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A POLÍTICA CURRICULAR NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ: resultados
parciais do projeto PIBIC/CNPQ
Ana Carolina Costa Guimarães1
Maria José de Melo Fernandes2
Meyre-Ester Barbosa de Oliveira3

RESUMO
O atual trabalho expõe os resultados parciais do Projeto PIBIC/Cnpq intitulado por “A
política curricular no município de Mossoró: articulações entre currículo e formação de
professores”, e que tem como objetivo geral analisar a Política Curricular no Município
de Mossoró-RN, a partir do anos de 2010, investigando os processos de articulação entre
as proposições de políticas curriculares e as demandas suscitadas para a formação de
professores na Educação Básica. Para tanto a pesquisa de aspecto documental tem como
corpus de análise os registros produzidos na esfera da Secretaria Municipal de Educação
do Município de Mossoró, a partir 2010, dentre eles a Lei Complementar de Nº 2717, de
27 de dezembro de 2010; Lei Nº3.298, de 04 de agosto de 2015 que aprova o Plano
Municipal de Mossoró; Estratégias previstas pelo Sistema de Avaliação da Educação
Municipal (SIAVE) para aferição e certificação da qualidade da educação no município.
A análise dos documentos se deu com base nos estudos e discussões ocorridas nos
encontros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Currículo e Ensino (GEPCE) sobre o
conceito de Currículo e sentidos de Política, tomando como referência os estudos de
Avelar (2016); Barreiros e Frangella (2010); Fischer (2003); apoiando-se no ciclo de
políticas apresentado por Ball e Bowe, assumindo um entendimento de política como
texto e discurso, produzida em diferentes contextos. Ainda, apresentamos as experiências
obtidas até então, que acabam por dialogar entre si de maneira fluída e complementar,
trilhando um caminho para o entendimento dessas potencialidades em cada trecho da
pesquisa até agora. Compreendemos essas experiências como meios de nos aprofundar
diante da problemática sugerida como objeto de pesquisa, construindo tais experiências e
resultados durantes as reuniões, discussões do referencial teórico, a vivência na monitoria
na disciplina Currículo e os questionamentos produzidos nas análises dos documentos.
Nos desdobramentos e discussões realizados durante o projeto conseguimos entender as
relações e repercussões na produção dos documentos estudados com políticas
educacionais mais amplas e, também, sua ligação com os sentidos propostos nas
instituições municipais juntamente com as demandas suscitadas para a formação de
professores.
Palavras-chave: Políticas Curriculares. Demandas. Formação.

INTRODUÇÃO
Sabemos a importância que norteia a formação inicial do professor, e em como
essa formação é o alicerce na qual a construção de sua identidade, enquanto docente, será
firmada e produzida. Entendemos a primordialidade de uma formação que dialogue com
1

E-mail: acarolinacguimaraes@gmail.com
E-mail: maria.fernanndes21@gmail.com
3
E-mail: meyrester@yahoo.com.br
2
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vários eixos educativos presentes na universidade, que leve ao discente a compreender a
não-linearidade nas políticas educacionais presentes no atual contexto e na colocação
deste como um pesquisador que atua e reflete diante de sua realidade, além disso levar o
pesquisador a entender as demandas formativas criadas a partir de tais políticas.
Dito isto, o objetivo do estudo aqui posto, será de discutir e apresentar, não só as
experiências obtidas no decorrer do Projeto PIBIC/Cnpq intitulado por “A política
curricular no município de Mossoró: articulações entre currículo e formação de
professores” até o momento atual, mas, também, apresentar os objetivos que esperamos
alcançar ao fim deste, iniciando com a apresentação do projeto PIBIC/Cnpq intitulado
por “A política curricular no município de Mossoró: articulações entre currículo e
formação de professores”, discorrendo sobre os referenciais teóricos nos quais baseamos
nossa discussão e, ao final, apresentando os objetivos alcançados, experiências e
realizações obtidas no decorrer do projeto.
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O projeto de pesquisa intitulado por “A política curricular no município de
Mossoró: articulação entre Currículo e Formação de Professor.” se justifica em função da
emergência em investigar a entrelaçada relação entre políticas curriculares e formação de
professores, e as demandas fruto deste processo. Além disso, assenta-se na compreensão
de currículo como espaço fronteiriço de enunciação cultura (MACEDO, 2006;
FRANGELLA, 2009) e como um discurso que constrói sentidos (LOPES; MACEDO,
2011).
Nessa perspectiva, assenta-se no Ciclo de Políticas de Ball e Bowe como recurso
heurístico, apropriando-se da compreensão de Política como discurso produzido
continuamente em diferentes contextos. Sendo assim, partimos do objetivo de analisar as
Política Curricular no Município de Mossoró-RN, a partir dos anos de 2010, investigando
os processos de articulação entre as proposições de políticas curriculares e as demandas
suscitadas para a formação de professores na Educação Básica. O corpus de análise
consistirá nos documentos produzidos na esfera da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Mossoró, a partir 2010, dentre eles a Lei Complementar de Nº 2717, de 27
de dezembro de 2010, que se trata da Lei de Responsabilidade Educacional de Mossoró,
em que vem trazer metas e indicadores com o intuito de melhorar os índices da qualidade
da Educação no município; Lei Nº3.298, de 04 de agosto de 2015 que aprova o Plano
Municipal de Mossoró. Além de autores que discutem Políticas Educacionais e Currículo
como Avelar (2016); Barreiros e Frangella (2010); Fischer (2003); e entre outros.
APRESENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO REFERENCIAL TEÓRICO
METODOLÓGICO
Entender as motivações e percursos que tecem as políticas educacionais é,
também, refletir sobre as demandas que se colocam na formação inicial do professor,
voltar o olhar para tais percursos e colocações acerca da formação é compreender como
são produzidas as diretrizes curriculares que permeiam o que se é tido como necessário
na construção do currículo durante a graduação e o que é colocado em detrimento diante
de tais necessidades impostas. Dito isto, pode-se compreender a necessidade da discussão
e entendimento do ciclo de políticas trazidos por Ball e Bowe para, assim, gerar uma
compreensão acerca do campo de disputas que envolvem e desenvolvem o currículo.
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(...) trata-se de acompanhar a política em sua feitura, que não se
encerra no currículo escrito, tampouco se desloca para o currículo
vivido, mas exige a articulação entre as suas diferentes dimensões,
em um fluxo constante que torna fronteiras fluídas e, ainda, exige
momentos de fechamento; revela o caráter de negociação na/com a
diferença, articulação que exige mobilização política. (MACEDO, 2006,
p.110)

No cenário de um mundo globalizado, entender o processo político de construção
do currículo e o diálogo tecido durante esse processo é compreender a trajetória entre as
demandas que se vergam sobre a educação, iniciando-se em um discurso acerca da tão
falada qualidade educacional, influenciando a produção do currículo, dos parâmetros
tidos como necessários para o alcance dessa qualidade. No cenário nacional tal discurso
vem diretamente conectado a uma reformulação curricular, que visa o alcance tais
melhorias e criando, assim, demandas formativas produzidas a partir de processos
avaliativos, justificando tais processos políticos que permitem e realinham os
significantes em busca de uma promessa de qualidade educacional, demandas que
regulam e limitam os sentidos da prática pedagógica desenvolvida nas instituições
municipais.
A criação de tais mecanismos para alcance do que se coloca como qualidade
geram não só demandas na formação de professores, mas, também, criam alterações no
sistema e na dinâmica escolar e como consequência geram a uniformização dos processos
e sistemas educativos, ligando a melhoria na qualidade educacional a mudanças que vão
de encontro ao cotidiano escolar, e essas mudanças acabam sendo qualificadas através de
processos externos de avaliação, sem uma análise aprofundada dos termos e do impacto
dessas mudanças e suas interações com as desigualdades já existentes.
Os projetos voltados ao setor público acabam por concentrar sua base ideológica
em processos de mudança e nas operações de novas estruturas e tecnologias de controle,
tais projetos têm pontos-chaves de reestruturação ligados ao alcance da efetividade e
excelência, criando a cultura do novo gerencialismo (BALL, 2011). A concepção de
qualidade, discutida neste sentido, parte de uma visão puramente ideológica e
tradicionalista que visa implementar uma cultura empreendedora nas escolas, onde toma
como exemplo práticas neoliberais de disputa a custo da autonomia do professor,
centrando a qualidade do ensino como um resultante de sua prática a partir de discursos
de qualidade, efetividade e excelência, subordinando a prática docente, logo também a
formação de professores, às forças de mercado, ainda esse modelo gerencial, torna a
prática docente solitária, criando uma política de performatividade que acabam por
aproximar o sistema educacional a um cultura regulamentaria, induzindo a competição e
o individualismo nas escolas.
(...) o novo gerencialismo oferece um modelo de organização centrado
nas pessoas, que vê o sistema de controle burocrático como difícil de ser
gerenciado, pouco produtivo para a eficiência e repressivo do "espírito
empreendedor" de todos os empregados. Contra isso, é postulado que o
sucesso competitivo pode ser alcançado pela restrição dos sistemas de
controle pela motivação das pessoas em produzir com "qualidade" e pelo
esforço em busca da "excelência". (BALL, 2011, p.24)

