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~resentação
Este trabalho

tem por objetivo

realizar

um estudo sobre

a rede de creches públicas municipais do município de Campinas, do
ponto de vista das políticas elaboradas .para organizar
a estrutura e o funcionamento

das unidades,

políticas
che.

o cotidiano

configuram

assim como a forma como

dos trabalhos

A opção pela abordagem

realizados

das políticas

estas
na

cre-

diz respei to ao pro

b1ema central que esta investigação se propõe: refletir sobre
as
formas de gestão e participaçao existentes no interior das creches.
As primeiras

observações

sidade de estudar

do trabalho

a política

de campo nos levaram a neces-

global da Prefeitura

Municipal,

mais especificamente,

da Secretaria

nam.

interna destes equipamentos,

Toda a di~imica

a qual às creches se

re a ges tão e a participação, ,têm uma determinação
1a Prefeitura.
O trabalho
1- Histórico

se subdivide

das Creches Públicas

2- Caracterização

em 5 partes,

e

subordi-

no que se refeexterior, dada p.~

a saber:

em Campinas

Atual da rede

3- A Dinimica do Funcionamento da Rede
4- As Creches de Campinas na Administração

do Partido dos Trabalha

dores
5- Conclusões
I) Histórico

das Creches Públicas

em Campinas:

Os Centros

Infantis

e as Mini Creches
1) Breve Resumo:
A rede de creches públicas
1968 com a criação
surge o segundo

de Campinas

iniciou-se

em

de um Centro Infantil na Vila Toffane10. Em 1970

a partir

da doação de um equipamento

Campinas Norte, para ser usado como creche.

pelo Lions C1ub

Em 1971 foram inaugu-

rados mais dois centros infantis - Vila Rica e Castelo Branco.
A
partir de então, só em 1976 é que teremos a inauguração de .maisdois
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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Centros

Infantis.
De 1977 a 1982 foram construidos

e entregues

infantis.

Adiante

do ponto

alterações

que estavam ocorrendo

na conjuntura

brasileira

às classes populares.

Registre-se

analisamos

este fenômeno

16 centros

de vista das

e na política social
neste momento que, a

ampliação da rede municipal de Campinas foi no ·sentido de atender
a família, conforme documentos da prõpria administração.
liA rede de Centros Infantis Municipais foi ampliada com
o objetivo

de atender à família que, sem rendimento

mento eventual,

ou com

rendi-

ou, ainda aquela com baixo nível salarial não disI'

põem de condições para o desempenho do seu papel junto à criança.
ti
Procurando amenizar as consequencias desta problemática
a Secretaria

de Promoção

Menor, passou

a atender crianças

em 1980, por determinação
faixa etária

Social,

de Parques

ao

de 03 a 04 anos de idade, sendoque

da Administração

em alguns Centros

vido a inexistência

atravSs do Serviço de Promoção
anterior,

ampliou-se

a

Infantis para 06 anos e 11 meses de
Infantis"

...
Documento

Infantis Municipais - pg. 988 - p. 04.
Observa-se que os centros infantis

sobre Centros

eram pensados

como e

quipamentos para atender prioritariamente
à família pobre,
sendo descaracterizados
também enquanto creches, em 1980, ao possibilitar o atendimento
era tratada
nas.

da faixa etária da pré-escola,

nos Parques Infantis.
Em 1983 inaugurou-se mais 04 centros

Adiante

veremos

que esta política

que até

então

infantis em Campi-

era uma resposta ao

movi-

mento popular e a si tuaçãode . desempregono país.
Em 1984 a Prefeitura lança mão de uma nova
modalidade
de atendimento: as mini creches.
Tratam-se de equipamentos
menores, adaptados,

funcionando

usualmente

em casas alugadas ou

cedi-

das.
Apenas

em 1988 retoma-se

fantis, colocando-se
unidades

média

dos centros

a questão de forma inversa, de construção

para o atendimento

Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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Em 1990 o quadro
os seguintes dados:
Ano

N9

de origem hist6rica

de creches criadas
no ano

dos CIs. apresenta

N9

total de creches no ano

1968

01

01

1970

01

02

1971

02

04

1976

02

06

1977

02

08

1978

01

09
09

1979
1980

OS

14

1981

03

17

1982

07

24

1983

03

27

1984

04

31

1985

02

33

1986

01

34

1987

Q1

35

1988

OS

40

1989

03

43

1990 (até abril)

01

44

TOTAL

44

44

Universidade Estadual de Campinas
Caixa' Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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o

quadro de criação

uma. nova fase da política
infantil.

dos C.Is. é bastante

social municipal

ilustrativo

na área do

de

atendimento

Observa-se que
de
1968 - ano de grandes mudanças político-sociais do país, com a promulgação do AI-5, até 1978, foram
criados apenas 10 C.Is. - fl um número pequeno mas bastante signif!
cativo se compararmos com a cidade de São Paulo que no mesmo perí~
do possuía apenas 4 unidades de creches diretas (construídas e mantidas pela Prefeitura).

Toda a rede era conveniada.

De 1978 a 1980 ocorre um aumento de 50% da rede Municipal de Campinas.
Este fato deve ser correlacionado com o surgimen
to de vários movimentos
em todo o país.

sociais de lutas e

Entre 1980 e 1987, a rede Municipal

Cerca de 350% o número de suas unidades,
As explicações

passando

se organi zaram ,

por creches,
ampliou

de Campinas.

E-ste período co!:.

responde. em Campinas,

a uma grande atuação do movimento

do Povo de Campinas.

As mudanças

as eleições

de novembro.de

priorizarem

o atendimento

político-eleitorais

82 levaram os governos
das demandas

Assembléia

do país

com

constituídos

a

mais imediatas

ção, como· forma de amenizar a crise de desemprego.

em

de 9 para 31.

são várias, dentro e fora da realidade

As demandas populares

!

demandas

da

popula-

E havia um vigo

roso movimento de luta pelas creches, em várias ~apitais do país.
A necessidade da legitimação do voto pelas urnas levou
às administrações

municipais

a construirem

redes de atendimento

as

crianças de O a 6 anos~ fato inédito na história do país pois, este segmen-to da população era • até então: niénc i.on ado 'vagamente nas
Constituições e Leis específicas do país.
Após 1982, os novos governos que assumiram
çaram a enfrentar

dificuldades

para compatibilizar

o poder com~

escassez de re-

cursos - dada a crise que se abateu sobre o país entre 1981/83 e o
atendimento

às demandas populares.

das e mantidas
~ico. segundo

pelo poder público,
alguns analistas

ridade nos investimentos;
Universidãae Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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convênios.
passaram

Outro

fator político

a ter em seus quadros

movimentos

tividade,

para

de social

corporativo

ria do funcionalismo
ciações,

etc.

problema

difícil

tados à política

em parte,

vés de convênios

construção

civil,

liado a escassez
dições
entre

com grande

satisfat6rias
tantos

para uma catego-

a se organizar,

criar asso-

passaram

a ser

p~

a qual foram concebi

equipamentos

As entidades

um

também difícil,

das creches

diretas

menores

assistenciais

voltaram

que as crises

e

e adaE

e filan-,

a ser acionadas

encareci~ento

cíclicas

do preço

de áreas ociosas

atra-

demandados

no setor

- agravavam

~

em con-

do equipamento

pela população

da

dos materiais,

do poder público

de uso para a construção

outros

transfi-

a LBA.

também

crescente

social

de 'demanda para toda cole-

a desativação

~ª-políticas,

Registre-se

movimento

as creches

da mini crec~e,

envolvendo

dos

do atendimento

dos convênios.

pretensamente

ex-militantes

e economicamente

a qualidade

ou a alternativa

creches

de demandas

que passou

de administrar,

Daí se explica,

tr6picas,

- no sentido

Ou seja, politicamente

10 menos para manter
a volta

O próprio

- no sentido

público,

é que, algumas

de funcionários,

de luta por creches.

gurou seu caráter,

das.

considerável

creche-

ainda mais

a situação.
As análises
liação da evolução
nas.

anteriores

do quadro

De 1985 a 1987, apenas

~inda

municipal,

que apenas

03 tenham

As creches
eleitoral

04 novas

papel

de instrumento

as creches

político

para a ava-

municipais

de Campi-

foram criadas.

chave pois se tratava da

teve-se

a criação

sido efetivamente

de 05 novas
instaladas

de forte apelo na

neste momento

da vida política

pOlítico-eleitoral.

substi tuiram

das no período

creches

são equipamentos

e desempenham,

pertinentes

da rede de creches

Em 1988, ano eleitoral
da administração

mostram-se

Supomos

e

as antigas

escolas primárias

populista,

na barganha

mudança
creches,

naquele

ano~

propaganda
nacional,

postulamos

o

que,

_ ,cria-

política

de voto ver-

sus melhoria.
Em 1988 o Partido
paI em Campinas.
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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administração,

concepção

e forma de funcionamento.

a ser priorizadas como equipamentos
dos pelo poder público.
A política
postura

explica

diretos,

dos convênios passou

1- Creches Municipais
1- Histórico

construidos

em Campinas

e Estruturação

e manti-

a ser reavaliada. A nova

o aumento da rede de 39 unidades

nas um ano (ainda que duas unidades

Elas voltaram

já estivessem

para 44, em apesemi-prontas).

- SP.

Atual da Rede.

Até abril de 1990 a rede de atendimento para as crianças de O a 6 anos na cidade de r.ampinas era de 61 unidades
assim
distribuídas:
CI- Centros Infantis - 44
EMEI- Escola Municipal de Educação

Infantil

- 22

Total - 66
Na realidade a rede de atendimento municipal para crian
ças de O a 6 anos de idade é mais ampla pois inclui a FUMEC - Fun
dação Municipal

- criada em 1987,

e

que mantinha, até o início de 90, 215 classes de pré-escola,
92 locais diferentes, sendo 10 com sede própria e cerca de 50

em
em

instalações

para a Educação

inadequadas.
A FUMEC era mantida

Fundação Educar,
rias.

.a LBA,

:0

Comunitária

através de convênios

MEC e com a colaboração

com, a extinta
de

voluntá-

Entretanto, grande parte da verba da FUMEC é municipal.
Para os. fins-desta investigação nos concentraremos

estudo dos CIs.
Em geral os CIs. atendem a uma clientela
3 meses a 4 anos de idade.
mento de 4 a 6 anos.
Os Centros
truturas:

Infantis sao formados por três tipos de esditos, as Mini Creches

Os CIs. atendem a mesma faixa etária.

ça é dada pela capacidade de atendimento da demanda.
deste trabalho abordaremos os CIs. e as Mini-Creches
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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te pois eles possuem

a mesma estrutura

administrativa.

As EMEIs. e a FUMEC são distintas por atenderem um públ!
co usuário distinto: o da pré-escola, que nao é objeto de nossa inves.tigação.

o

Tamanho das creches, em termos do número de
crlan
ças, varla de 25 a 210. O que determina é o tamanho físico do equ!
pamento.

