considerado um privilégio.
Pensar a gestão dessas instituições como parte indispensável do processo
educativo é muito importante. Além do mais, é imprescindível assegurar tempo e espaço para
a construção e análise das relações de poder com vistas à gestão democrática. Isso significa
que as atividades administrativas da creche devem ser voltadas para a concretização de uma
educação infantil que valorize a criança e seu processo de constituição. Atividades como
planejamento, organização do ambiente, formação dos profissionais da educação, atendimento
à comunidade e avaliação formativa e institucional devem focalizar a criança e seu
desenvolvimento. É imprescindível o fortalecimento dos laços com as famílias das crianças
para a perspectiva da melhoria da qualidade da educação.
Entretanto, cabe pensar nas práticas educativas desenvolvidas no interior dessas
instituições, as quais devem proporcionar uma educação integral à criança, valorizando sua
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linguagem e cultura, e devem estar previstas no PPP da instituição. A concepção de criança e
de infância da creche vai ser um caminho importante para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas, além da exclusão do pensamento em torno da escolarização precoce. Esse
modelo de educação infantil exige ampla formação da equipe gestora, dos professores, dos
funcionários e maior parceria com as famílias, com vistas a uma prática mais próxima do
exercício democrático.
Essas instituições devem ter suas singularidades respeitadas. O tempo, as rotinas,
o espaço físico, o tripé cuidar/educar/brincar e o ser criança devem ser respeitados, e não
equalizados com o que se faz no ensino fundamental. As atividades de gestão devem estar
voltadas para a formulação da proposta pedagógica, a criação de laços efetivos entre os
membros da instituição e a produção de verdades que valorizem a democracia.
A equipe diretiva deve estar conectada com esse novo universo da gestão que
prevê o manejo financeiro e administrativo dos espaços, pois este é um passo inicial na
construção da autonomia, mas sem perder o foco na criança e nas famílias, uma vez que o
trabalho com vistas ao exercício democrático e ao respeito ao ser criança é indispensável na
gestão democrática.
Encerrando, esperamos ter alcançando o objetivo proposto, que foi o de analisar o
discurso da equipe diretiva de creches de Vitória da Conquista, à luz das relações poder-saber
empreendidas durante todo o estudo, e fomentar uma discussão sobre os saberes
materializados na função dos sujeitos da equipe diretiva e como estes se constituem em suas
práticas. Problematizar o papel da equipe gestora, que questiona os regimes de verdade
impostos e que promove ações de resistência com vistas à melhoria da qualidade educacional,
é um ponto importante. Esse questionamento pode ser uma ponte para uma gestão
democrática. Essa proposição tende a levar a equipe gestora a ser impulsionadora de
mudanças, a fim de mobilizar a comunidade escolar na construção da autonomia das
instituições de educação infantil, pensadas para o ser criança, independentemente da classe
social a que pertença.
Esperamos também que este estudo seja ponte ou mediação para outras pesquisas
na área de gestão educacional na educação infantil. Almejamos que suscite discussões,
questionamentos, embates sobre gestão participativa, educação infantil, qualidade na
educação infantil e, mais ainda, caminho para a percepção da infância não como um ponto de
vista cronológico, mas como uma importante etapa da vida, que deve favorecer o
desenvolvimento do ser humano.
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E finalizamos com o seguinte pensamento de Foucault, acerca das movências do
pensamento, que são essenciais ao desenvolvimento das pesquisas:
“Sonho com o intelectual destruído das evidências e das universalidades, que localiza
e indica nas inércias e coações do presente os pontos fracos, as brechas, as linhas de força;
que sem cessar se desloca, não sabe exatamente onde estará ou o que pensará amanhã, por
estar muito atento ao presente; que contribui, no lugar em que está, de passagem, a colocar a
questão da revolução, se ela vale a pena e qual (quero dizer qual revolução e qual pena). Que
fique claro que os únicos que podem responder são os que aceitam arriscar a vida para fazêla.”.
FOUCAULT (2014, p. 362)
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ANEXO A – FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES
HUMANOS
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
1. Fale-me um pouco de sua trajetória pessoal e profissional.
2. Para você, o que é a educação infantil? E qual a sua relevância para a vida de uma
criança e suas famílias?
3. Por que escolheu a educação infantil? Fale o que você pensa sobre esta etapa da
educação em que está atuando.
4. Quais são os recuos e avanços que você percebe na educação infantil municipal?
Conte o que considerar mais significativo.
5. Na sua visão existe uma diferenciação entre escolas e instituições de educação
infantil? Explique como isso se materializa na prática ou não.
6. Qual é o papel do diretor / vice/ coordenador pedagógico na creche? O que você faz na
creche?
7. Fale sobre os pontos positivos que essa função lhe traz?
8. Aponte as dificuldades que a função lhe traz.
9. Como é a integração entre direção/vice-direção/coordenação pedagógica?
10. Explique como acontece a sua rotina enquanto integrante da gestão desta creche.
11. Fale-me o que compreende por gestão educacional.
12. E sobre gestão democrática ou participativa? Qual é a sua concepção?
13. Você se percebe como um gestor democrático? Por quê?
14. Como instrumentos democráticos de participação na escola pública, temos os
dispositivos de autonomia e participação. Discorra sobre como estes mecanismos
permeiam o dia-a-dia da Creche.
15. E quanto ao PPP? A instituição possui Projeto Político Pedagógico? Se sim, como foi
a elaboração da proposta?
Os pais participaram? Como foi a participação deles?
Ele é avaliado? Ele é utilizado ou engavetado?
Como você percebe o uso desse mecanismo no dia-a-dia da instituição? E sua
participação? Como ocorreu?
16. E sobre os órgãos colegiados? Que instituições colegiadas a creche possui? Como elas
funcionam?
17. A creche vivencia o processo eletivo para diretores e vice-diretores. Discorra sobre o
andamento da última eleição e suas impressões acerca deste movimento.
18. Como é realizada a integração escola-família-comunidade?