Analisar e problematizar os laços criados entre currículo, formação de professores
e qualidade educacional é voltar o olhar aos discursos políticos e intencionalidades
presentes na produção das reformas curriculares e sua relação com as políticas do
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município, potencializando a análise de processos que vinculam a formação com as
políticas educacionais mais amplas.
OBJETIVOS ALCANÇADOS E REALIZAÇÕES ATÉ ENTÃO
Considerando o percurso trilhado até a construção deste artigo é possível apontar
diversos conhecimentos construídos até então. Conhecimentos esses que acabam por
dialogar entre si de maneira fluída e complementar, trilhando um caminho para o
entendimentos dessas potencialidades em cada trecho da pesquisa até agora, pesquisa essa
que vem sendo produzida a partir de muitas mãos, olhares e colocações. Compreendemos
essas experiências como meios de nos aprofundar diante da problemática sugerida como
objeto de pesquisa.
Iniciamos ressaltando a relevância da nossa participação enquanto monitoras na
disciplina de Currículo em articulação com o PIBIC, levando em razão as discussões dos
textos em sala juntamente com a turma do 4º período mediado pela professora e
orientadora Meyre-Ester Barbosa de Oliveira, construindo uma relação interpessoal entre
os alunos da disciplina, a docente e monitoras, assim contribuindo, também, para o
desenvolvimento da nossa pesquisa. Ainda, nos propiciou um contato direto com os
alunos da disciplina, numa relação entre graduandos da mesma licenciatura, nos tornando
participantes de sua jornada acadêmica, ouvindo suas dúvidas e inquietações a partir do
que era abordado em sala de aula, possibilitando experiências únicas e construtivas em
nossa formação enquanto docentes.
O período de participação, enquanto monitoras, na disciplina Currículo nos deu
uma nova visão da formação de professores dentro da graduação, encontramo-nos em
papéis diferentes de quando nos colocamos como docentes da mesma disciplina,
acabamos por ver o processo de modo diferenciado de nosso contato anterior e, a partir
das leituras que tivemos nas reuniões do grupo de pesquisa, voltamos nosso olhar para as
demandas criadas pelas políticas educacionais e, também, a relação entrecruzada entre
formação de professores, reforma curricular e avaliação. Ainda, durante o período de
monitoria, discutimos teorias de currículo, colocações acerca de processos avaliativos
para aferir qualidade educacional, processos avaliativos em largas escala e as demandas
criadas a partir de tais avaliações aos professores em sala de aula, vimos a política
permeando as discussões curriculares, novamente, com um olhar diferente e aprofundado,
ampliando o horizonte de nossas ideias a partir das inquietudes e questionamentos
surgidos dessa experiência.
A participação no Grupo de Estudos e Pesquisa Currículo e Ensino também se
tratou de momentos enriquecedores em nossa formação e, também, de grande importância
no decorrer da pesquisa, fundamentado na ideia que a articulação entre orientandos do
POSEDUC, Especialização, Graduação, PIBIC e Professores possibilitaram com que as
discussões sobre currículo e políticas educacionais se fizessem mais transparentes e
positivas para nossa formação. Ressaltamos ainda que, foram nesses momentos que
grande parte do referencial teórico metodológico da nossa pesquisa foi discutido e
dialogado dentro da multiplicidade de sujeitos que compõem as reuniões. As reuniões,
que acontecem quinzenalmente, foram o terreno fértil onde coletivamente discutimos o
referencial teórico metodológico, articulando-o com os documentos produzidos no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município de Mossoró, para que, a partir
da concepção do ciclo de política, pudemos identificar as proposições a cerca de aferir e
certificar a qualidade na educação e, assim, pudéssemos compreender as demandas
criadas mediante a tais proposições.
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A articulação entre orientandos do POSEDUC, Especialização, Graduação, PIBIC
e Professores, criou uma rede rica de discussões e colocações acerca não só do ciclo de
políticas mas, também, compartilhamos referenciais teórico metodológicos, dialogamos
mediante a nossa formação e colocações durante a análise de documentos e estudos de
textos e, com isso, criamos uma forma de produzir e compartilhar conhecimento de
maneira dinâmica e heterogênea, expondo nossas colocações acerca do referencial
discutido e dos documentos analisados até então.
No decorrer do projeto, realizamos a seleção do corpus documental, a análise
desses documentos ligando-os às discussões e leituras do referencial teórico, realizamos,
também, a leitura e fichamento desse referencial, o que nos deu um olhar cuidadoso e
mais aprofundado em relação a este, ainda, as articulações entre os alunos do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Currículo e Ensino (GEPCE) acabaram por nos dar visões
diferentes e distintas em relação ao referencial teórico discutido, nos dando um novo
prisma para aprofundamento gerando, assim, uma forma conjunta de discutir e analisar
os documentos que constituem a política curricular municipal e as propostas sugeridas
visando a melhoria na qualidade educacional do município.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento documental realizado juntamente com as experiências
vivenciadas ao decorrer da pesquisa nos possibilitou destacar aspectos que devem ser
visualizados como maneira de cooperar com pesquisas futuras, partindo da perspectiva
de que pesquisar dentro das políticas curriculares as demandas endereçadas à formação
docente no município de Mossoró é visualizar a produção de demandas aos cursos de
licenciatura na região mossoroense. Entender as prerrogativas que envolvem a feitura das
políticas curriculares no município é uma forma de, também, compreender as demandas
suscitadas na produção curricular dos cursos de formação de professores. Ainda, voltar o
olhar a tais processos, nos dá uma perspectiva clara e de participação mediante a tais
demandas, entender esse percurso é entender o currículo como um campo de disputas e
soluções.
Logo, é necessário frisar a relevância da coletividade nesse processo, da partilha
de significações e colocações produzidas a partir da heterogeneidade de sujeitos, das
múltiplas visões e saberes. O desenvolvimento dos estudos teóricos metodológicos,
percorreram no sentido de ampliar as discussões e na construção de novos conhecimentos,
tanto com sujeito do mesmo grupo de pesquisa, quanto com os sujeitos da disciplina de
Currículo do curso de Pedagogia, criando novos sentidos e significados a partir da nova
experiência, e enquanto pesquisadoras de políticas que afetam diretamente os caminhos
percorridos e trilhados por nós durante a graduação em Licenciatura em Pedagogia.
Ressaltamos, ainda, o valor deste trabalho na tentativa de trazer resultados parciais de
uma pesquisa, ainda em andamento, com a responsabilidade de transparecer o que está
sendo estudado por nós enquanto singular e plural e com as inquietações oriundas de tal
estudo.
Dito isso, entendemos que o caminho que, ainda, percorremos tem sido um
caminho de conhecimento da graduação, da pesquisa e da análise, uma caminhada que
nos coloca diante das bifurcações e intencionalidades da política sendo feitas, não de
maneira vertical, mas, de maneira articulada a proposições e demandas que criam tantas
outras para a formação de professores. Entender e analisar tais políticas, até então, tem
sido de um entendimento único e compartilhado com nossos companheiros de grupo, com
os alunos, professores e até mesmo em nosso trajeto enquanto graduandas.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