'Houve um período

grandes.

Entretanto,

as creches

Con tudo', se
e o número
~inda

que a política

persistem,

11- A Dinâmica

a distribuição

concluimos

1- Os Critérios

das Crianças

grandes

em cada unidade.

da Rede Municipal

para Matrícula

da creche atual

que os equipamentos

com uma média de 160 crianças
do Funcionamento

equipame~os

grandes dão muitos problemas.

observarmos

de sua clientela,

era construir

de Creches

na Rede

O cri tério básico para atend i.ment o nas Creches
pais é o mesmo que o das Creches particulares conveniadas,

Municifilantró

picas e assistenciais: a mãe é a figura chave e não a criança.
Isto porque o critério parte do trabalho da mãe fora do lar. ~nclu
sive, o manual elaborado às creches na gestão municipal de 1985-88,
assinala como critérios básicos:
- faixa etária de acordo com cada centro infantil
- mae trabalhar
- mae trabalhar
- prioridade
- prioridade

fora do lar
em tempo integral

para as domésticas
.
para quem mora proxlmo
do Centro Infantil

-

- renda familiar
.

}

em local fixo

de TI5 saYários

mfnimos

criança sadia
Fonte: Manual Prático de Orientação

de Centros Infantis.

Campinas

-

1988.
Observamos

que a categoria

trabalho determina

duplamente

o ingresso da criança: pela existência do emprego em si e pelo tipo
de emprego
ao dar preferência às empregadas domésticas.
A creche
se configura,

realmente,

como um equipamento

dada faixa etária da população
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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social

(até 5 salários mínimos).
O trabalho

é importante

nao apenas para obter a vaga na

creche, na hora do acesso. Também para a permanência da mesma.
A
mãe que perder o serviço "deverá comunicar imediatamente ao Centro
Infantil e terá um prazo de 10 dias para conseguir
Não serão aceitos empregos de meio-período,
xo. Manual- op.cit. pg. 29.
O controle

do "estado de emprego"

novo emprego.

turnos ou sem local fi
das mães ê de respon-

sabilidade da Administradora,
a qual deverá exigir declarações
emprego atualizadas e verificar a veracidade das declarações.
Para a declaração

de emprego, o docunento

de

mais usual e-

xigido é a carteira de trabalho - embora saibamos que grande parte
das domésticas não possuem este tipo de vínculo empregatício.
A mãe deve providenciar

tambgm caderneta

de vacina

lizada e certidão de nascimento da criança.
Segundo entrevista realizada com funcionárias
.os únicos

casos considerados

para a matrícula,

atua

da S.M.E.,

de crianças

cujas

mães não estejam trabalhando, são: doença e defici&ncia física.
O critério para o acesso i ~reche é o atendimento i família

(aqui também consideramos

este item incompatível

com a reali

dade, principalmente das domésticas,que são, em grande maioria,mães
solteiras).
Sendo assim, or irmãos tem prioridade na vaga,
desde
que esteja na faixa etária de atendimento.
Há solicitação

de uniformes

ças acima de 2 anos.
As creches municipais
çao.

nas creches para as

crian-

também cobram uma taxa de manuten

A este respeito obtivemos o s~guinte depoimento:
"Cada mãe dá uma contribuição.
Há uns tempos atrás, quem

determinava

essa contribuição

com o apoio do secretário.

erámos nós mesmos:

a equipe

A gente pegava um percentual

técnica

do salário

e via se era compatível, e cobrava.
Em todas'as creches
cobravam
algo em torno 1,2% do salário mínimo, para todos. Depois fmoos ven
do que isto nao tinha condições porque tinha que respeitar a reali
dade, tinha que respeitar se a mãe queria, se concordava, até que
ponto ela concordava.
Universidade Estadual de Campinas
. Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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sobre esta linha de conversarmos

com as mâes!

Ele concordou

e agora

cada grupo de mães decide com que e!a vai contribuir". Entrevista
alizada em 27/03/89 com uma assistente social do S.M.E.
>

•

re

Ou seja, se a mãe paga, a creche pública não é um equipamento totalmente gratuíto.
Ainda que a contribuição pOssa ser pequ~
na face ao custo por criança na unidade, se somarmos a contribuição,
o uniforme', eventuais material pedagógico e gastos de transporte, p~
demos observar
anças.

que não existe assistencia

A Construção

gratuíta

da Creche

a construir

realizadas

sedes próprias

e específicas

para o uso de cre-

As primeiras construções foram totalmente projetadas
pelo setor de obras da Prefeitura em terrenos públicos.
De 1988 para cá algumas creches já foram construídas

a consulta

às coordenadoras

do setor das creches,

objetivando

der as necessidades da criança.
As reformas ou ampliações

são reali~adas

feitura, num trabalho centralizado.

Apenas pequenos

manutenção

às cri

As primeiras creches municipais funcionaram em prédios ade escolas ou sedes de Sociedade Amigos de Bairros. Depois

daptados,
passaram
ches.

totalmente

cotidiana

são resolvidos

e

após
aten-

também pela Preconsertos

pelas Administrações

de

Regionaiso

O uso múltiplo da Creche
Dada a carência de recursos e equipamentos sociais nas re
gloes periféricas,' as creches sao b~stante solicitadas para uso
de
reuniões de grupos do bairro tais como: Sociedades Amigos de Bairros,
grupos de idosos, grupos de catequ~se

e até para rezar missa.

Segun

do informações da coordenação das creches, anos atrás os pedidos eram
formais, deveriam ser enviados através de ofícios.
Atualmente

este processo

desburocratizou-se

e a licen-

ça para o uso é dada verbalmente.
Este dado nos pareceu curioso na investigação pois são ra
ras as creches que têm uma vinculação orgânica com a comunidade próUnive1'StaaaeoEstaduélr-óe ""
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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xima. A inter-relação processa-se mais no sentido da participação
do bairro na ajuda das festas promovidas pela creche com o objetivo de arrecadar

recursos

financeirps.

Nas entrevistas

realizadas

pudemos captar que apenas algumas creches da rede desenvolvem
trabalho de interação com o bairro onde se insere.
As demais se apresentam
para a comunidade, por sua própria
nl0es com as maes.
As creches
lizam-se

de Campinas

como um equipamento,
iniciativa,
que interagem

em regiões onde há mobilização

popular

um

que se abre

nas festas e n~ reu
com o bairro

loca-

como no Parque Un~

versitário onde surgiu um grupo de mulheres; no Santa Eudósia e na
Santa Lúcia, na creche São Marcos e Capivari.
Em todas estas,
a
mobi Li zaç âo é de mulheres.
O uso da creche como demanda da própria
cipalmente

para atividades

relacionadas

é um fato novo poi~ até o momento,

comunidade, pri~

com aspectos

da

o que temos registro

religião,
é o uso dos

espaços das igrejas para atividades comunitárias do bairro.
O uso do espaço público para reuniões da comunidade é uma demanda
antiga, mas uma demanda

relativa

a reuniões

em função de prbõlemas

do bairro.
Grupos de catequese e missas são novidades que esta pe~
quisa registra.
As reuniões das creches com as mães nao sao muito
frequentes.

Argumenta-se

que nao se pode realizá-Ias

mais frequente-

mente porque já existem várias reuniões das coordenações (assiste~
cial e pedagógica) com as funcionárias das creches.
Nest~s ocaSloes
as mães têm que buscarem

seus filhos mais cedo e, portanto,

do trabalho mais cedo.
Reuniões com as maes implicaria
patrões

se queixariam

às funcionárias

nou o porquê nao há reuniões
seria porque não são horários

em novas ausências

das creches.

a noite ou aos sábados.
remunerados.

saírem
e os

Não se mencioA creditmoosque

Outro aspecto

interes-

sante apurado foi que as reuniões com as maes se realizam
çao da necessidade da creche mas, usualmente, as próprias

em funmaes pe-

dem as reuniões.
Ou seja, parece que há uma predisposição
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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ticipar das creches.
bilizar

Parece-nos que nao há uma estrutura
esta participação com regularidade.

A Relação da Creche com Outros Equipamentos
As creches se relacionam
ciais públícos

(às vezes municipais)

para via-

do Bairro

com os demais equipamentos
existentes

escolas, postos de saúde, grupo de menores
região.
O atendimento

organizada

no bairro

e até outras

so-

tais como:

creches

médico se alterou nos filtimos anos.

da

Antes

a creche tinha um médico (em termos, porque na realidade ele ia uma
vez por semana' e lã permanecia por 04 horas).
Atualmente
existem
Postos de Safide nos bairros,
inclusive

às creches.

para o atendimento

As Creches

de toda

são também visitadas

população,
pelos funcio

nãrios do Posto.
O Corpo de Funcionários da Creche
Nas entrevistas realizadas,
denadoras

ocupou um espaço maior que as questões

e às próprias

crianças.

que analisaremos

Este fato é indicativo

relativas às mães

de algumas questões

posteriormente.

ao Emprego na Creche
_ Atualmente_ele ocorre através de concurso

vés de Edital,

segundo os critérios

yara as cr~ches exige-se

grau mínimo

rle primária.
Existe a nível municipal
bãsicas

com as coor-

das creches a nível da S.M. E., a "ques t âo das funcionárias"

das creches

O Acesso

particularmente

explicitados

pfiblico, atra-

anteriormente.

de escolaridade

até a 4a.

um Plano de Cargos.

sé-

As funções

de uma creche são:

Ordem Indireta

Ordem Direta

- Administradora

- Pagens

- Auxiliar

de Administradora

- Atendente

de Enfermagem

- Cozinheira
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

Telefone: PABX (0192) 39-1301
Telex: (019) 1150

·,

13

UNICAMP

- Lavadeira/Passadeira
Além destes

funcionários

que atuam direto nas creches,

há

os guardas.
O número de Pagens é em função do tamanho da creche.
Atuando

externamente,

doras Pedagógicas,

a nível da S.M.Et,

e a Assessoria

Di-

reta do Secretário para os assuntos das crianças de O a 6 anos.
1988, as creches eram supervisionadas pela equipe de Assistentes

Até
So-

ciais.

Equipe de Assistentes

Em 1989, com a transferência

da Educação,

as creches passaram

Sociais,

existe~;Orienta-

das creches para a

a ser supervisionadas

Secretaria

pelas Orient~

doras ·Pedagógicas, que no início eram apenas 03 para toda rede e
1990 a equipe passou a ser de 06 Pedagogas.
O trabalho
tar o dia-a-dia
existentes

da equipe externa é múltiplo.

Ela deve orien-

da creche e também captar e encaminhar

e surgidos

os

problemas

- que são vários,

Os Cursos e Treinamentos
A parte de treinamento
fracas e requisitadas

em

dos funcionários

nas creches.

