
Carta Aberta da Assembleia Pública
“Participação e Democracia: Sobre o Plano Municipal de Educação (PME) de

Vinhedo”

No dia 28 de fevereiro de 2015, na Câmara Municipal de Vinhedo, ocorreu a  primeira
Assembleia Pública  para discutir a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME). Com o tema
“Participação e Democracia: Sobre o Plano Municipal de Educação (PME) de Vinhedo”, a Assembleia foi
realizada por profissionais da educação da rede pública do município em parceria com o Fórum Paulista
de Educação Infantil e com apoio do Sindicato dos Servidores Públicos de Vinhedo.

A  fim de contribuir com o amplo debate,  democrático e participativo, estiveram presentes, na
Assembleia Pública, o professor  Ms. Peterson Rigatto, diretor da  rede municipal de Piracicaba e
coordenador do Fórum Paulista de Educação Infantil (FPEI), e a professora Dra. Helena de Freitas, da
Faculdade de Educação da Unicamp e diretora da Associação Nacional pela Formação  dos
Profissionais da Educação (ANFOPE).

Nesta  Assembleia,  discutiu-se, entre outros pontos, a  maneira  como  foi  elaborado  o  Projeto  de  Lei
(PL-0044)  que foi encaminhado para Câmara Municipal em Outubro de 2014.  Contrariando  as
orientações federais, que reforçam o princípio constitucional da  gestão  democrática  da  educação
pública e apontam para a participação de diferentes setores e segmentos da sociedade, a elaboração
inicial do PME de Vinhedo ficou a cargo da Comissão Organizadora do PME. Criada pelo Decreto no.69,

de 25 de Março de 2010, cujo inciso I, do art. 2
o

., determina “constituir um espaço para discussões sobre
questões relacionadas ao Plano Municipal de Educação entre e com todos os profissionais envolvidos”,
esta comissão contou praticamente só com membros da Secretaria de Educação. 

Elaborada  sem  um  debate  amplo  e  sem  a  participação  dos  diferentes setores e segmentos da
sociedade, a proposta inicial do PME de Vinhedo foi fortemente contestada por educadores que atuam
na cidade e, por isso, não foi aprovada pela Câmara Municipal da cidade em novembro de 2014.  A
condução inicial da elaboração do PME de Vinhedo, que não contou com a participação da população e
nem daqueles diretamente envolvidos com a educação municipal, criou, assim, uma dupla dificuldade: i.
de  construir um processo democrático de discussão e deliberação a respeito do PME e;  ii. de  concluir
este processo até 25 de Junho de 2015, quando se encerra o prazo legal, segundo o Plano Nacional de
Educação (PNE), para a aprovação dos Planos Municipais de Educação. 

Diante de tais dificuldades, surgiram na Assembleia Pública as seguintes propostas/reivindicações:

1 – Alteração do cronograma de discussão do PME de Vinhedo proposto pelo Conselho Municipal
de  Educação  –  a  elaboração  do  plano  exige  a  participação  de  diversos  segmentos  e  setores  da
sociedade.  Para  isso,  é  fundamental  garantir  prazos que possibilitem a mobilização dos cidadãos e
profissionais  da  educação,  por  meio  de  reuniões  abertas,  encontros  temáticos  e  conferências  que
garantam um debate amplo e qualificado, atendendo às demandas da população. Ao fim deste processo,
é necessário uma Audiência Pública, em cuja Plenária será aprovado o texto final a ser enviado
para Câmara Municipal de Vinhedo;

2 – Criação do Fórum Municipal de Educação de Vinhedo – como forma de implementação de um
espaço  permanente  e  de  ampla  representatividade  social  com  o  objetivo   de   acompanhar   a
implementação   do   PME  de   Vinhedo,   bem  como  sua avaliação  periódica.  O Fórum também
contribuirá na elaboração de políticas públicas para a educação do município. Este espaço democrático e
participativo é apontado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE) como a instância privilegiada para
organização  das  Conferências  Municipais  de  Educação,  que  antecedem  as  Conferências
Estaduais/Distrital e Nacional, sendo esta última realizada de quatro em quatro anos;

3 – Inclusão da Meta 19 (Gestão Democrática) do Plano Nacional de Educação
(PNE) no Plano Municipal de Educação (PME) de Vinhedo – Um das premissas de  trabalho,
apontada pelo Caderno de Orientações, publicado pelo MEC, é que PME precisa estar alinhado com
PNE. A exclusão desta Meta no PME, que trata  da gestão democrática da escola e da educação,
atenta  contra  o  princípio  de  autonomia  das   instituições educativas, garantida por lei, para



construção  do  Projeto Político-Pedagógico (PPP), além da necessária construção coletiva,  democrática
e  participativa das  Diretrizes  Curriculares  do  Município  de Vinhedo.