14

REFERÊNCIAS
AVELAR, Marina. Entrevista com Stephen J. Ball: uma análise de sua contribuição para
a pesquisa em política educacional. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, v. 24, nº
24, Universidad de San Andrés y Arizona State University, 2016.
BALL, Stephen J. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma
revisão pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. In:
BALL, Stephen J.; MAINARDES, Jefferson (orgs). Políticas educacionais: questões e
dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.
BARREIROS, Débora Raquel Alves; FRANGELLA, Rita de Cássia Prazeres.
Currículo como enunciação: discurso e produção curricular. In. Macedo, Elizabeth;
MACEDO, Roberto Sidnei e AMORIM, Antonio Carlos (organizadores). Discurso, texto,
narrativa nas pesquisas em currículo. Campinas, SP: FE/UNICAMP, 2009. (E-book GT
Currículo).
BARREIROS, Débora Raquel Alves; FRANGELLA, Rita de Cássia Prazeres. Um novo
olhar sobre o sentido de política nos estudos curriculares... Roteiro, Joaçaba, v. 35, n. 2,
p. 231-250, jul./dez. 2010.
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault revoluciona a pesquisa em educação?
Perspectiva, Florianópolis, v. 21, n. 02, p. 371-389, jul./dez. 2003.
LOPES, Alice C.; MACEDO, Elizabeth. Teorias de Currículo. São Paulo: Cortez, 2011a.
LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Contribuições de Stephen Ball para o
estudo de políticas de currículo. In: BALL, Stephen J.; MAINARDES, Jefferson.(Org.)
Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011b.
MACEDO, Elizabeth. Currículo: política, cultura e poder. Currículo sem fronteiras, v. 6,
n. 2, p. 98-113, jul./dez. 2006.
MOSSORÓ (Cidade), Lei nº 3.298, de 04 de agosto de 2015. Aprova o Plano Municipal
de Educação do Município de Mossoró, de duração decenal e dá outras providências.
Jornal Oficial de Mossoró, 04/0802015, Mossoró-RN: 2015.
MOSSORÓ (Cidade), Decreto 3.749, de 21 de março de 2011. Institui o Sistema de
Avaliação da Educação Municipal – SIAVE e dá outras providências. Jornal Oficial de
Mossoró, Mossoró-RN, 25 mar. 2011b.
MOSSORÓ (Cidade), Lei nº 3.298, de 04 de agosto de 2015. Aprova o Plano Municipal
de Educação do Município de Mossoró, de duração decenal e dá outras providências.
Jornal Oficial de Mossoró, 04/0802015, Mossoró-RN: 2015.
MOSSORÓ (Cidade), Sistema Integrado de Ministério da Educação/ SE PAR analítico
do Município de Mossoró – RN (2011-2014). Natal: SIME, 2011a.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

15

MOSSORÓ (Cidade), Decreto 3.749, de 21 de março de 2011. Institui o Sistema de
Avaliação da Educação Municipal – SIAVE e dá outras providências. Jornal Oficial de
Mossoró, Mossoró-RN, 25 mar. 2011b.
MOSSORÓ (Cidade), PAR analítico do Município de Mossoró – RN (2007-2011).
SIMEC – Sistema Integrado de Ministério da Educação/ SE – Secretaria Executiva. 2007.
MOSSORÓ (Cidade). Plano Municipal de Educação: 2004/2013. Mossoró, RN:
Prefeitura Municipal. Gerência Executiva de Educação e do Desporto, 2004.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

16

CONSTRUÇÃO E CRISE DA IDENTIDADE DOCENTE
Ana Carolina Costa Guimarães4
Anaylla da Silva Lemos5
Sara Freire Maciel6

RESUMO
Nesse artigo nos propomos discorrer sobre a construção da identidade docente, bem
como, a crise na mesma. Apresentamos aqui o resultado de uma pesquisa realizada
durante a disciplina curricular profissão docente do curso de pedagogia da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte. Empiricamente, foi realizada uma entrevista com uma
docente, a fim de, compreender quais foram as razões de sua escolha para profissão. Para
além disso, tentamos compreender também como as novas demandas que surgem no
cotidiano escolar influenciam diretamente na reconstrução dessa identidade. Foram
desenvolvidas as seguintes etapas do procedimento metodológico: uma entrevista com
uma profissional que estivesse a menos de 10 anos de docência, para isso, realizamos
perguntas como foi feita a escolha pela profissão, como ela construiu sua identidade
docente e como ela via a crise na profissão docente. Para fundamentar as discussões aqui
realizadas usamos textos de Gomes (2008), em que vem refletir sobre a construção da
identidade docente a partir dos egressos do curso de pedagogia; Penin (2009), que
discorre sobre o processo histórico da profissão docente, dentre outros autores. Com a
resposta da entrevistada, é possível compreender que a escolha pela docência surge a
partir de uma admiração por outro profissional, além de que desde o surgimento a carreira
docente era vista como uma ascensão social, pois, ser professor para alguns era a única
possibilidade de sair do trabalho no campo. Além disso, outro fator destacado pela
entrevistada com relação a crise ela aponta a questão salarial, visto que o educador
trabalha tanto dentro como fora da escola, além das cobranças por parte da família e da
gestão pedagógica. Consideramos, que além da questão salarial o que mais contribui para
que muitos jovens acabam por não optarem a carreira docente é uma das profissões que
mais tem sobrecarga, além de que a maior parte do processo educacional dos alunos fica
a cargo dos professores.
Palavra-chave: Educação. Profissão Docente. Crise. Construção da Identidade.
INTRODUÇÃO

Atualmente, vemos constantes mudanças em múltiplas esferas da sociedade, o
cotidiano escolar não está isento de tais mudanças, de fato o contrário, mediante a este
cenário de mudança, criam-se novas expectativas e demandas para que a escola supra.
Dar autonomia ao aluno, criar novas experiências a partir do conhecimento e da
aprendizagem, criar meios para a ascensão social do discente através da educação e, com
isso, vê-se o docente como um elemento chave para que tais mudanças ocorram e a escola
desempenhe o papel que a sociedade a delega; o de catalisador de mudanças sociais.
4
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(...) embora a educação continue a ser reconhecida como um bem
fundamental das sociedades contemporâneas e os professores sejam
profissionais dedicados, a profissão docente está em declínio, tanto por
se ter tornado numa profissão mais complexa e exigente, como por ser
exercida em condições que não ajudam. (MORGADO, 2011, p.795)

Nesse processo, o professor acaba por estar em meio a um choque entre as
demandas que lhe são suscitadas e a realidade de sua profissão inserida no cotidiano
escolar, o professor vê-se colocado como um agente efetivo nas mudanças sociais todavia,
a despeito disso, vê a profissionalidade docente em declínio por uma retirada efetiva de
sua autonomia em sala de aula, investimento na educação, estrutura nas escolas,
reconhecimento salarial e não ter condições que o ajudem a desempenhar o papel que lhe
é cobrado.
Dito isso, o que vemos atualmente, é uma política de desvalorização social do
professor, que acaba sendo colocado como um reprodutor conteudista, com situações e
políticas que tiram sua autonomia enquanto docente e prejudicam a sua identidade
duramente construída em meio a processos que o desvalorizam, tiram sua autonomia e,
até mesmo, o adoecem.
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE
O professor visto como um mediador do conhecimento adquirido em sala de aula
não é mais suficiente, a contemporaneidade impõe ao docente novas responsabilidades,
olhares, papéis que antes não lhe eram exigidos.
(...) movimento expansionista da escola contemporânea consubstanciado
pelo alargamento e ampliação das funções e tarefas que são atribuídas à
instituição escolar. Argumentamos que esse alargamento das funções da
escola tem produzido uma descentralização do professor no processo
educativo, a partir do qual percebemos o professor como aquele
responsável por conduzir as condutas dos sujeitos, muito mais do que
alguém responsável por ensinar determinados conhecimentos escolares.
(MACHADO, 2014, p. 3)

Dito isto vemos que além dos múltiplos papéis direcionados ao professor e,
também a escola, as responsabilidades sobre tais papéis tem se juntado às muitas
realidades que estão presentes dentro do cotidiano escolar. A despeito das tentativas de
mudança e homogeneização, o cotidiano escolar é repleto de tantas identidades, sentidos
e sujeitos que se torna inviável que a escola mantenha um projeto educativo único que,
não só abarque a heterogeneidade do contexto escolar, assim como a trabalhe de maneira
que o aluno sinta-se contemplado com o que se passa em sala de aula e de que o papel da
escola, no contexto atual, de uma instituição que permite ao aluno o acesso a uma
educação que ao mesmo tempo que é transformadora é, também, possível.
Ao lermos textos que abordam sobre a construção e a crise da identidade
profissional no âmbito educacional, é possível visualizar que os profissionais da
educação estão cada vez mais inseguros, perdendo sua autonomia e como esses fatores
acarretam dificuldades em sua profissão e em sua identidade profissional. O principal
objetivo desse artigo é compreender como as mudanças sociais, os conflitos entre
professor/aluno e professor/pais de alunos enfraquecem a identidade e assim acaba
desestimulando os educadores.
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Na discussão sobre a construção da identidade docente, é necessário abordar um
pouco sobre como entendemos a mesma. Do ponto de vista sociológico a identidade pode
ser definida como:
Características distintivas do carácter de uma pessoa ou o carácter de um
grupo que se relaciona com o que eles são e com o que tem sentido para
eles. Algumas das principais fontes de identidade são o gênero, a
orientação sexual, a nacionalidade ou a etnicidade, e a classe social. O
nome é um marcador importante da identidade individual, e dar um
nome é também importante do ponto de vista da identidade do grupo.
(GIDDENS apud GOMES, 2008, p. 3).