Usualmente

é uma das

mais

as pagens ou crechei-

ras tem 8 dias de treinamento,

quando a contratação

inauguração.

for durante o período de funcionamen-

Se a contratação

é conjunto

to, o treinamento

Treinamentos

é feita antes da

ao trabalho propriamente

específicos,

durante o período

dito.
de

funciona-

mento da crech~ são problemáticos porque as crianças não podem ficar
sozinhas.
Alguns treinamentos foram realizados mediante o fechamento da crec~e o~ através de convênios com a SEAC., quando participavam apenas representantes de todas creches.
As oficinas que a atual administração municipal tem
imp1ementado,

em 1989 foi possível

por terem ocorrido na ~ltima semana

do ano letivo, antes do Natal.
Se recordarmos que as creches funcionam
balho das mães, e que funcionam
trabalhistas

e não ao calendário

com calendário

zar treinamentos

externos,

semelhante

à das leis

escolar das demais escolas, que têm

férias duas vezes por ano, compreendemos
Universidade Estadual de Campinas
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das crianças,

Telefone: PABX (0192) 39·1301
Telex: (019) 1150

UNICAMP

sem alterar

o quadro de funcioniriast
O número de horas de trabalho

semanais.
guiu-se
turmas.

Com a Constituição,

nas creches era de 48 horas

em 1988, passou a 44 e em 1989 conse-

a redução para 40 horas semanais.
As creches

funcionam

O trabalho

se reveza

em

as 7 horas da manhã às 19 horas da noi

te. Existe o esquema de horas extras para se poder cobrir todo o p~
ríodo de atendimento.
A jornada de trabalho
xemplo,

é extenuante,

que sao as que se desgastam

As crecheiras,

mais devido a atenção

por ~

constante

que têm que dar às crianças, tem lS minutos de descanso, nas primeiras 04 horas. Tem -duas horas para almoço, alternando-se em rodízios.
As funcionárias que trabalham perto de casa, vão para suas casas,pr~
vave1mente para continuarem sua jornada como mãe/dona de casa.
Atualmente as creches não funcionam aos sábados.
Um dos pontos aItos das creches é a alimentação. Ela é variada, farta e servida cinco vezes ao dia. Para as funcionárias
e
para as crianças, a alimentação é um dos fatores fundamentais do equipamento. Existem duas nutricionistas.
Os funcionários

das creches

tem seu órgão de representação.

Cada creche elege seu representante.
Até 1987 eXlstia uma Comissão

de Funcionárias

e este era o espaço de representação

dos interesses

negociar

de 87 optou-se pela

com a Prefeitura.

çao no Sindicato

A partir

dos Funcionários

Um problema

considerado

Públicos

das Creches

da categoria para
participa-

Municipais.

grave para as coordenadoras

creches diz respei to a ausência de fúncionários.

Dificilmente a cre-

che trabalha com o quadro completo.
A média de faltas numa creche de 30 funcionárias
Às faltas somam-se

as licenças maternidades

e as férias.

é de 8!

Não foi rea

1izado ~inda nenhuma pesquisa que
analise
as razoes das
cias.
Supõe-se que seja por problemas domésticos.
Outro problema
se refere às máquinas
direto.

O desgaste
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por exemplo.
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Uma lavadora

aliado a falta de prática

das

ausenno que

funciona quase

no seu manuseio
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causam
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a quebra,

que é demorada para ser reparada~

2- Os Manuais

de Orientação

Nos últimos

às Creches

anos foram elaborados

tação às creches municipais
ples, foi elaborado
do PT, em 1989.

de Campinas.

dois manuais de orien-

O primeiro,

bastante

no início dos anos 80 e reelaborado

O segundo, bastante detalhado,
do ex-Prefeito Magalhães Teixeira.
Ele foi pensado

foi elaborado

na
na

sim-

gestão
gestão

para servir como um guia no cotidiano

creche, particularmente
em relação as atitudes que deveriam
madas pelas administradoras e pelas funcionárias.

da

ser to-

as

Dada as diferenças quanto
orientações relativas às cre
ches, nos dois manuais, faremos uma breve análise de seus
conteúdos.
O manual
pela Secretaria
racterização

elaborado

da Promoção

dos centros

dos funcionários;

Magalhães

Teixeira,

Social, contêm tres assuntos básicos:ca

infantis~

e a organização

Na caracterização
paçao em nomear

na administração
equipes,

funções e

administrativa

atribuições

das entidades.

dos centros infantis há grande preocu-

as funções,

as respectivas

veis, e todas as atribuições

que competem

funcionárias
às mesmas.

responsá-

Destaque-se

o

uso excessivo do termo "controle" para uma grande parte das atividi!_
des. A relação dos centros infantis é completa, com nome, endereço,
data de fundação, data de funcionamento, capacidade de atendimento
e faixa etária.
A. ca.r ac-te-rí-z
aç âo 'incluí "t ambêrn "d ad.os relativos - ao
horário de atendimento

dos equipamentos,

critérios

para matrícula

rotina diária do centro infantil.
Os recursos humanos do centro infantil são divididos

e

em:

técnicos, administradoras e funcionários.
f importante destacar que
às administradoras cabem o desempenho de funções. de ordem burocrát!
cas tais como: administrar

e programar

buir a equipe de funcionários;
lecer calendário

de eventos;

executar os projetos

e

apresentar

distri-

dos CI; estabe-

zelar pela ordem, conservação,

aos pais para efeito de matrícula;
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controlar

entrada

Em nenhum momento

e saída e avaliar o desempenho
há menção de práticas

gestão democrática

da instituição.

buscar algum tipo de entrosamento
Xlma.
r ,

de funcionários.

que possibilitassem

Sequer há sugestões
com o bairro

uma

para

se

ou a comunidadepri

.

Quanto aos técnicos, tratam-se dos funcionários da Se
cretaria Municipal; suas funções incluiria atividades internas
e
externas

aos CIs., inclusive

a integração

com a comunidade,

com a

família, interpretar dados, elaborar documentos técnicos, avaliar
projetos, supervisionaras
atividades, etc. Ou seja, aquele que
é um funcionário
mana, talvez,
da unidade.

eventual

na creche, que a visita uma vez por se-

é-lhe atribuído

Os funcionários

dinamizar

propriamente

toda a vida participativa
ditos

(auxiliar daa&ruUUs-

tradora, auxiliar de enfermagem, faxineiras, lavadeiras, passadei
ras e pagens),
suas atribuições foram listadas num grande elenco
de atividades.
O trabalho das faxineiras é organizado segundo as
tarefas que deve executar,

quando e como.

~ interessante

regis~.

trar também que há um ítem que diz:
"As faxineiras
do houver

farão a cobertura

falta de funcionários

de todos os outros setores, quag
e por determinação

dora". Manual de Orientação, pg. 40.
Conforme verificamos nas entrevistas,
sências diárias

da Administrao numero de

é de 20% a 30% do total de funcionários.

au-

Assim,

as substitutas "naturais" são as faxineiras.
As lavadeiras/ passadeiras também tem um extenso plano
de divisão do trabalho, de sua jornada de trabalho e recomendações
básicas para o exercício da função. t! importante registrar
também que estas recomendações não são genéricas mas específicas, eu!
dando de mínimos detalhes tais como: não misturar roupas de cores
diferentes na hora da lavagem, como cuidar das fraldas, etc.
cozinha.

O mesmo cuidado se observa nos serviços da faxina e da
Se todas as rec omeridaçêe s: fossem cumpridas, poderia
se

ter a qualidade

ideal de serviço pois, leva-se em conta a criança,

a saúde e os perigos
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manual merece mais elogios do que críticas,
doso.

por ser bastante

cuida-

As pajens sao subdivididas categorias segundo a classe
atendimento: berçario, Maternal I e 11 e Pr~~~stas funcionirias
cebem

menos

atenção no manual.

me-se a cuidar/vigiar/controlar

A lista de suas atribuições
as crianças,

de
re

resu-

sempre segundo a orien

tação "da apostila" ou do "manual de comportamento".
Elas devem se
guir rigorosamente o esquema de atividades recreativas
programadas
para o centro infantil.
Em nenhum momento hâ menção ã crfatdví.dade , .
ânimo ou

inventividadedestas funcionirias

que passam

a maior

parte

do seu tempo com a criança.
O controle do horirio de trabalho é rí
gido, com rodízios para refeições e lanches.
Não hi referências
a
horirios

de descanso

ou dependências

específicas

tividades paralelas a partir de seus interesses.
lista de deveres e afazeres.

Apenas urna longa

do equipamento.
Corno as creches

areas carentes,
interessante
masculina

a-

Urna figura importante numa creche são os guardas,
prino do turno da noite pois, ele ~ o responsivel pela pre-

cipalmente
servaçao

para as pagens,

os saques as despensas

observar

no cotidiano

tais corno, peneirar
os lustres,

localizam-se,

em sua grande maioria,
são urna ameaça constante.

que, corno ele é usualmente

a única

em
~

presença

da creche, a ele cabe as tarefas mais "duras"

a areia, carregar

fazer reparos,

os alimentos,

trocar e limpar

limpar a caixa de gordura,

etc.

O que podemos concluir após anilise do Manual às Creches,
elaborad~-na .gestio Magalhães Teixeira, -i que houve'um intenso trabalho a nível da Secretaria no sentido de organizar e normatizar to
dos os aspectos da vida de urna creche.
Foi um grande trabalho elaborado em gabinetes, a partir da observação cotidiana de urna creche
em funcionamento.

Tem seus méritos,

-

por suas características

gentes, por tentar ser, corno e apresentado,

abra~

um guia geral de orien-

tação.
Mas a normatização
funções,

atividades

esforço realizado
Universidade Estadual de Campinas
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desempenho

pela equipe da Secretaria

das pessoas,
estéril.

geraldas
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o

Trabalha-se
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com um modelo
te modelo.

ideal de creche e procura~se

E é um modelo burocrático,

adequar

o dia-a~dia

nes-

baseado ~ __
~ relações·rnuj;tWor-

mais, nos critérios técnicos de eficiencia e eficácia, que devem ser
perseguidos desde que estejam aliados a um objetivo maior: a que se
destina o equipamento.
Se considerarmos a creche apenas como local de guarda, ce!
tamente que o modelo tecnocrático seria o mais adequado.
Conserva
os produtos

lá existentes

com grandes possibilidades

Porém é preciso

contra argumentar

do, além de serem perecíveis,
pessoas,

seres humanos,

lá estoc~

em crescimento:

sao

cidadãos:
que se realize uma crítica radical

da creche abrigo.

a creche Municipal

que o produto

estão em formação,

t preciso portanto
modelo tecnocrático

de êxito.

desenhada

Com tristeza

constatamos

ao
que,

no Manual supra citado, apesar de ter

realizado grandes progressos no setor do atendimento, quando
comparadas com as creches-depósitos,
de caráter assistencial- filantrópico,
usualmente particulares ou conveniados, ainda está muito aquem
um equipamento destinado ã formação das crianças.

de

Disto resulta que, a impressão que nos é proporcionada
visitarmos

algumas

creches públicas,

é de algo relativamente

quipados e com boa alimentação mas com um "clima" geral frio,
muita vida.
Tudo muito padronizado, regulamentado.
Provavelmente

este cenário é uma herança

creches foram implementadas

o

Manual Redescoberto

e gestionadas

pela Administração

bem

ao
esem

da forma como as

até o momento.

do PT

O Manual de orientação para as creches municipais de Campinas na ges tão do Prefei to do PT Jacó Bi ttar é uma reedí.çâode
um
manual antigo.
Ele é centrado
ra caracterizar

a creche

mento da criança

na figura da funcionária
como um-espaço

da creche.

para favorecer

de 03 meses a 6 anos de idade.