Além destes pontos, nesta  Assembleia Pública foi defendido que os recursos  públicos  sejam
destinados à educação pública, tendo em vista a universalização do acesso e permanência, bem com
a melhoria da qualidade da educação. 
Neste  sentido,  foi  sugerido  que  os  convênios  com  empresas  privadas,  fundações  e  ONG’s  sejam
suspensos,  a fim de bloquear a tendência de terceirização da docência (a exemplo do município de
Campinas)  e  impedir  a  implementação  de  metodologias  e  práticas  pedagógicas  que  têm
prejudicado o trabalho dos profissionais da educação. A s s i m ,  e s s a  s u g e s t ã o  t a m b é m
s e  a r t i c u l a  c o m  a  d e m a n d a  p o r  d e m o c r a t i z a ç ã o ,  na  medida  em  que  remete  ao
processo pelo qual as parcerias vêm sendo firmadas pela Secretaria de Educação de  Vinhedo, sem
discussão, nem mesmo com aqueles diretamente ligados à implementação de projetos (advindos das
parcerias), professoras e professores, sobre a pertinência de tais projetos para o trabalho pedagógico
que realizam em suas instituições educativas. 

Em linhas gerais,  as reflexões realizadas na Assembleia apontaram para sérios problemas no PME
inicialmente proposto pela Secretaria Municipal de Educação. Destacou-se que na Meta 15 (que versa
sobre a atualização do Projeto Político-Pedagógico),  a proposta de “compatibilizar  o Projeto Político-
Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação com todas as Unidades Escolares Municipais” atenta
contra os princípios da gestão democrática e da autonomia das instituições educativas. 
Foi  discutido  que  a Meta 15, aliada à Meta  18 (que  visa  “estabelecer  parcerias  externas  para  a
realização de atividades complementares com a possibilidade de execução/ adoção de metodologias
específicas”)  apontam  para uma política educacional centralizadora e liberal,  contrária  aos  anseios
daqueles que defendem uma educação pública democraticamente referenciada.

Em muitos momentos desta Assembleia Pública foi feita a defesa da valorização dos profissionais da
educação.  Atualmente, e em  especial  na  educação  infantil,  a  alta  rotatividade  de  profissionais  da
educação aponta para um problema que pode prejudicar o atendimento de crianças de 0 a 6 anos, seja
com a redução de vagas em creches, seja com o aumento do número de criança por adulto.
Construiu-se um entendimento de que a revisão do  Plano de Cargos e Carreira deva ser realizada no
intuito de garantir melhores condições de trabalho para os profissionais de educação. Defendeu-se
que  tal  intuito  não  será  concretizado  sem  que  se  recuse a lógica  empresarial  de premiar  ou
oferecer vantagens para a promoção do profissional que atingir resultados positivos para o empregador.
As políticas de bônus e suas variantes têm servido em outras redes de ensino como meios de adequar
os profissionais da educação a péssimas condições de trabalho e a políticas autoritárias. 
Por isso, as discussões apontaram no sentido de que somente políticas de melhorias das condições
de  trabalho  e  incentivo  à  participação  democrática  das  professoras,  professores  e  demais
profissionais  da  educação são capazes de construir uma educação pública de qualidade. A
valorização dos profissionais da educação não deve, portanto, ser meritocrática,  concebida  pelo  par
iniciativa-incentivo  (em geral individual), em uma concepção de controle de comportamento, e sim,
criar  condições  para  a  realização  de  um  bom  trabalho  coletivo,  fomentando a participação e a
criatividade. 

Na medida em que as avaliações externas são instrumentos para levar adiante essas políticas de
controle e desvalorização docente, foi defendido que seu uso não seja uma das metas do PME. Além da
crítica às lógicas de culpabilização dos professores e incessante pressão por resultados, ponderou-se
que o uso de avaliação externa  gera  também outros  problemas. Ao estabelecer um  ranking,  uma
hierarquização entre as instituições educacionais (e em alguns casos, até dentro da própria escola) ,
consolida situações de desigualdade social e, por fim, reforça uma visão reducionista de educação, como
se o papel do trabalho pedagógico fosse simplesmente garantir a melhoria de índices. 

A avaliação da educação pública é fundamental, sendo imprescindível discutir amplamente uma outra
concepção  de  avaliação  geral,  para  a  qual  foi  sugerido  um  caráter  amostral  (e  não  censitário  e
impositivo),  que reflita e fortaleça a autonomia e o trabalho  pedagógico  dos  professores e  das
escolas. 

À  luz  destas  considerações,  a  participação de toda população de  Vinhedo é fundamental  na
elaboração e acompanhamento do Plano Municipal (PME) de Educação, pois este é um plano
de Estado e, após aprovação na Câmara Municipal, tem vigência de dez (10) anos.