Para que essa identidade seja construída é necessário que o sujeito se identifique a
um determinado grupo social e crie sentimento de pertença em relação ao mesmo. Entre
inúmeras identidades assumidas pelas pessoas, a identidade profissional se caracteriza
como sendo um processo complexo e dinâmico onde não se separa o sujeito da sua
profissão. Segundo Penin (2009), o sujeito ao escolher uma profissão define um modo de
vida.
Com as mudanças ocorridas na sociedade e principalmente nos sujeitos que fazem
uso do sistema educacional isso acabou influenciando diretamente na formação dos
novos professores e na atuação dos profissionais que já exercem a função de educadores
sem que existisse uma melhoria na formação ou cursos de melhoria para estes
profissionais, como deixa claro Martins e Pereira (2012, p. 113):
Percebe-se, com maior profundidade, que, para o suprimento das
necessidades da clientela - população -, promoveu-se a ampliação
numérica do quadro docente, sem, porém, fazer com que o incremento
fosse acompanhado de uma correspondente melhoria qualitativa.

A formação inicial dos professores se caracteriza como uma porta para o mundo da
educação, em que hoje não se espera que o professor passe somente conteúdos, mas,
apresente resultado a fim de dizer que a educação é de qualidade. Falar em formação
continuada para a profissão docente é de grande relevância, pois, seria uma estratégia que
ajudaria ao professor a compreender as novas ressignificações que foram surgindo no
ambiente de trabalho e que trouxe a profissão uma exigência de estar sempre em
mudança. Mas, será que o profissional tem condições de adentrar no universo da
formação continuada?
As exigências que tomaram conta do mundo educacional acabaram por deixar o
profissional sobrecarregado. Para falar da crise na identidade docente, é necessário
compreender o que têm causado desgaste na profissão e tornando esta atividade cada vez
mais desvalorizada. O isolamento, a sobrecarga, as novas demandas dentro de sala de
aula, as cobranças externas e a má remuneração são alguns pontos que podem explicar a
crise na identidade docente.
Segundo Gomes (2008), o isolamento é uma consequência advinda da arquitetura
escolar, onde se tem salas separadas, horários rígidos e não se tem espaço para uma
formação continuada, além disso, a sobrecarga na carreira profissional é outro ponto a
ser discutido. A sobrecarga é originada pela responsabilidade que os pais e os gestores
colocam sobre os professores, os quais têm a obrigação de ter que mostrar resultados, e
assim, os docentes sentem a necessidade de formular atividades extras, aulas fora da sala
de aula com a intenção de chamar atenção para sua aula.
As pressões externas que são originadas tanto por parte dos pais de alunos, quanto
da sociedade em geral e, as internas, que são oriundas dentro da sala de aula e da própria
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escola, causam ao professor frustrações com relação a sua prática. As mudanças dentro
de sala, onde o aluno tornou-se cada vez mais rebelde e os pais cada vez mais ausentes
na educação dos filhos impactam diretamente na atuação dos docentes, que muitas das
vezes começam a agir em autodefesa.
Portanto, para ser considerado um bom professor espera-se que o mesmo saiba de
todos os conteúdos, como são construídos esses conteúdos, como podem ser articulados
juntos, sem esquecer-se da parte da cidadania e humanização dos educandos. São essas
as expectativas que se espera dos docentes, mas são essas mesmas ‘’esperanças’’ que
acabam por causa grande frustração dos docentes quando em muitas realidades escolares
fica difícil conseguir bons números nos resultados finais.
Para Gomes (2008, p. 12):
Partindo da hipótese central de uma crise de autoridade e de poder da
profissão docente, podemos antever como diversos fatores, de natureza
externa (formação contínua, intervenção do Estado, representações
sociais dos sujeitos envolvidos com a escola) e de natureza interna
(relação professor-professor, professor-aluno, professor-comunidade
de pais, relações entre vida pública e vida privada) interferem de
maneira drástica na forma de constituição do “ser professor”.

E seguindo essa lógica de ter que mostrar grandes resultados, bons números nas
pesquisas, má remuneração é que a profissão docente vem sendo uma das últimas opções
a serem consideradas para carreira profissional, Nascimento em conversa com Gatti e
Barreto vem destacar que o salário pouco atraente, planos de carreiras que não
proporcionam um crescimento amplo acabam por intervir na escolha dos jovens e na
valorização do profissional docente no âmbito social.
METODOLOGIA
Este estudo é de enfoque qualitativo em quê segundo Guerra (2014 p.11),
“objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos
indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social”. Com isso nos
aprimoramos nas ações dos indivíduos, bem como no contexto social, visto que a
identidade docente sofre muitas influências oriundas do contexto ao qual o indivíduo está
inserido.
Para o levantamento de dados realizamos uma entrevista semiestruturada e que
segundo Boni e Quaresma (2015, p 8):
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente
definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma
conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no
momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o
interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não
ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista.

Fizemos o levantamento da literatura através da leitura de artigos e obras de
autores como: Penin (2009), Gomes (2008). Após a revisão de bibliografia, realizamos a
tabulação dos dados obtidos durante a entrevista, em que destacamos os pontos que
atendem ao objetivo do artigo em questão.
ENTREVISTA E RESULTADO
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A entrevista semiestruturada utilizada para este escrito foi realizada com uma
professora da rede básica de ensino de uma escola no município de Mossoró, identificada
como ANS, formada em 1989 no magistério e em 2003 em pedagogia pela Universidade
Castelo Branco. Atualmente trabalha no Infantil II, que corresponde ao início do processo
de alfabetização dos alunos. Tem pós-graduação em Psicopedagogia concluído no ano
de 2015. A entrevistada tem a faixa etária entre os 30 até 45 anos.
Foram realizadas perguntas acerca da sua escolha profissional, de como ela se vê
na profissão docente, os motivos que a levaram a escolha da profissão, como se deu
processo da construção da identidade profissional e seus desafios frente à profissão. A
partir da análise da entrevista destacamos pontos que fazem relação direta com a temática
em questão.
O primeiro ponto a ser destacado é a escolha da profissão docente, que para
muitos e como deixa claro ANS a escolha vem desde muito cedo e tem grande influência
de outros professores:
[...] minha decisão de ser professora se deu pela uma professora que eu
tinha ela era muito maravilhosa nunca esqueci, ela era professora do
primeiro ano, lembro dela assim bem perfeito, cabelinho bem curtinho,
bem-feitinha de corpo, adorava mascar um chiclete azul [...]

Ao ser questionada de como se deu o processo de sua construção da identidade
docente, assim como destaca Penin (2009), que você deve pertencer a um grupo, e que é
um processo ao qual você se identifica com a profissão e assim destaca ASN ao dizer
que,
[...] Eu me vejo como professora e assim, além de eu mesma me ver
como professora, outras pessoas assim, várias pessoas já chegaram
para mim e disseram que eu nasci para isso. Além de eu me ver o
mundo faz com que eu veja ainda mais. Eles veem e eu vejo ainda mais,
através deles [...]

Além da escolha pela profissão docente, foi questionado sobre a crise da
identidade do professor, se ela acreditava nesta crise que muitos autores discutem e a
mesma confirmou que as dificuldades são bem reais e que ainda se tem muita cobrança
com relação à aprendizagem dos alunos. Fora isso ANS, fala do salário e das cobranças
que sofre por parte da gestão e essa sofre as cobranças oriundas dos pais dos alunos. Com
relação a parte salarial ela diz que é a pior parte:
Esse é o pior. Demais! É uma vergonha. Pra mim tem algumas
profissões, que elas são valiosas, são importantes. Porque eles
trabalham diretamente com o ser humano, tanto na formação como no
cuidado e na saúde.

E em relação às cobranças ela destaca:
É realmente nós temos uma cobrança muito grande, referente aos pais
e também assim, a cobrança por parte da direção em cima do professor,
principalmente quando eles são cobrados pelos pais. Então eles são
cobrados pelos pais e nós somos cobrados por eles.

Podemos perceber também que com as mudanças que ocorreram na educação
com a modernização e ampliação das tecnologias, como destaca, a nossa entrevistada,
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ela exemplifica que a tecnologia pode ajudar como atrapalhar o rendimento do aluno e
que isso implica em sua prática:
Então, eu acho assim, hoje por um lado para aquele que quer estudar
tem uma facilidade maior, porque a tecnologia ajuda bastante e ao
mesmo tempo ela chega atrapalhar. Quando eu passo uma atividade de
pesquisa, antes eles teriam que “mastigar’’ bem o livro para poder
encontrar, hoje não mais, eles apenas copiam e colam da internet. E
isso acaba por prejudicar o rendimento do aluno.