Proc~

o desenvolvi-

Relembra

as necessi

dades de socialização da criança, a~ importâncias das relações afeti
vas e o processo de aprendizagem gerado no interior da creche.
Universidade Estadual de Campinas
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o
poucas

manual

informações

trabalha

com um texto simples,

por páginas.

A cartilha/manual
terlocutor

básico:

seus deveres

a funcionária.

Procura

direta

com seu

in-

quais

sao

lhe mostrar

e direitos.

Todos os funcionários
-responsabilizar

o conjunto

para as penalidades

diferenciações

são tratados

A demarcação

da mesma

forma,

pelo bom andamento

dos deveres

da presença

da funcionária

Em geral,

intervalo

de 10 minutos

para o café pela manhã

etc.

Porém

sem ter o caráter

rígida,

as regras

que não

na creche

continuaram

é desta

(o que

de forma

que o manual

os

as mesmas,

e a tarde

elas estão elaboradas
intimidatório,

a co

apontando

as funcionárias

fundamental.

muito pouco),

de maneira

dos trabalhos.

é bastante

que estão sujeitas

O aspecto

segundo ~s funções.

cado como

sútil,

e com

~ uma cartilha.

tem uma linguagem

Não se estabelece

cumprirem.

ilustrado

é

bastante

anterior

con-

feria ao regulamento.
Algumas
correspondia
conferindo

vizar

a um padrão

elaboradas

aspectos

Em muitos

casos têm-se

da cartilha,

através

sem no entanto

deste procedimento

bastante

é preciso

em novos paradigmas,

vo paradigma
Pedagógico).
lidificação

de resultados

da necessidade

e com a comunidade~

e da apresentação

em seu conteúdo.

ter ou construir

só surgirão

de inovação

visual

O

para

novos

porquê
alterar

parametros

ter o caos.

(através da questão

do

após certo

que a nova práxis

elemento

mantidas

que se objetivou,sua-

senão poderemos

Novos parametros

certamente

foram

pela inexperiência:

está sendo construído

O único
introdução

a sensação

ter mexido

e que

contraditórios.

da linguagem

só se explica

regras estabelecidas

no passado,

de creche pré-concebido,

ao manual

o regulamento,

fundados

normas

E o noProjeto

tempo de so-

está gerando.

no novo/velho

de relacionamento

Manual

da creche

com os

Mas ele não vai além da preconização

do

é

a
pais
"bom

relacionamento".
Não ousa, nao propoe,
ciona

totalmente

ministração

neste aspecto

que se auto rotula
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ção da comunidade
ria.

o

na gestão do equipamento

Manual/cartilha

lidades, objetos

mantém

de um trabalho

Magalhães Teixeira
Campinas - 1988).

(Documento

como uma meta prioritá-

também as proibições

específico

desenvolvido

sobre Centros Infantis

na

brigações
infantil
ritários

foi relativizado

gestão

Municipais-

Apenas reduziu de 24 para 10 o número de ""E
ou "Não é permitido".
Ó rígido manual

e as pen~

de conduta dos funcionários
com os termos introdutórios:

proibido"
e suas
No

o-

centro

é preciso .•. Retirou-se alguns artigos extremamente autotais como, "comunicar ã administradora procedimentos irr~

guIares de colegas"
periores, respeitando

ou "acatar as ordens e determinações
a ordem hierarquica,

cumprindo-as

de seus s~
rigorosame~

te". Porém, manteve-se "guardar absoluto sigilo sobre todos os as
suntos tratados no centro infantil ...", um enunciado
no mínimo con
trário as normas da transparência
111- As Creches Municipais
lhadores

democrática

na Administração

das informações.

do Partido

dos

Traba-

em Campinas

Um fato importante marca o início da administração
PT em Campinas na área da Educação.
Trata-se da transferência
rede de atendimento
a Secretaria
necessidade

às creches

da Educação.

da Secretaria

Esta postura

da Promoção Soc a.l para
í

implica no reconhecimento da

de dar às creches um caráter educativo

assistenci·al.·· Este fato pod e ser' considerado
curioso,

é que em outras

munidade

de educadores

localidades,

do
da

e não meramente

uma corrqu is t a e-,

o

como em são Paulo, onde a co

é mais organizada,

há grupos de pressão

ad-

vindos das creches de várias origens,(destacando-se
os
funcionários, as mães e usuárias e as demandas não atendidas} as
creches
permanecem, até o momento (abril de 1990) na Secretaria da Família
e Bem Estar Social, não sendo transferidas
ta-se também de uma administração
A transferência
Univet~icnrde' Es'ratfl1éfftte'"Olmpinas
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do Partido dos Trabalhadores.
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transferência

da equipe de assistentes

Social para a Educação.

Este processo

além de se ter que apreender
um todo, a equipe passou

-

sociais da pasta da Promoção
gerou alguns conflitos

o "espírito"

a dividir

pois,

da nova administraçãocomo

a autoridade

que tinha sobre

a

area, e o poder, com uma nova figura criada para atuar junto as cre
ches: a Orientadora Pedagógica - a OP .
. Objetivando

caracterizar

as mudanças

no processo

tão das creches, por parte da nova administração municipal
nas, passaremos a caracterizar e a analisar os principais
realizados

objetivando

1- O Diagnóstico

introduzir/implementar

da gesde Camp!
eventos

as alterações.

da Situação

Logo no início da Administração, a Secretaria da Educação
fez um diagnóstico da situação encontrada, produzindo um documento
de 27 páginas

e vários

anexos, abrangendo

todas as áreas de atuação.

Em relação às creches e a prê-escola constatou-se que o
Município atendia apenas cerca de 10% da demanda.
O déficit
maior
concentrav~e.no atendimento às creches, onde se atendia de 4760 cri
anças e tinha-se

uma lista de espera de 4379.

O outro problema

detectado

foi a superlotação

das salas,

o que elevava ainda mais a carência do número de salas e de pessoal.
~ interessante observar que o diagnóstico realizado coin
cide em vários pontos com o trabalho realizado
anterior,

do ex ,Prefeito Magalhães

Teixeira,

pela

administração

no I Fórum de

Debates

sobre Educação da Secretaria Municipal de Educação de Campinas
em
julho de 1988. O mesmo ~ão podemos dizer em rel~ção aos pressupostos políticos-ideol~gicos

dos dois documentos;. conforme

abordaremos

em tópicos seguintes.
O setor da merenda
mental nas escolas públicas
mento transformaram-se
perdendo

escolar,

função que se tornou

nos anos 80, quando as redes de atendi~

em grandes abrigos, bandejões

consideravelmente

funda-

sua qualidade

ou

hospitais,

na área ~ducacional

propri

amente dita, ele também estava totalmente defasado no início da administração do PT, principalmente quanto a qualidade dos alimentos
Universidade Estadual de Campinas
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oferecidos.
Eles proporcionavam
cerca de 300 calorias
do necessitariam pelo menos de 1300.

diárias qua~

.

O estado físico das instalações dos Cls. no
1989 foi considerado insatisfatório em 62% da rede.
2- Os programas,

projetos

e atividades

implementados

.

,

de

lnlClO

pela nova

administração.
No diagnóstico realizado pela Secretaria da Educação, ci
tado no parágrafo anterior, observamos os seguintes pressupostos como
fundamentos

políticos

e ideológicos

na área da gestão da educação.

é a de descentralizar

a

com a função de que apoiem e estimulem

os

"A decisão da nova administração
atuação dos especialistas
projetos

das escolas"

- Diagnóstico

"Estamos repartindo

do S.E.M. Campinas-p.

a responsabilidade

12.

da situação

com

todos os colegas professores, funcionários, direções e com os alunos e pais, porque acreditamos que o centro do processo
pedagógico
e a escola".
Idem pg. 13.
"Acreditamos na capacidade
da rede e das organizações

de organização

comunitárias

e

de Campinas

mobilização

para

à

transfor

mação das críticas em propostas e destas em ação, num processo permanente de transformação, na educação digna que a escola pública de
ve

possibilitar

aos futuros

cidadãos

de Campinas".

Quais foram as ações desencadeadas
nas para colocar em prática
Num primeiro

momeriio

eiies

pela S.M.E. de Campi-

aqueles pressupostos?

grande ênfase nas questões

da descentralização
processos

jetivo: o projeto pedagógico

Observamos

menos da forma que os atuais dirigentes

para um

Mas ele não existia,
o concebiam.

ser construído por etapas, a saber:
1989 - Fevereiro - Semana de Planejamento:

uma

e da participação.

foram canalizados

da escola.

nas escolas

Ib. p. 13.

Encontro

obpelo

E ele teve que
dos Educadores,

e em Sessões Plenárias,

com a

nova

administração, para elaboração do
planejamento
do ano escolar e elaboração do projeto pedagógico da escola '
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

Telefone: PABX (0192) 39-1301
Telex: (019) 1150

'.

23

UNICAMP

1990 - Fevereiro
A elaboração
gico

- 19 Congresso

do Princípio:

Municipal

de Educação

A Escola como Centro do Projeto

Pedagó-

AS creches participaram da Semana de Planejamento através de representações de cada um dos centros infantis.
A
S.M.E.
elaborou um roteiro para as discussões
racterização

do conhecimento

da escola, particularmente

seu cotidiano

e, ao mesmo

participantes

sobre um conjunto

Magistério
escolar,

Municipal,

go para as reuniões
gresso das Escolas,

tempo, procurando

o Conselho

a organização

onde buscava orientar

de questões

e a administração

de encerramento

ao

as opiniões

dos

a

das escolas,

do

Cooperativa
o horário pa

a realização

de um Con

da Semana de Planejamento com

a participação de cerca de 2000 pessoas
ação, de grande diversidade temática.
mudança

quanto

a saber: O Estatuto

de Representantes,

extras dos professores,
etc.