Outro ponto a ser destacado da entrevista foi de como ela se vê na profissão, ao
perguntamos isso, ela destaca com muito entusiasmo como ela se ver na prática:
[...] Eu não vou mentir, eu me considero uma excelente professora,
excelente alfabetizadora, eu sou uma pessoa, bastante competente,
principalmente naquilo que eu faço [...] Eu me vejo como professora e
assim, além de mim mesma me ver como professora, outras pessoas
vêem também [...]

Quando questionada acerca da sua prática, ASN diz que inicialmente o curso não
a preparou totalmente para vivenciar a sala de aula e que com isso trouxe muitas
dificuldades, principalmente quando teve que dar assistência a duas crianças com
necessidades especiais, e que com a falta de estrutura da escola para atender esses alunos
acabou impactando sua prática, podemos observar na sua fala:
[...] Eu peguei uma turma de dezoito alunos e entre essa turma de
dezoito alunos eu tinha dois com deficiência, um com síndrome e o
outro a gente não tinha um diagnóstico fechado, eu me senti em
situação de desespero, pois, para trabalhar com essas crianças a escola
tem que ter uma sala adequada, tem que ter o material adequado e uma
formação, e nós não estávamos preparados para receber esses alunos
porque todas as escolas elas aceitam, falam em inclusão, mas ela aceita
a criança, porém, ela não está preparada.

Com os grandes desafios e com a desvalorização a escolha da profissão docente
ficava cada vez mais difícil entre os jovens, como podemos perceber nas falas da
entrevista, apesar de gostar de estar na profissão e não se ver em outra, ela fala que têm
muitas dificuldades e muitas cobranças da escola que sofre pressão dos pais e que com
isso acaba refletindo no professor que é cobrado por parte da gestão escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da nossa pesquisa, identificamos que a crise na identidade do
professor não é algo que está longe ao contrário está presente na vida escolar. Percebemos
que as responsabilidades pela educação dos alunos estão apenas delegadas à escola. E
que muitas vezes não é levado em consideração o cotidiano do ambiente escolar e, ainda,
percebemos que diante das múltiplas mudanças que vem acontecendo no contexto atual
de um mundo globalizado vemos não somente a escola tentar, com passo lentos,
acompanhar tais mudanças como, também, nota-se o professor galgando um caminho
árduo, que o exaure, na tentativa de, não só suprir, mas de conseguir estar apto para
cumprir todas as tarefas que a sociedade acaba impondo a ele, Como professor espera
que o mesmo seja detentor de todo o conhecimento, de todas as técnicas para o
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desenvolvimento do aluno e ainda responsável pela humanização dos alunos. Ao
percebemos essas mudanças e a importância da formação continuada, na atualização dos
conhecimentos dos profissionais, constatamos o quanto é importante que os professores
estejam sempre preparados para as novas demandas que surgem com o passar dos
tempos.
Nas falas da entrevistada é visível perceber como muitas das vezes à docência
acarreta demandas extra sala, além do trabalho não ficar apenas na escola ainda tinha a
falta de formação para trabalhar a inclusão na instituição. Mas, acima de todos os desafios
da docência a identidade profissional não era algo exclusão da sua vida pessoal, pois além
dela se ver como professora outras pessoas a viam reforçando a presença da identidade
docente em sua vida.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: o empoderamento do conselho escolar
Antonia Rilzonete de Castro Batista7
Arilene Maria Soares de Medeiros8

RESUMO
É pretensão deste artigo ser um recorte do meu objeto de pesquisa de mestrado que vem
sendo realizado na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação, do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UERN. Os Conselhos Escolares são considerados órgãos
que representam a força democrática da escola pública, por ser inerente a este colegiado
as funções consultivas, mobilizadoras, fiscalizadoras e sociais das ações políticopedagógicas, administrativas e de transparência financeira. Pretendemos saber como os
conselheiros escolares se empoderam para desempenhar sua função participativa no
espaço escolar? Além disso, a metodologia que usaremos está embasada na revisão
bibliográfica com alguns autores: Navarro (2004), Berth (2018), Paro (2016) e Werle
(2003) com abordagem qualitativa de Bauer & Gaskell (2008). Conselho Escolar está
para a escola como mecanismo propulsor da democracia na gestão democrática escolar.
O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 prescreve em suas diretrizes “a
promoção do princípio da gestão democrática da educação pública” demonstrando
interesse na qualidade da educação pública com igualdade política e plural. Os resultados
apontam que o PNE se destaca como política pública central que delineia os Conselhos
Escolares como órgão de destaque que promove a democracia, por envolver nas decisões
da escola todos os segmentos da comunidade escolar e local. Neste sentido, o
empoderamento dos membros do Conselho Escolar se fortalece por meio do
envolvimento e acolhimento de toda comunidade escolar quando estes se sentem
representados, além disso, o empoderamento está nas atitudes conscientes e democráticas
postas nas deliberações do conselho quando desempenham suas funções, fortalecendo a
gestão democrática escolar em um sentido mais dinâmico, que por sua vez se explicita a
mobilização, a articulação, cooperação e participação.
Palavras-chave: Gestão Democrática Escolar. Conselho Escolar. Empoderamento.

INTRODUÇÃO
Os Conselhos Escolares são considerados órgãos que representam a força
democrática da escola pública, por ser inerente deste colegiado deliberar sobre ações
político-pedagógicas, administrativas e de transparência financeira. Exercício de poder
que revela a liberdade e autonomia para os que praticam a participação, com atitude
consciente da efetivação de suas funções, contribuindo para fortalecer a gestão
democrática da escola.
Neste contexto, buscamos compreender os meios que os conselheiros escolares
utilizam para o cumprimento de suas funções. Desse modo, pretendemos saber como os
conselheiros escolares se empoderam para desempenhar sua função participativa no
7
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espaço escolar? Podemos dizer que os Conselhos Escolares trabalham na coletividade
com o empoderamento dos conselheiros, quando juntos entram em consenso para
deliberar resultados pertinentes que garantam os direitos da permanência dos alunos na
escola com qualidade pedagógica.
Mencionar empoderamento no contexto do Conselho Escolar é primar por
reconhecer que o poder é algo inerente do ser humano, que circunda em sociedade a cada
instante alinhando cada sujeito a busca da autonomia social. Destaca que o
empoderamento é algo individual, coletivo e momentâneo, que acontece quando o sujeito
tem consciência da atitude que está promovendo.
Esta pesquisa se configura de natureza qualitativa, cuja coleta dos dados será
subsidiada pela revisão de literatura com foco nas discussões do empoderamento visando
o fortalecimento democrático do Conselho Escolar.
O arcabouço teórico-metodológico apresenta autores, como: Navarro (2004),
Berth (1918), Paro (2016) e Werle (2003), realçando o poder das relações sociais em prol
das conquistas de uma escola em que os sujeitos sejam autônomos e conscientes,
contribuindo para a transformação da escola pública. Os autores foram selecionados com
o intuito de compreender o empoderamento do Conselho Escolar para o fortalecimento
democrático da gestão escolar.
O trabalho está desenhado da seguinte maneira: primeiro discutiremos a gestão
democrática instituída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB 9394/9 e
Plano Nacional de Educação (PNE) em prol do fortalecimento do Conselho Escolar, logo
após traremos o empoderamento do Conselho Escolar no exercício de suas s funções
consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mobilizadora, social e pedagógica, à procura de
enaltecer o grandioso trabalho desta equipe ao alcance da participação na gestão
democrática escolar.
FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR NA DEMOCRACIA
O Conselho Escolar evidência poder essencial para mobilizar a democracia na
educação pública, tem papel forte no exercício da democracia escolar, quando amplia o
poder de decisão para docentes, equipe gestora, pais, alunos e funcionários, conforme
orienta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996). Para validar
a participação da comunidade escolar e local como atitude democrática da escola, versa
no artigo 14 os princípios I e II, contribuir na elaboração do Projeto político pedagógico
e participar do Conselho Escolar.
No âmbito da efetivação da democracia, o Plano Nacional de Educação-PNE
(2014 a 2024) é uma política pública que chega para endossar as ações democráticas
dentro da escola pública, dando destaque aos Conselhos Escolares como órgão que realça
o poder político e dá vida a democracia, oportunizando que a comunidade escolar seja
representada por seus seguimentos no conselho, participando de todas as decisões que
circunda na escola.
O PNE (2014 a 2024), na meta 19, admite “para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios de mérito e desempenho e a consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.” (BRASIL, 2014). Esta consulta pública a qual fala na meta
19, oportuniza a comunidade escolar ser partícipe da gestão, no momento que tem a
oportunidade de escolher seus representantes para a nomeação dos dirigentes escolares,
bem como fortalecer os conselhos para que a gestão se torne transparente.
Neste interim, Paro (2016) relaciona participação da comunidade escolar pela
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democracia, como valor universal e prática de colaboração recíproca
entre grupos e pessoas, é um processo globalizante que,
tendencialmente, deve envolver cada indivíduo, na plenitude de sua
personalidade. Não pode haver democracia plena sem pessoas
democráticas para exercê-la (PARO, 2016, p.33).