A Plenária

captar

a ca-

aprovou

30 propostas

de

Na r~a1idade o que ocorreu foi que a S.M.E. estimulou a
de posicionamento dos participantes, através do
estímulo

ao posicionamento

do pessoal

da rede de ensino municipal,em

de temas até então desconhecidos
calões da administração.
Estas afirmações
presentes

ou de propriedade

sao corroboradas

num texto distribuído

de trato aos es

por algumas

aos participantes

cima

afinnações

denominado:

Pro-

jeto Pedagógico da. Escola.
Vejamos
alguns
trechos . . ilustrativos:
-..
- ...
. -. _.......
..
..
"Acreditamos que cada escola municipal deve ter uma fi_."'

sionomia própria,

que a identifique

da rede municipal ..."
O centro do processo
li

•••

no contexto
educativo

das demais escolas
é a escola e nao

o

39 andar da Prefeitura Municipal.
Ter autonomia significa a escola ter a coragem e a responsabilidade de assumir coletivamente sua
caminhada: direção, professores, funcionários e pais, para o benefício dos alunos, que são em primeira instância, a finalidade e o
motivo de existência da escola e, em especial, da escola pública.
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Observamos
formulações

nos enunciados

utilizadas

nos textos elaborados

católico progressista
com lideranças

acima grande semelhança

brasileiro,

de movimentos

nos últimos

populares.

mo chave, central no processo

autores dos processos

clero

A tal "caminhada"

é tun ter

e construção

de tuna

e com menos injustiças sociais.
A
através da mudança temporal, ao lo~

a questão

sociais

do

dez anos, em conjunto

de desenvolvimento

nova sociedade, mais igualitária
transformação social se operaria
go da caminhada.
Neste processo,

por membros

com as

da experiência

em análise,

dos indivíduos,

também assume dimensão pr!

~ordial.
Através da experi~ncia se atingiria a conscientização dos
problemas sociais.
Outro trecho do texto acima assinalado é significativo a este respeito;
"Assumir

a autonomia

quer sem dar satisfações

não significa

a ninguém.

Significa

cada um fazer o

que

cada um se sentir s~

jeito do seu processo de trabalho e assumir a responsabilidade pela
sua condução, discutindo coletivamente as opções, dúvidas, necessidades e encaminhamentos".
Ou seja, o deslocamento
para a escola busca-se

do centro do processo

nao apenas reconstruir

educativo

a identidade

da

-

pro-

pria escola mas ~ambém viabilizar um projeto político, uma Vlsao de
mundo sobre o processo de mudança e de transformação social.
O chamamento dos diferentes participantes enquanto sujei
tos, e nao meramente

funcionários

de uma rede, objetivava

iniciar

um processo de reinversão do sentido da atuação da S.M.E., que passaria a ser "suporte, enc am i nhado rai -co.labor ado r-a'"; segund-o-os termos que os próprios
engendradas

dirigentes

utilizaram

no documento,

das

na base do sistema.
O processo

de conhecimento

açoes

-

seria gerado a partir da pro-

pria prática.
Formulação diferente~ encontramos no documento elabo
rado pela gestão anterior da S.M.E. de Campinas~ Democratização
do
Ensino Público: Conflitos e Caminhos, já citado anteriormente, onde
o processo

de conhecimento

teúdo transmitido

é visto como a articulação

e a elaboração

do mesmo,

entre o

con-

através de sua vivência,

para depois ser apropriado.
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A viv~ncia
da ao conhecimento

e o cottdiano

socialmente

€

enfatizada

elaborado

de forma articula-

pela humanidade.

Na

pro-

posta elaborada pelo S.M.E., gestão PT, a ênfase maior está na
periência prática, cotidiana, sensitiva.
Bem, tudo até agora foi o discurso.
desdobrando no dia-a-dia.
Em resposta
ria e as demandas

aos programas

formulada~

"Considerando

Vejamos

de ação aprovados

a S.M.E.,

ex-

corno foi se
pela

Plená-

assim se expressou:

o grande volume e a diversidade

de propos-

tas apresentadas pelos educadores da rede municipal e os escassos re
cursos financeiros existentes na S.M:E., houve necessidade de serem
adotados

critérios

distribuição

objetivos

pelo Departamento

deste montante.

Pedagógico

Foram priorizados

para

sucessivamente

a
em

l~, 29 e 39 instância, os P.P. que se apresentaram claros e devidamente quantificados ~uas necessidades".
Documento Proj eto Pedagógico.
A prim~ira vista, as aç6es resultantes a nfvel
administrativo, a partir do intenso processo participativo deflagrado pela
semana, foram frustrantes pois
se utilizou a categoria
economlca,
a famosa dupla custo-benefício,
das, sem explicitar
projetos

às demandas

- pelo menos naquele momento

pedagógicos

formativo

para responder

formula-

- quais foram

os

priorizados.

No mês de março de 1989 a S.M.E. divulgou através do inBoletim n9 3, os primeiros resultados das decisões coleti

vas da semana.
Fez-se uma listagem das decisões gerais referendadas pela Plenária na seguinte ordem:
1- Estatuto do Magistério Municipal - fez-se um caLendár í.o p.~_dis-_
cussoes.
2- Conselho

de Representantes

das Escolas

- aprovou-se

çao com novo caráter e nova organização,
caráter político-pedagógico
3- Cooperativa

Escolar

4- Museu Dinâmico
pinas.
5- Horário

pago para trabalhos

Universidade Estadual de Campinas
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nao se
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do equipamento
docentes
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em reuni6es,
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6- Realização

do 19 Congresso

7- Projetos Específicos
jeto Tempo, etc.

das Escolas Municipais

sobre Grupos de Estudos,

de Campinas. _

Alfabetização,

8- Propostas de descentralização
-por terem sido várias,
nejadas para sistematização posterior.

Pro-

foram pla-

9- Participação em cursos de reciclagem para os professores.
Comparando-se os dois documerrt os,o Proj eto Pedagógico

e o

Boletim n9 3, observamos que o primeiro traz uma série de propostas
pontuais, quase que demandas localizadas, que representavam a forma
como os participantes
lmaginavam contribuir para a formulação do pr~
jeto pedagógico pois eram seus problemas cotidianos ou suas aspirações em termos de propostas.
O Boletim n9 3, traz uma sistematização das propostas segundo·a codificação feita previamente, nos documentos distribuídos
te assinalados

durante

o evento,

como estímulos

ou seja, os pontos anteriorme~

para se obter o posicionamento

dos pa.!.

ticipantes.
O 19 Congresso

Municipal

Em fevereiro

de Educação
de 1990 realizou-se

o 19 Congresso Municipal

de Educação reunindo 1500 participantes.
Na reali~ade ele é uma con
tinuidade não apenas da Semana de Planejamento, realizada em feverei
ro de 89, no início da administração PT, mas uma continuidade
Fórum de Debates, realizado em julho de 88.
Naquele Fórum, embora houvesse
gicas distintas
problemas

da administração

atual, o diagnóstico

sobre o setor educacional

sim como foram realizados
tegoria do s trabalhadores

diretrizes

de Campinas

do

I

político-ideol~
dos

principais

foram realizados,

as

várias sugestões sobre as aspirações da c~
da área da Educação :--tét:ss: como, propostas

para a melhoria da qualidade da rede e encaminhamento de seus probl~
mas. Alguns redatores do documento final daquele Fórum eram, inclusive, membros
posições

do Partido dos Trabalhadores,

nas resoluções finais.
O I Congresso realizado

professores

e os especialistas
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O objetivo

era: Discutir

desenvolvido
· Oferecer
para

o Projeto

Pedagógico

durante

o ano de 1989;

subsídios

para elaboração

da Unidade

do Projeto

Educacional

Pedagógico

da

U.E.

1990;

· Deliberar

sobre diretrizes

gerais

para

a a rede municipal

de Ensi-

no;
· Oportunizar
bre temas

um momento

à

relativos

experiências
· Apontar

para

Educação.

· Subsidiar

para decisões

os participantes

mocrática

da U.E.;

· Iniciar

discussões

i~éias

e de trabalho.

para troca

Visa

das diversidades

existentes,

"Jornal

- Ano I.

em plenária;

a visão de uma gestão

Pedagógico

é construção

e reconstrução

comuns.

integrar

foi redefinido

Significa

os diferentes

de uma linha norteadora,
se consiga
N~ O - Abril

da liberdade

e vista

uma unidade

de

de propósitos

de 90.

de cada unidade

como antes era abordado
como se realizando

Unidade

através

do trabalho,

é o "jeito"

coletiva,

para que

em termos de: especificidade

encaminhamentos,

como:

da Uni-

como "identidade"

escolar,

de

segmentos

O que tinha sido esboçado

não apenas

de

de painéis;

que serão tomadas

e objetivos

na busca

cursos,

através

o Projeto

dade Educacional

detalhado

um espaço

tendo em vista

Pedagógico

com au t onom.i.a

Educação

e aprofundamentos~

sobre currículo.

Neste Congresso
"Projeto

estudo

Propiciar

entre os participantes

caminhos

solidária,

a discussão,

da escola

seus meios,
educacional

a escola).

A

foi
.re(e

conquista

através do Projeto

Pedagógi-

co.
O Congresso
tar a noção
sujeito

de 1990 reco10ca

de Projeto.

de seu trabalho

A autonomia

Trata-se

de autonomia,

e responsável

é desvincu1ada

fazer o que quer e inserida no contexto
Ela representaria

nal que constrói

o seu Projeto

Até o momento
Universidade Estadual de Campinas
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colocado

por sua conclusão

de sua noção

ponsabilidades.

outra categoria

para fundruren
como

e ava1iaçãd'.

individualizante,
coletivo,

a "conquista

"ser

de cada um

em termos de

da Unidade

res-

Educacio-

Pedagógico".

podemos

concluir

que, a ênfase no

Projeto
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Pedagógico

avançou entre fevereiro

termos dos discursos,
enfático:

de 1989 a fevereiro

das propostas

pois o próprio

Congresso

o Projeto Pedagógico
em planos;- sub-projetos,

de 1990 em

se expressa (ou se
trabalhos conjuntos, etc."

foi

operacionaliza)

... Através de reuniões, reflexões, 'programas de integraçao, na organização dos alunos e na interação com a comunidade". Jornal da Educação, op. cito p. 3.
A continuidade
do Projeto Pedagógico
um plano, um programa

da leitura do texto sobre as

nos leva.a concluir que ele não se resume a
de trabalho específico.
Ele é toda a vida

da escola, é o dia-a-dia.
cenário a escola.

Ele tem como centro o educando

por isto, por não Se materializar
tas de atenção,

dimensões

em propostas

ele corre o risco de não passar

e

como

concre-

de um discurso.

Ele se resume, neste momento, a uma postura que se deve ter frente ao trabalho, no sentido de não esperar regras e direcionamentos, de agir por conta própria segundo os
dades locais e aspirações dos indivíduos.
conômica

princípios das necessi
Num momento de crise e

como a atual, quais as possibilidades

de viabilizar

tal

Projeto?
Vejo algumas.