O envolvimento colaborativo das práticas e colaboração recíproca dos sujeitos a
qual Paro (2016) explicita para efetivar a gestão democrática, Berth (2018, p.41) chama
de “indivíduos empoderados formam uma coletividade empoderada, e uma coletividade
empoderada, consequentemente será formada por indivíduos com alto grau de
recuperação da consciência de seu eu social”.
Concebendo nesta linha de pensamento, o empoderamento está como
reconhecimento do indivíduo de sua conquista consciente do lugar que está inserido na
sociedade. Desta feita, para os conselheiros escolares, é a consciência de seus atos
colaborativos e transformadores na escola. Um aspecto importante está prescrito na
estratégia 19.5 do PNE (2014 a 2024)
estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e
conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação
e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo. (BRASIL, 2014)

É significativo afirmar que os Conselheiros Escolares quando consciente da sua
função, sentem-se fortalecidos e empoderados por saber que existe uma política pública
que ampara o colegiado para exercer suas funções democráticas na escola, viabilizando a
participação e o acompanhamento financeiro da gestão escolar. Os conselheiros precisam
reconhecer que o alinhamento do poder do colegiado se dá pelo diálogo, respeito e debate.
espaço de poder, no contexto das reuniões dos Conselhos Escolares são
efetivamente, ocupados, enquanto houver uma presença discursiva ou
argumentativa. Esta presença discursiva faz com que os indivíduos
participantes sejam não apenas presença física, mas tenham efetivo
poder de construção da realidade e da ação. (WERLE 2003, p. 81).

Nesta linha de pensamento da autora que centraliza as reuniões do conselho com
atitudes argumentativas e discursivas, em que os participantes no Conselho Escolar
precisam participar com suas opiniões, Berth (2018, p.42-43) diz que “é o
empoderamento um fator resultante da junção de indivíduos que se reconstroem e
desconstroem em um processo contínuo que culmina em empoderamento prático da
coletividade”, de fato, quando os sujeitos estão no colegiado em momento de debate, eles
estão em processo de construção e reconstrução de saberes coletivos resultando na
autoconstrução e autovalorização de suas atitudes.
Atitudes que corroboram para ampliar a rede de profissionais da educação e de
suas representações no colegiado, fortalecendo o espaço do poder político que é inerente
ao Conselho Escolar. Para tanto, faz-se necessário que os conselheiros entendam a razão
por qual participam de um órgão tão importante para a promoção da democracia escolar,
agindo de forma que possam neutralizar a hierarquia de alguns cargos que tem suas
representações no conselho dando margem para que o discurso seja horizontal.
CONSELHO ESCOLAR NO EMPODERAMENTO DE SUAS FUNÇÕES

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

26

A escola pública contribui com a democracia social quando entende e aceita que
existe um órgão dentro da escola que delibera em nome de toda a comunidade. O
Conselho Escolar representa a força plural dos sujeitos na escola com o objetivo de
fortalecer e acompanhar o projeto pedagógico garantindo que se efetive com qualidade e
seriedade.
É importante ressaltar que o Conselho Escolar deve almejar como sustentáculo de
suas ações o Projeto Político Pedagógico- PPP, no alcance de todas as metas e de suas
prioridades que é a educação. Parte-se da premissa que todo o colegiado entende a
importância de diagnosticar as fragilidades da escola para que contribuam com o PPP de
maneira que atinjam os objetivos da melhoria do trabalho escolar.
Pode-se compreender que o Conselho Escolar assume a função de estimular,
contribuir, acompanhar e debater sobre as atividades pedagógicas que são apresentadas
na escola, o que é um desafio para este colegiado, uma vez que há pouco incentivo e
disponibilidade pra quem participa com atividade meramente voluntária.
A participação voluntária e de compromisso dos conselheiros pode ser entendida
como vontade de um cotidiano escolar novo, incentivador e democrático, cujas
responsabilidade, humildade e respeito em busca da qualidade de ensino são seus
elementos constitutivos. Para Berth (2018, p.43) esses “elementos construtivos precisam
ter qualidade individual para que o resultado seja igualmente qualitativo”, para isso é
necessário que o conselheiro entenda ou reconheça que sua atitude individual pode ser
luz para o incentivo das decisões no coletivo.
É essencial para a força participativa do coletivo que o indivíduo seja consciente
de sua responsabilidade, sendo assim, o Conselho Escolar é constituído por colegiado que
junto se fortalece para desempenhar sua função consultiva, deliberativa, fiscalizadora,
mobilizadora, social e pedagógica, colaborando para a qualidade da educação.
Não é fácil para o Conselho Escolar que demanda poder conquistado pela
legislação atuar dentro da escola, deliberar dentre dificuldades e burocracias que são
aspectos contínuos deste ambiente, porém “articulam diversas dimensões de trabalho
rumo à aplicação da teoria do empoderamento como instrumento de emancipação e
erradicação das estruturas que oprimem” (BERTH, 2018, p. 44), se fortalecendo para
driblar a opressão e enaltecer o objetivo da escola que é priorizar pelas ações que elevem
as atividades proposta no Projeto Político Pedagógico.
Navarro (2004, p.24) menciona este processo como:
uma análise crítica da realidade nacional e local e expressa em um
projeto político-pedagógico que a caracterize em sua singularidade,
permitindo um acompanhamento e avaliação contínuos por parte de
todos os participantes das comunidades escolar (estudantes, pais,
funcionários e direção) e local (entidades e organização da sociedade
civil identificadas com o projeto da escola). (NAVARRO 2004, p.24)

Navarro afirma que as deliberações devem ser muito criteriosas na contribuição
do Projeto Pedagógico para que não fuja da caracterização e singularidade da escola, para
isso é necessário que este documento que retrata como norteador das ações pedagógicas
deve ser atualizado e acompanhado por todos da escola.
É remetida ao Conselho Escolar a função consultiva para que emita pareceres
sobre questões pedagógicas, administrativas e de recursos financeiros que chegam a este
colegiado. Desta maneira precisam utilizar práticas de debates, com respeito,
conhecimento do que é apresentado, justiça nas decisões entendendo que as deliberações
são construções coletivas que representem os interesses e necessidades da maioria, todas
as deliberações deste grupo deverá ter caráter de igualdade de direitos “uma vez que
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pensar em empoderamento é pensar em práticas e discursos políticos” (BERTH, 2018, p.
56) que resultem ações educativas que primem à qualidade da educação.
No entanto, não podemos deixar de conhecer que nem um profissional da
educação nem responsáveis pelos alunos já nascem pronto e conhecedores da função do
Conselho Escolar. Para que participem com êxito deste colegiado, faz-se necessário que
entendam e conheçam a dinâmica do trabalho deste grupo.
Mas afinal, como se constituem o Conselho Escolar? Qual seu papel/função dentro
da escola? O que é gestão democrática escolar? Como acontece esta gestão democrática
dentro da escola? Quem pode participar do Conselho escolar da escola? É um trabalho
remunerado? Muitas indagações são manifestadas por pessoas que já participam ou irão
participar do Conselho Escolar. Não há respostas prontas para essas questões. A gestão
democrática é algo bastante complexo, que demanda muita força coletiva e
empoderamento. Desse modo para não agir no achismo é necessário participar de
Formação continuada como versa no PNE meta 19, estratégia 19.5 explicitando:
estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e
conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação
e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de
funcionamento autônomo