A primeira

é de ordem ideológica.

sível que o Projeto plante algumas sementes

democratizadoras

~ po~
na

cabeça de muita gente da área educacional que estava absolutamente parada, estagnada, corroída pela si tuação econonn.c a e por um uni
verso cotidiano pobre •.onde sua única fonte de realimentação (e de
refúgio) eram as novelas da TV. A nova administração
idéias no papel e as dissemina entre a rede.
Alguma

coisa, do grande discurso

do, certamente germinará.
~ um discurso bem elaborado,
"O Projeto Pedagógico

coloca

ideológico

suas

dissemina-

como por exemplo:

tem como centro o Educando:

pro-

piciando seu crescimento, sua formação integral, respeitando
seu
espaço no mundo e levando em conta sua expe r ênc a , sua autonomia,
í
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criatividade,

personalidade

transformar a realidade
Educação, pg. 3.

e cultura.

Com o objetivo

agindo e reagindo

sobre ela".

do Educando
Jornal

da

O termo Educando é sempre grafado com letras maiúsculas.
A descoberta do próprio saber do educando também é destacada.
Para 1990 a S.M.E. tem como meta um salto
qualitativo na construção do Projeto Pedagógico de cada U.E: a participação
dos pais e da comunidade
nao fala: em comunidade

organizadora

do bairro

(observe-se

organizada mas, organizadora).

que

Isto porque,

a própria Lei Orgânica Municipal de Campinas aprovou a Constituição de Conselhos de Educação.
A S.M.E. propõe também a participação de pais e entidades na elaboração dos Planos Escolares, o que
seria uma grande novidade.
A análise do relato feito pela S.M.E. do I Congresso
Educação

nos mostra

algumas rupturas no texto.

de

Em alguns momentos

parece que o Congresso foi de caráter científico, um encontro de e~
pecialistas, talo nível de abstração nas formulações
apresentadas.
Ora o Congresso

apresenta-se

cando seus problemas.
a Assembléia
uma plenária

como um encontro

E, ao final, ao apresentar

as propostas

e a Comunidade

um trabalho

no sentido de respeitar

com

o

Educando,

a cultura negra,

previnindo e evitando qualquer tipo de discriminação.
29- Que em 1990 todas as Unidades Educacionais que tem
relacionados

que

final do evento aprovou, o Congresso parece. ter sido
partidaria.
Vejamos quais foram as principais
reso-

luções:
19- Que conste do Projeto Pedagógico
o Educador

de escolas diagnost!

com Alfabetização

incluam a reflexão

bre o tema na Unidade Educacional,

em comemoração

trabalhos

e propostas
ao Ano

so-

Interna-

cional da Alfabetização.
39- Que se inclua a organização do Conselho de Escola: autônomo, de
liberativo, com a participação de todos, consultando e gerando
a
participação

efetiva dos pais.
Os Educadores da Rede Municipal

se posicionara

unânimes
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tação na Assembléia

do I Congresso

O 19 item, a respeito
no Projeto Pedagógico,
ciedade como um todo.

Municipal

de Educação ..

da incorporação

da cultura negra,

é algo fundamental do ponto de vista da so
Está na Constituição e outras leis, a demar

cação da luta contra as odiosas

discriminações

cessam na sociedade brasileira,
rias de sexo, genero e cor.

contra os negros e outras

O -29

raciais que se procatego-

item, a respei to da a1fabeti zação I'

.

ao invés

de ser colocado como um problema da Unidade
sentado como um evento comemorativo.

Educacional,

foi apre-

O 39 item, a respeito

de Escola,

e já exis-

tente

em leis, estadual

gestão democrática
que realmente

do Conselho

e municipal,

da educação.

ê um ponto importante

Constitue,

se insere em sua globa1idade

talvez,

para

a

o único

ponto

com a construção

do Pro

jeto Pedagógico.
Poderia ter sido mais indicativo, mais proposit!
.vo, no sentido de ser uma tarefa a construção - reconstrução destes
·Conse1hos.
A municipalização do ensino é um posicionamento
defendido

e combatido

profundidade
tornando

por certos partidos

políticos;

por envolver uma ação descentra1izadora

diretriz

em toda a América

ver com o Projeto Pedagógico
ba1 da gestão da educação.

Latina.

político

é um tema

de

que está

se

Certamente

que tem

da Escola pois envolve a discussão

a
gl~

Mas a municipa1ização
é uma política, e nao contribui p~
ra a viabi1ização do Projeto Pedagógico da Escola, sendo assim, sua
colocação nas. resoluções f-í.na i s·-está-no :mínimo, mal formu1 ada. Deveria ser analisada

enquanto

efeitos sobre o Projeto

implicações

em sua adoção, etc.

As Oficinas

Pedagógicas
Como decorrência

gresso de Educação

de sugestões

em fevereiro

ocorridas

.

Pedagógico,

durante

de 1990, a S.M.E. programou

o I Con
uma sé

rie de Oficinas Pedagógicas para o pessoal da rede municipal de educação objetivando o encontro, o debate e a troca de experiência
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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entre os participantes.

Diferentemente

a cabo, por exemplo/pela

rede pública

nas municipais
ele assimile
para

não objetivam
e transmita

interferir

da música,

vida

e outras

atuar a nível do indivíduo

e na sociedade

de sua própria

oficinas

levadas

estadual,

seus participantes
Elas são

as ofici

para

técnicas

processos

Através

de sensibilização,
da oficina,
cotidianos

e faça uma leitura,e

que

organizadas

do educador/participante.

participante

ele se situe em determinados
escola

de ensino

um dado conteúdo.

na própria

da dança,

treinar

de outras

busca-se

no sentido

que ocorrem

talvez uma

na

releitura,

situação.

Segundo

Ruth Joffily,

assessora

da S.M.E. de Campinas,

surgiu

quase que espontaneamente.

Ao final de 1989 utilizou-se

semana

final do calendário

para desenvolver

com o pessoal,

As oficinas
contribuir

o trabalho

da área de educação

fantil

ferente

que

escolar

já exaurido

foram pensadas
para a reflexão

fessor

ou administrador).

riência

foi requisitada

das Oficinas

Pedagógicas

do próprio

Foi um sucesso
como prática

lúdica,

educador

di

escolar.

obj.etivando

(funcionário,

tão grande que a

usual,

a

um trabalho

após o ano de trabalho

como uma terapia,

in-

no Congresso

proexpe-

de

feve-

reiro de 90.

A Regionalização

da S.M.E.

A Regionalização
se da descentralização
que visa integrar

surgiu

dos recursos

as unidades

fico .e comuni tário" - Jornal
A novidade
dos equipamentos
a proposta

como proposta

de uma mesma

da Secretaria

educacionais
da Educação

da proposta

Os objetivos
Geral-Atender

n? O -

Tratatempo
geogra-

pg. 2.

é dada pela busca de integração

região.

Para a cidade

de Campinas,

Cada região

englo-

Regionais.

da regionalização

no plano educacional

de) de forma integral

ao mesmo

em seu espaço

é de criação de 4 grandes regiões.

bará várias Administrações

em 1989.

são assim definidos:

a população

(unidade/comunida-

e agilizada.

Específicos:
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1- Garantir

as formas

de a população
2- Integrar

de vivência

escolar

no espaço

geográfico

on-

reside;

de forma

funcional

que têm características
3- Agilizar

cultural

e racional

sócio-econômicas

o atendimento

as unidades

educacionais

semelhantes;

das necessidades

pedagógicas

e administra

tivas;
4- Facilitar

a pesquisa

5- Desenvolver
sidades

projetos

educacional

junto a população;

pedagógicos

e culturais

adequados

as neces-

da população;

6- Elaborar

planejamentos

reais de ampliação

e/ou criação

de

equi-

de projetos

mais

pamentos;
7- Participar
amplos

da elaboração,

junto ã população

execuçao

nos aspectos

e avaliação

da ação comunitária,

cultural

e de saúde.
~ interessante
quanto

a sua forma de aglutinação

comparativos
truturado

aos movimentos

pria proposlçao

que o modelo
das áreas,

e organizações

de forma regionalizada

lo segue mais o critério

guinte

observar

também.

das paróquias

do Projeto

de

regionalizaçao,

foi pensado

após experimentação.

populares,

que têm se es

E o curioso

é que o mode-

do que das ARs.

de Regionalização

Aliás, a pr~

conclui-se

com a

que esta divisão
Construiremos

poderá

se-

sofrer modificações

juntos essa caminhada

é meu) tendo sempre em vista o nosso projeto individual
pedagógico

Os Concursos

de Acesso

técnicos

que fizeram

análise

Assim,
nas nos critérios

da S.M.E.

de ingresso

e de acesso

em busca de formas novas
formal

e bastante

mobiliza-

e criativas,

normatizado,

um

nao se baseariam

ape-

e tempo de serviço

(no

e reflexão.

definiu-se

que os concursos

tradicionais

caso do acesso) mas que haveria
Universidade Estadual de Campinas
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nosso

e de Ingresso

de um acontecimento

para

e o

grifo

------.---

---"-

Em 1989, os concursos
ram vários

(o

coletivo".

---~

momento

termos

justificação:
"Acreditamos

projeto

em

- curriculum

uma prova ou entrevista.
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Estas últimas,

não seriam para

houvesse

uma bibliografia

titudes,

comportamentos

sempenho

do cargo ou função

tarefa,

do concurso.

cionamento

da prova

Um componente

dos candidatos,

posturas,

a-

para o

de

do funcionário

do profissional

foi um dos momentos

ção deste perfil.

embora

em questão.

de um perfil

As questões

conteúdos,

mas avaliaria

e possibilidades

A elaboração
terminada

de referencia,

avaliar

mais

ideal, para de

importantes

do

ou das entrevistas

considerado

seriam em fu~

importante

em termos de posturas

preparo

mais

foi o posidemocráticas

ou mais autoritárias.
Nas provas,

as questões

ma nao convencional.

Frente

ria fazer uma escolha

entre

ladas; e argumentar
Embora

presentações
formulada

o processo

ser bastante

pelo

ou pela banca
construir

que profissional

propriamente

juntamente

ber, a experiência
quirido

pelas

atividades

Nos concursos,
valores

percentuais
O aspecto

do.

formuladora

talidade

dos funcionários

processo

ocorreu,

critérios

adotados
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que poderia

anos de serviço,

surtiram

be-

e dos perfis,
do

de um dado sao currículo

ad-

etc).

que a prova

não dispomos

de

o político é um

no domínio

o tempo de serviço

e o curriculum

tinham

ou a entrevista.

do candidato

era a promoção

da rede.

escrever

das questões

re-

avaliação

mais político-ideológico

de formação,

Em suma, o que se objetiva

a

corre o risco

di to (onde certamente

participativo

assimi

crenças e

escolar,

qualitativos,

candidato

pelos

deve-

rico em termos

suas opiniões,

com a eficiência

menores

previamente

ter sido bastante

um perfil

acumulada

for-

opção.

da vida cotidiana

as quais poderão

dos aspectos,

possa

em termos

ideologizada:

los discursos;

daquela

também de

o candidato

alternativas

expressarem

sobre aspectos

exclusivamente

a uma dada situação,
algumas

o porque

dos indivíduos-candidatos

foram formuladas

também

era

de alterações

avaliana men

Dado o tempo recente que

de jnformações

os efeitos

para

desejados

sabermos

este
se

os

e esperados.
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Como as funcionárias
danças esperadas

de uma dada creche se expressaram

pela nova administração

municipal

face-Ê..s mu-

em 1989.