A formação continuada, como já menciona sua denominação, deve ser contínua
para que fortaleça os sujeitos da escola e de seu entorno estarem sempre refletindo sobre
a teoria com sua prática, na dinâmica ação/reflexão/ação entendendo o funcionamento do
conselho na escola e achando caminhos para suas dúvidas. As reuniões do Conselho
Escolar para estudos dentro do espaço escolar se configura também como formação por
entender que é espaço de aprendizagem e participação.
A princípio, entendemos que a formação e os estudos dão subsídios para que os
conselheiros entendam o que é Conselho Escolar, qual seu papel na gestão democrática
escolar e como pode desempenhar com qualidade estas funções. Só com a formação
continuada e os estudos já há a mudança no sujeito? Sabemos que não, é preciso o querer
e a vontade de fazer da sua prática o que se conheceu na teoria.
A formação continuada é fundamental ao empoderamento dos participantes do
Conselho Escolar. É por meio dela que eles conseguem autoafirmação e
autoreconhecimento. O mais importante é os participantes aceitarem que sua efetiva
participação no Conselho Escolar é discursiva e não física. O Conselho Escolar requer
participação ativa, com voz, vez e voto, em todas suas funções: consultiva, mobilizadora,
fiscalizadora, pedagógica e social.
Na função consultiva para a escolha das definições que lhes são apresentadas pela
escola, o Conselho Escolar deve atuar no coletivo auxiliando e analisando com resultados
claros e desprovidos de pré-conceitos garantindo o processo democrático em todas as
atribuições, contribuindo significativamente firmando os interesses da escola na sua
totalidade.
Na função fiscalizadora está a atribuição de acompanhar com transparência as
atividades pedagógicas, administrativas e financeiras que também é remetida como
função do Conselho Escolar, para que as ações da escola fluam com êxito no cumprimento
de seus objetivos e metas ao alcance da qualidade profissional e escolar. Com isso, os
conselheiros entrelaçam poder de natureza política/educativa/social e humana, o que no
processo de empoderamento “isso significa dizer que falar em empoderamento de um
grupo social é necessariamente falar em democracia e expansão da sua atual restrita
aplicação” (BERTH, 2018, p. 64).
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Nesse percurso de expansão democrática que Berth alude, é remitida, neste
trabalho, ao Conselho Escolar a função mobilizadora. Além de acompanhar, avaliar,
contribuir nas atividades da escola, este colegiado precisa chamar a comunidade para se
integrar, agregar, acompanhar o cotidiano da escola na busca de objetivos comuns nas
várias atividades que ocorre no âmbito escolar, que Berth (2018, p. 83) ressalta
“empoderamento como prática social necessária”.
Outro ponto a destacar é a função pedagógica, alicerce central para o bom
funcionamento da escola, privilégio que o Conselho Escolar tem em participar da
discussão deste documento, construindo, monitorando, atualizando as ações pedagógicas
da escola.
se considerarmos a contribuição fundamental da escola pública para a
construção de uma cidadania participativa e a tomarmos como uma
construção permanente e coletiva, veremos que os Conselhos Escolares
são, primordialmente, o sustentáculo de projetos político-pedagógicos
que permitem a definição de rumos e das prioridades das escolas numa
perspectivas emancipadora, que realmente considera os interesses e as
necessidades da maioria da sociedade (NAVARRO, 2004, p. 33).

Segundo Navarro (2004) o projeto político pedagógico deve ser o documento que
norteia o caminho das ações pedagógicas da escola, contendo atividades de promoção
qualitativa e igualitária que favoreçam à comunidade desempenhar seus trabalhos com
respeito ao saber, com criticidade, autonomia e valorização, em total sintonia para que
todos na escola sejam contemplados por essas ações que dinamizem a gestão democrática
escolar.
Neste sentido de gestão democrática, é grandiosa a participação viva do Conselho
Escolar no Projeto Político Pedagógico, empoderando seus representantes por meio do
debate, do reconhecimento das diferenças, todos juntos sentindo-se participes de um
ambiente que inspira mudança de vida, esperança, mudança não só na sistematização do
documento, mas na prática social.
De acordo com Berth (2018, p.86) “considerando o empoderamento sob uma ótica
e não apenas conceitual, mas também prática aplicável é possível pensar em dimensões
necessárias que ramifiquem esse processo e que nos permite ter uma noção fática de que
caminhos são valiosos”. Diante do exposto, é preciso que todos conselheiros reflitam por
qual razão estão neste colegiado e se conscientizem da necessidade de querer contribuir
para que a educação pública seja o melhor caminho para o desenvolvimento do cidadão
na sociedade.
Destaca-se outra função de grande importância que cabe aos Conselhos Escolares
acompanhar, é a função de controle social que liga diretamente ao processo de
democratização e transparência da escola. Podemos dizer que esta função integra a
comunidade escolar e a comunidade local representada no Conselho Escolar com o
objetivo de decidir ou solucionar as demandas deficientes com mais empenho, qualidade
e dedicação.
Por esta definição, a função de controle social remetida ao Conselho Escolar
explicita atividades de acompanhamento da aprendizagem e frequência dos alunos, a
qualidade dos projetos, planos, palestras, oficinas e demais atividades pedagógicas como
também o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, respeito aos direitos e incentivos
aos deveres dos alunos e profissionais da escola, socializando o conhecimento cultural
com o sistemático para a integração da cidadania escolar, saberes que devem chegar aos
alunos de maneira que seja útil para a prática social.
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seja criticamente apropriado pelos estudantes, que já trazem consigo o
saber popular, o saber da comunidade em que vivem e atuam. A
interligação e a apropriação desses saberes pelos estudantes e pela
comunidade local representam certamente, um elemento decisivo para
o processo de democratização da própria sociedade. (NAVARRO,
2004, p. 33).

A rede de conhecimento que entrelaça na escola deve ser acompanhada pela
sensibilidade dos conselheiros escolares para que garantam aos alunos o exercício pleno
da cidadania no processo do respeito à democracia, semeando no âmbito escolar e local
sujeitos que contribuam para a melhoria social. De acordo com Navarro (2004)
em todo esse processo, deve-se ter clara a importância de conhecer os
estudantes: como a escola está trabalhando para atendê-los? Quais os
dados relativos ao desempenho escolar? Quais as principais na
aprendizagem/ Como está sendo o trabalho dos professores e
especialistas que atuam na escola, a ação dos trabalhadores nãodocente, a atuação dos pais ou responsáveis e seus respectivos papéis
nesse conjunto? (NAVARRO, 2004, p. 38).

As práticas de acompanhamento são destinadas aos conselheiros. Elas demanda
tempo, vontade, compromisso e responsabilidade, cuja maior contribuição é a qualidade
da educação pública. Mencionar todas estas atribuições que emana do controle social
pelos conselheiros dentro de um contexto burocrático e dominante que preenche boa parte
do fazer escolar, é preciso muito conhecimento e força de vontade que Berth (2018, p.
43) traz como “empoderamento no seu sentido mais genuíno visa à estrada para a
contraposição fortalecida ao sistema dominante, a movimentação de indivíduos rumo ao
empoderamento é bem vinda, desde que não se desconecte de sua razão coletiva de ser”.
Segundo Berth (2018), os sujeitos empoderados devem estar atentos aos objetivos
que se propõem no grupo em que fazem parte. Se este grupo é o Conselho Escolar, eles
devem estar fortalecidos da razão pelo qual estão argumentando ou deliberando sobre as
propostas que tenham que decidir para a qualidade do ensino da escola, consciente do que
fazem para que não desvie o sentido pelo qual estão lutando.
Opta-se por um Conselho Escolar que não se mova em resolver as contraposições
por caminhos fáceis e rápidos, haverá sempre inúmeros desvios atrativos que surgem para
dar respostas rápidas ao administrativo ou burocrático, atendendo só as particularidades
dos gestores ou ao sistema, esquecendo que, por mais difícil que seja a caminhada para
resolver as dificuldades escolares, os conselheiros devem optar pelo fortalecimento
coletivo e representativo, procurando meios para alcançar o objetivo maior da educação
que é a qualidade do ensino.
O trabalho do Conselho Escolar é grandioso, por saber que podem contribuir para
a educação das crianças e jovens que estão na escola pública, trabalho de mãos
entrelaçadas por pessoas diferentes com objetivo comum, contribuir para que a educação
seja subsídio para o desenvolvimento do aluno autônomo e crítico.
um conjunto de pessoas que são diferenciadas entre si, mas que se
reúnem para discutir os problemas da escola e que, assim, expressam
um compromisso com as instituições de ensino da rede pública. O
conselho Escolar é um espaço aberto, mas não uma área destinada à
exposição unilateral de pontos de vista. (WERLE, 2003, p. 58)
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Como define a autora, o Conselho Escolar é um exercício de doação, de altruísmo
onde não há remuneração e muitas vezes conhecimento, mas que é constituído por
conjunto de pessoas que expressam compromisso e vontade de fazer transformações
cooperando para o ensino público almejando por uma gestão democrática escolar.
Fica-se sabendo então que as funções que são atribuídas aos Conselhos só
efetivam se esse colegiado estiver aberto para entender o ponto de vista dos que dele
fazem parte, representando seus pares, lutando para que o poder que é de sua inerência
seja por via da autonomia construtiva e colaboradora. Isso sim é empoderamento dos
conselheiros escolares.
CONSIDERAÇÕES
Em suma, pontuamos a grandiosidade que é para a escola reconhecer o Conselho
Escolar como o caminho fundamental para a efetivação da democracia escolar, é por meio
deste colegiado que pode dar vida ao debate, ao diálogo, à inclusão, igualdade brotando
como sustentáculo de uma efetiva gestão democrática escolar.
No âmbito das políticas públicas, o PNE (2014 a 2024) se destaca dando direções
de como os Conselhos Escolares são imprescindíveis à democracia na escola. Neste
sentido, compreendemos que a democracia é necessária para o bom desenvolvimento
profissional e pessoal dos que estão na escola. A este respeito, cabe pensar no
empoderamento dos conselheiros escolares, para poder executar suas funções,
fortalecendo as decisões e ações coletivas na escola. Além disso, o empoderamento dos
conselheiros escolares está nas atitudes conscientes e democráticas postas nas
deliberações que este colegiado se une para exercer suas funções, sabendo ouvir e aceitar
a opinião do outro, procurando com consciência e respeito o que é melhor para a educação
pública. O fundamental é admitir que os Conselhos Escolares podem fortalecer a gestão
democrática escolar, se tivermos conselheiros empoderados em seu exercício.
Além disso, o empoderamento dos conselheiros escolares está no conhecimento
adquirido em formações e estudos como também nas atitudes conscientes e democráticas
postas nas deliberações que este colegiado se une para exercer suas funções, sabendo
ouvir e aceitar a opinião do outro, procurando com consciência e respeito o que é melhor
para a educação dos alunos e melhoria dos profissionais da educação, fortalecendo a
gestão democrática escolar em sentido mais dinâmico, que por sua vez se explicita a
mobilização, a articulação, cooperação e participação.
Mediante o exposto, vimos o quão importante é formação continuada para os
conselheiros escolares atuarem em sua função com consciência e razão. Desse modo,
necessitam estudar, dialogar, trocar vivências, conhecer o que está escrito pelos
pesquisadores nas publicações em livros, revistas, artigos, dissertações em qualquer
veículo de comunicação sobre a democracia da gestão escolar. Neste sentido, oportuniza
aos conselheiros se fortalecerem no exercício de sua função, utilizando os melhores
caminhos para cumprir com as inúmeras funções que lhes são apresentadas.
Em síntese, é por meio do conhecimento adquirido nas formações continuadas e
nos estudos internos na escola, que os conselheiros se empoderam. É por meio da junção
do saber e da vivencia cultural que este colegiado se autoafirma, se constrói e reconstrói,
operando de forma competente nas demandas atribuídas aos conselheiros dentro da escola
pública, agindo com atitudes justas.
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CURRÍCULOS PENSADOSPRATICADOS: desinvisibilizando políticas
construídas em uma instituição de nível médio
Camilla Isabely Gomes da Silva9