Até o momento caracterizamos as mudanças operadas
de de creches de Campinas do ponto de vista dos formuladores

na re
das

novas orientações: seus pressupostos, sua filosofia, novas práticas engendradas, os novos materiais produzidos ou recic1ados, etc.
Vejamos

os efeitos

creche específica.
A primeira
de.

atitude

deste processo
das funcionárias

Ao mesmo tempo que manifestaram

sarem justamente

suas insatisfações,

de falta de orientação
Acostumados

satisfação

como o Projeto Pedagógico,

perplexida-

por poderem

o sentimento

expre~

generalizado

era

a partir de então.

de normas e regras bastante

de alguns princípios

A primeira

foi de

sobre como se comportar

a um sistema

d~smoronamento

sobre a equipe de uma

e a formulação

demarcados,

o

vaga de outros,

deixou a equipe da creche desorientada.

sugestão

realizada

foi a -de que houvesse

t rei

namentos e orientação pedagógica sobre o dia-a-dia.
Elas reivindi
cavam uma nova forma de treinamento: para todas e não apenas para
algumas, se1ecionadas para participarem dos poucos
treinamentos
que a Prefeitura já havia propiciado, através de convênios com
a
FEAC ou até com entidades particulares, como a firma paulista Crechep1a n.
horários

Estes treinamentos deveriam se realizar na unidades, nos
de trabalho, sem envolver deslocamentos das funcionárias

e nem in~er.-rupçãod as atividades. Outro aspecto salientado pelas funcionárias

é que ativi

dades novas podem envolver recursos~materiais
que não dispõem. Pudemos observar a pobreza de material pedagógico existente. E eles
sao mal planejados,

colocados

em prateleiras

nao da criança.
Um aspecto de muito destaque
tactos com os pais.

A este respeito

ã altura do adulto

foi a necessidade

observamos

e

de

con-

a necessidade

de

haver um trabalho sobre esta relação com as próprias
funcionárias
pois elas se posicionam como "mártires" e os pais (ou a mãe gera1Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP .Brasit
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mente)

ê caracterizada

elas realizam.
os pais.
crianças.

O próprio

Observam
Recebem

exceto aqueles

como a grande deseducadora
funcionário

não tem contacto

um ritual diário.
as queixas.

funcionários

dos trabalhos

que

direto

com

A entrega e recebimento

das

Não participam

que possuem

do universo dos pais,

seus próprios

filhos na cre

cheIo que ê bastante usual.
O bai rro e a comunidade, são uma grande ausência nas .falas
das funcionárias.
Todo o discurso gira em torno das paredes da cre
che.

Não há um universo

exterior

que sensibilize

no sentido de

se

detectar a necessidade de entrar em contacto com ele. As mudanças
no interior da creche são aprendidas como mudanças da secretaria.
A democratização da unidade não ê percebida enquanto tal. E importante destacar

que a unidade

que tomamos como exemplo para fazermos

as observações anteriores ê uma das poucas que possui uma grande a~
ticulação creche-comunidade.
Hã, inclusive, um Conselho do bairro
onde participam representantes da creche.
Mas, parece-me que a integração vai no sentido creche-bairro, a creche somando-se com
os
espaços do bairro
melhorias.
ticipando

e suas organizações,

na luta pela aquisição

O sentido inverso, bairro-creche,
da creche, da educação

de

ou seja, o bairro pa!

que lá é administrada,

das

mudan-

ças que se operam, etc., tudo isto não foi detectado.
Certamente
que estas observações tem um caráter preliminar, de hipóteses, tendo em vista que pretendemos

aprofundar

estas questões

num estudo de

caso a ser realizado.
A Programas:ão das Cre~hes- -Públ-Lcasde Campinas- par a 1989/90··
O objetivo central do trabalho desenvolvido junto as cre
ches pela equipe da S.M.E. que assumiu a administração em
janeiro
de 1989 era o de desenvolver o Projeto Pedagógico da entidade. Abo!
da mos estes aspectos em outro item, mas é importante registrar que
o Projeto Pedagógico foi entendido, inicialmente, pelas assistentes
sociais que coordenavam

os trabalhos

feridas para a Secretaria

da Educação,

gas, como algo pelo lado educacional
Universidade Estadual de Campinas
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das creches

e que foram trans-

para trabalharem

do equipamento.

com pedago-

Ou seja, cada
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unidade deveria ser autonoma
cionado: o pedagógico.
Observamos

de", conforme

um aspecto antes nao men-

também, no início da gestão do Prefeito

Bitar, que as funcionárias
uma administração

e trabalhar

procuravam

aprender

Jacó

não a nova linha de

para toda a cidade, mas "o que o Partido preten-

depoimento

de uma assistente

social que. estava se es

forçando por se adequar às novas regras.
O Projeto Pedagógico

era visto como obra de

de cada unidade (veremos posteriormente
o rumo
que os trabalhos caminharam).

Considerações

que nao era exatrooonte este

Analíticas

O estudo que realizamos
pinas,

construção

no

sobre a rede de creches de Cam-

período de 1988 a abril de 1990, abrangendo

partes

de duas administrações municipais nos leva as seguintes conclusões:
19 - Do ponto de vista Macro, do atendimento ã demanda de creches
. .•. .

no munlClplO:
a) este atendimento
das e pressões
ne~essidades

de um lado, aos momentos

da conjuntura

mica profunda,
de imperiosa

tem sido flutuante,
econBmica.

a necessidade

Nos períodos

nos anos 80.

e

as

de crise econB

aumenta devido a necessida

fora de casa, não apenas para com

pletar o salário mas como a responsável
b) Em Campinas

às deman

pOlítico-eleitorais

de creches

da mulher trabalhar

condicionado

pelo sustento da casa.

as creches públicas

se configuraram

Até então eram equipamentos

isolados.

como

Mesmo com

crescimento de 300% da rede na década de 80, acredita-se
tendimento atual é de cerca de 10% da demanda.

que o

rede
o
a-

c) Até 1988 as creches se configuravam como equipamentos de ~
tendimento ã família de baixa renda, objetivando servir de guarda
das crianças

cujas mães necessitavam

brevivência.
d) O trabalho
atendimento

das mães é a categoria

nas creches,

Universidade Estadual de Campinas
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delineando

como fonte de so-

básica determinante

os critérios

para o perfil

do
do
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atendimento

tais como, horário,

critérios

de matrícula,

reuniões,

etc.
d) As creches
tos.

Existe

à

ção

públicas

desembolsos

não sao equipamentos

obrigatórios

taxas de manutenção,

tual.

Embora

tante superior

tes de material
tamento

do serviço

ao oferecido

res, conveniadas

pelo

pedagógico

material

e de recursos
A manutenção

e burocratizada,

dos pais em relaeven-

seja de ordem

das creches

públicas

gratuí

pedagógico

prestado

conjunto

ou não, as creches

de seus espaços.

é difícil

por parte

uniformes,

a qualidade

totalmente

particula-

são bastante

para um melhor

dos aparelhos

feita por órgãos

carenaprovei-

e

centrais

bas-

instalações

da

adminis-

tração.
29

Do ponto

-

de vista

dos fundamentos

que norteiam

às

políticas

p ar a as creches:
a) Elas
política,

têm se alterado

da administração

ao longo dos anos segundo
em vigor.

dois momentos

diversos:

PMDB e depois

PSDB e a administração

meira

as creches

abordou

preocupou-se

nas da creche.
creches

çao na elaboração

creches.

to.

cedimentos

neste

Político

sentido

os aspectos

usuais

das unidades.

foram reformulados

inter-

locais, as
participa-

de orientação.

no tratamento

da Educação,
pedagógicos

passando

às
a

do equipame~--

participativo

Várias

congressos,

pri-

de guarda,

das unidades

pontos

ex.

A

todas as funções

num processo

(fóruns,

do PT.

dos manuais

a Secretaria

são envolvidas

trução do Projeto
flagradas

para

Teixeira,

quase nenhuma

do PT altera vários

em caracterizar

As creches

e códigos

registramos

assistencial

das equipes

ditas, não tiveram

Transfere-~~

se preocupar

Jacó Bitar,

e regulamentar

das regras

A administração

Magalhães

como equipamento

A participação

propriamente

Nesta pesquisa

a administração

em normatizar

a filosofia

de cons

ações foram

oficinas,

como os concursos

etc).

dePro

de ingres-

so e de acesso.
b) Entretant~
so de gestão
cidas pela

se observarmos

cotidiana

equipe
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básicas

elas continuam
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sessores do Secretário
tualizada
jornal

da Educação,

e ideologizada.

Basta

ler os boletins

da Educação/0;;8 constataremos

ções e as análises
e expressão

realizadas,

cotidiana

forma de concepçao
anteriormente
do pela

descentralizado,
trabalho

estimulando

cotidiano

Mas o processo,
trabalho,

textos,

formulas

e diretrizes

acadêmicas.

reelaboração

de um antigo manual,

foi reduzido

(retirou-se

sibilidade

de que havia

sob a forma

de regras

rior dos funcionários
recebidas

de órgãos

funcionárias

novas

cartilha,

revelador

através

revolucionando

dada

novas.
des-

contraditórie~

como orientação,
bastante

intelec-

conteúdo,

foi

a

que apenas

e foi elabo-

Ou seja, houve a sen-

de se dar algumas orientações,
até porque

a prática

por códigos

e

ante-

diretrizes

além da rede ter recebido

dos concursos.
das belas

o manual

o

no momento

autoritárias)

foi pautada

o conjunto

na

- éstilo

deste processo

com o mesmo

e procedimentos,

superiores,

dade de se traduzir

e abstratas,

a necessidade

radicais

para um

várias

como uma cartilha.

sempre

diálogo

propostas

mas sugere-se,

as regras mais

rado de forma palatável,

de

da rede a repensarem

apresenta

vagas

Um ponto

postula-

a ênfase

incipiente,tendo

a participação

do

onde tudo era determina

e formularem

um ano e três meses,

Estimula-se

cultural

na ~poca)

as unidades

além de ser ainda

dades"

tualizadas,

Social,

que desenvolvem

entre/as

deslocando

centralizada,

(da Pro~oção

e os textos

operou mudanças

da creche,

numa estrutura

intelec-

por exemplo.

municipal

da gestão

Secretaria

um abismo

com o universo

de uma pagem,

c) A nova administração

te

de uma forma bastante

várias

Mas não houve a capacianálises

operativo

para o

de instruções

formato
is

cre-

ches.
d) A matriz
das creches

teórica básica

municipais

e da participação
teia a visão
prática

de novas

surgiria

a partir

periências
oficina

de Campinas

política,

de mundo

pilares

experiências

de trabalho,

fundamentais.

etc.

coletivo

de novas

experiên-

A primeira

nor-

é gerado na

Uma gestão democrática
experiências.

- uma reunião

A experiência

da

de aprendizado

de trabalho.

do vivenciamento

a nova administração

tem na categoria

de que o processo

são de caráter
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Estas ex

de avaliação,

despertaria

os

uma

funcioná-
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rios para novas práticas,

novas posturas.

Uma das dificuldades

gidas é que/numa experiência cOletiva/tem-se
homogênea
universos que sao diferenciados.
com a

xistem diferenças

marcantes,

a nível do social, do econômico,

de acúmulo de conhecimentos,

deira e a professora
sualmente

que trabalhar de forma
Numa reunião de avalia

.par t i c i p aç âo de todos os funcionários"

ção, por exemplo,
niverso

entre uma faxineira

do pré, ou entre a professora

tem apenas a escolaridade

lamento, para que a reunião

para o predomínio

outros, de caráter mais político,

do u-

e uma lava

O

do 19 ou do 29 graus.

seja possível,

eF;-

e a pajem que unive-

passa apenas pelo empír!

co-sensitivo.
E pode-se ter um resultado perservo.
poderá resultar numa negação da experlencia passada
caráter mais abstrato,

sur

A experiência
de alguns,
de

da experiência

passada

que tem a ver com as

de

qualidades

da participação política no bairro e não como funcionária da creche.
Não consideramos isto rurna questão se cundar-ã a .mas um g r-av e prp,glema.É.
dado da realidade
interseção

que precisa

ser avaliado no sentido de buscar

entr~ a participação

de todos na gestão democrática

a
do

equipamento,e os caminhos que auxiliem na construção de um equipamento com caráter novo, voltado para a criança enquanto cidadã enao
apenas enquanto ser desprovido de recursos, sem a mãe para lhe dedicar cuidados.
e) A creche tem que ser redefinida como direito social na práti
ca e nao apenas nas leis. Direito da criança.
Direito da infância.
O Estado deve assumir integralmente esta responsabilidade.
As creches de Campinas se apresentam,no discurso, como equipamentos
comp Leme n t a're s ã educ aç âo que as mães não podem oferecer.

E na práti-

ca também constatamos esta realidade.
O Projeto Pedagógico ém elaboração pela gestão municipal atual de Campinas pode ser um indica"':
dor de uma mudança

de atitude~ mas não é suficiente.

trado mais no aspecto da mudança

do estilo operacional

ria, voltado para a descentralização,no
construam

seus projetos,

partir de seu próprio
ria central do Projeto

administrem

referencial.
Pedagógico.

também uma base, um substrato
Universidade Estadual de Campinas
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Ele está cenda

Secreta-

sentido de que as

creches

seus conflitos

e necessidades a

Por isto a autonomia
Mas a autonomia

de conhecimento.

é a categ~

pedagógica

tem

Por mais que se deTelefone: PABX (0192) 39.1301
Telex: (019) 1150
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senvolvam

técnicas

conscientização
substitui

de sensibilização,
de se adquirir

historicamente

acumulados

ta de optar por uma ou outra linha.
orientações.

oficinas

do corpo, da forma, dos movimentos, etc. nada

a necessidade

nhecimento

que se implantem

Constatamos

determinados

que as funcionárias,

Não se tra-

de trabalhar

balho, administrativo
çao.

a reflexão,

ativida-

que as tire da roda-vida

ou de atendimento

E esta "sede" podéria

as duas

em todos os níveis,

tem "sede de saber" ou seja, de ter cursos, orientações,
des, que lhes propicie

disto

acervos de co-

pela humanidade.
Trata-se

de

ã criança ou de

estar sendo amenizada

de tra

coordena-

com as oficinas,

os congressos e as reuniões de avaliações.
Mas elas não preenchem
a lacuna da falta de preparo, falta de conhecimento.
E não observamos nenhuma atividade nesta linha, nas creches municipais de Cam
pinas.
Não preconizamos os cursos-pacotes dados por instituições/
empresas,

verdadeiras

lavagens

cerebrais

tópicas.

Preconizamos pIa

nos e políticas de formação, a médio e longo prazo, que compatibilizem a atuação das novas práticas e a aquisição de um saber que c~
da vez mais é propriedade dos livros congelados nas prateleiras das
bibliotecas.
39
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Do ponto de vista da Participação da Comunidade
Observamos na pesquisa sobre. as creches de Campinas que

este é o ponto mais frágil, tanto na administração passada como na
atual. Não existe política oficial a este respeito.
O que existe
são articulações

espontâneas

do quadro de funcionárias

realizadas

por membros

participantes

das .creches qu~ são militantes

nos bairros.
Em geral a creche inscrusta-se

políticos

no bairro como um servi-

ço social e vê nele o local de moradia de seus usuários.

Relacio

na-se com as mães de maneira extremamente formal.
A c~dade
tam
bêm nao vê a creche como um bem público seu, mas um bem da Prefei
tura.
Através

de entrevistas

pudemos

constatar

ção entre a creche e o bairro:Na

rede de çrech~s

ceção

mais orgânica/como

os casos de uma vinculação

Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

a eX1gua rela,constitui
a que

ex-

ocorre

Telefone: PABX (0192) 39·1301
Telex: (019) 1150
.

41

.,~
~.".
,

UNICAMP

no Jardim

são Marcus,onde

a creche participa

do Conselho do Bairro.

Igualmente a relação ocorre em cima de interesses específicos: uso
da sede da creche para reuniões de grupos do bairro.
Maximização
de recursos sem integração de trabalhos.
Até sediar missas as ins
tal ações das creches já propiciaram.
Entretanto
ra ter, a partir
ca Municipal

a questão da participação

da comunidade

de 1990, novos desªobr~mentos.

aprovou

a criação do Conselho
de Campinas

a constituição

selhos Comunitários

Populares.

A articulação

do bairro

~ que a Lei Orgân!

de Educação.Está em and~

mento na Prefeitura
os representantes

deve

será inevitável.

de uma rede de Con
entre a creche

e

Resta indagar se se-

ra uma articulação formal ou realmente participativa, democrática,
geradora de uma qualidade ao equipamento educacional creche.
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Finalmente:do
A Criança

Ponto de Vista da criança

como centro da Creche

Transformar uma creche de unidade de abrigo para um equipamento com caráter educativo, centrado na criança, implica
em
pensar o desenvolvimento
da criança. de forma global e, nos aspectos educacionais,

de forma sistemática.

Em primeiro lugar deve-se buscar caracterizar que
ança é essa, a de uma creche.
Reconhecer que há diversidades

criden-

tro da homogeneidade das condições de vida da maioria de suas famílias.
Há crianças tristes, "levadas", amorosas, calmas, brigue~
tas, obedientes e excessivamente disciplinadas, "problemáticas', etc.
Como que se tem trabalhado com estas crianças?
O trat~
mento é igualou
existe: conversas, diálogos, a t enção ; cariTIho,-b~;ca de compreensão

dos problemas,

recreações

específicas,

tais como

passeios fora da creche; as crianças são sempre ouvidas, a alimentação é incentivada/orientada~
A creche tem normas rígidas de com
portamento das crianças: filas, horários
rigidamente
controlados,
ida aos sani t r os controlados, etc? Ou há um clima de "deixar cor
â

í

rer mais frouxo", juntar as crianças da mesma idade
independente
da divisão em salas; deixar os irmãos juntos na hora da recreação,
independente

da idade.
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Ou seja, o que tentamos

contrapor

são dois
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tipos de regras dentro de um equipamento os quais revelam o lugar
que a criança ocupa no processo de estruturação e de funcionamento daquela unidade.
Se a criança deve ser o suj ei to principal,eIa
deve ter liberdade, ser orientada para se manifes t ar . Andar
em
fila de mãos dadas com o colega ao lado não ~ um ato
da crIança.
~ algo imposto.
O ritmo cantinho,

rias no parque

ou no pátio,

do lazer, apenas restringe
não s.e responsabiliza

espontãneo

de separar as crianças por faixas etáconfinando

o espaço e a possibilidade

a criança e a pajem ou professor,

por todas as crianças que estiverem

redor mas apenas por aquelas da sua turma.
O processo de liberdade, para as crianças,
uma conquista.

Ela vai descobrindo,

que lhes dão prazer;
descobre

no dia-a-dia,

recebe o impulso positivo

que

ao

seu

tamb~m

~

as

atividades

da pajem

quando

algo novo, sendo orientada no caso de se tratar de algu-

ma brincadeira

ou atividade

que implica em algum risco de ferimen

to.
Certamente

que a liberdade da criança

dade para o adulto que com ela convive.

implica em liber

Ele participa

do proces-

so, criando e descobrindo os espaços de liberdade.
~ um processo de aprendizagem mútuo.
O que deve haver é um claro
pOSICIOnamento, por parte do adulto, para ter esta linha de trabalho.
E isto não ~ questão de opção individual.
~ um projeto
coletivo
a ser construído pela creche.
~ uma prática que deve envolver to
dos os funcionários.
O clima de liberdade no tratamento
ches propicia-às
costumam-se
lavam-se

Certamente

mesmas grande desenvolvimento

a cuidar de si próprias,

sózinhas

às crianças das cre

bastante

a aprender

precocemente,

pessoal.

.a Lí.me n t am-cs e

etc., este treinamento

Uma creche alegre, com crianças

a-

após experimentar,

que uma creche com poucas funcionárias,

dos de encerramento,

Elas

sózinhas.

horários

rígi-

~ impossível.
felizes,

a

aprendiza-

gem e recreativa.
Come-se verduras porque antes viu-se um teatri
nho onde havia "um fortão e um fraquinho que sempre perdia todas".
~ um processo

que desperta
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a sensibilidade

das crianças para

os
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processos de concretização
das situações.

através da assimilação

dos paralelismos

~ claro que estamos conscientes que a creche nao é uma
ilha da fantasia.
As crianças usualmente não tem verduras para c~
merem em suas casas por serem de baixa renda. Mas as verduras não
são os produtos mais caros da alimentação.
Existe uma rejeição ao
seu consumo por uma questão de falta de hábito.
~ uma questão cul
tural, que afeta todas as camadas sociais, do universo infantil.
Em uma creche burocrática/guarda
ou depósito de crianças, usualmente o clima interno reinante é de certo terror.
Uns vigiando a outros, controlando a outros.
Crianças
Uma creche
sendo vistas como monstros que devem ser domesticados.
O sorriso flui nas fisionofeliz terá um ambiente descontraído.
mias e não é arrancado,

Universidade Estadual de Campinas
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como um "riso amarelo".
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