RESUMO
Como os professores pensampraticam a BNCC no cotidiano escolar? O Ministério da
Educação desenvolve a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por meio da qual
busca apresentar diretrizes a serem seguidas pelas instituições de ensino em todo o país.
Assim, considera-se essa implantação da BNCC como uma ação política com foco no
currículo, pois essa expõe os conhecimentos e as maneiras de trabalho no cotidiano
escolar. Com isso, a pesquisa em construção, busca apresentar a perspectiva discente
acerca da implementação da BNCC no que se refere ao cotidiano escolar, assim,
desenvolve-se acerca dos currículos pensadospraticados nos/dos cotidianos escolares por
meio das narrativas desses professores que pensamfazem políticas de currículo tecidas
cotidianamente. Para tal, utilizam-se as concepções de currículo que possuam um caráter
emancipatório, a fim de desinvisibilizar as políticas discentes cotidianas. Pois, de acordo
com Certeau o campo da política, é um local de embates e disputas, que permeiam e
subjetivam, ou não, os usos que os praticantes fazem dos produtos e das regras postas
para o consumo. Dessa forma, tem-se que a prática curricular não será apenas produto de
determinações, mas sim pulverizada por um sem número de possibilidades,
influenciadoras, advindas de uma cultura emanada do cotidiano. Em Ball e Bowe expõese o ciclo de políticas em seus três contextos associados, a fim de compreender a política
curricular para além do fim em si mesmo, para tal, agregando a rede de subjetividades,
poderes e saberes, ou seja, a importância da ressignificação das redes tecidas por meio da
compreensão de seus embates e negociações cotidianas. A partir da construção das
ressignificações discute-se a noção de política como discurso, como local das disputas
por poder, controle de bens e recursos, e de discursos, no que se refere as vantagens e
legitimidades sociais. A pesquisa em construção, desenvolve-se em um estudo do
cotidiano escolar, em sua perspectiva teórico-político-epistemológico-metodológica de
compreensão do mundo, do qual parte a busca pela compreensão do cotidiano escolar,
por meio dos professores, sujeitos praticantes, que pensamfazem suas redes de
conhecimento politicopráticas, os quais utilizam-se de sua capacidade criativa, de suas
“astuciais” e “engenhosidades”, a fim de ressignificar ou distanciar-se das prescrições as
quais lhe são (im)postas. Como método de abordagem utiliza-se o dedutivo, como método
de procedimento realiza-se uma pesquisa de natureza aplicada, de objetivos exploratórios
e de procedimentos documental, bibliográfico e participante. Como objetivo geral buscase desinvisibilizar as políticas desenvolvidas no chão da escola pelos professores que
pensampraticam a BNCC; como objetivos específicos tem-se primeiramente apresentar
o ciclo de políticas de Ball e Bowe integrando o com o cotidiano escolar na perspectiva
de Certeau, e segundamente desinvisibilizar algumas políticas pensadaspraticadas, por
professores, no espaçotempo do cotidiano escolar de uma instituição do ensino médio. O
estudo justifica-se por meio da busca por compreender a implementação da BNCC frente
a realidade escolar em suas ressignificações.
Palavras-chave: Currículo. Políticas. Educação. Ensino.
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INTRODUÇÃO
Como os professores pensampraticam a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) no cotidiano escolar? Esse será o questionamento do qual partiremos para o
desenvolvimento da pesquisa.
O Ministério da Educação (MEC) desenvolve a BNCC, a qual tem por finalidade
apresentar as diretrizes a serem seguidas pelas instituições de ensino em todo o país, no
que se refere ao currículo escolar. Assim, considera-se essa implantação da BNCC como
uma ação política com foco no currículo, pois nela estão expostos os conhecimentos e as
maneiras de trabalhar no cotidiano escolar.
Com isso, a pesquisa em construção, busca apresentar a perspectiva discente
acerca da implementação da BNCC no que se refere ao cotidiano escolar, assim,
desenvolve-se acerca dos currículos pensadospraticados nos/dos cotidianos escolares por
meio das narrativas desses professores que pensamfazem políticas de currículo tecidas
cotidianamente. Para tal, utilizam-se as concepções de currículo que possuam um caráter
emancipatório, a fim de desinvisibilizar as políticas discentes cotidianas. Pois, de acordo
com Certeau o campo da política, é um local de embates e disputas, que permeiam e
subjetivam, ou não, os usos que os praticantes fazem dos produtos e das regras postas
para o consumo.
Dessa forma, tem-se que a prática curricular não será apenas produto de
determinações, mas sim pulverizada por um sem número de possibilidades,
influenciadoras, advindas de uma cultura emanada do cotidiano.
Em Ball e Bowe expõe-se o ciclo de políticas em seus três contextos associados,
a fim de compreender a política curricular para além do fim em si mesmo, para tal,
agregando a rede de subjetividades, poderes e saberes, ou seja, a importância da
ressignificação das redes tecidas por meio da compreensão de seus embates e negociações
cotidianas. A partir da construção das ressignificações discute-se a noção de política como
discurso, como local das disputas por poder, controle de bens e recursos, e de discursos,
no que se refere as vantagens e legitimidades sociais.
A pesquisa em construção, desenvolve-se em um estudo do cotidiano escolar, em
sua perspectiva teórico-político-epistemológico-metodológica de compreensão do
mundo, do qual parte a busca pela compreensão do cotidiano escolar, por meio dos
professores, sujeitos praticantes, que pensamfazem suas redes de conhecimento
politicopráticas, os quais utilizam-se de sua capacidade criativa, de suas “astuciais” e
“engenhosidades”, a fim de ressignificar ou distanciar-se das prescrições as quais lhe são
(im)postas.
Como método de abordagem utiliza-se o dedutivo, como método de procedimento
realiza-se uma pesquisa de natureza aplicada, de objetivos exploratórios e de
procedimentos documental, bibliográfico e participante.
Como objetivo geral busca-se desinvisibilizar as políticas desenvolvidas no chão
da escola pelos professores que pensampraticam a BNCC; como objetivos específicos
tem-se primeiramente apresentar o ciclo de políticas de Ball e Bowe integrando o com o
cotidiano escolar na perspectiva de Certeau, e segundamente desinvisibilizar algumas
políticas pensadaspraticadas, por professores, no espaçotempo do cotidiano escolar de
uma instituição do ensino médio.
O estudo justifica-se por meio da busca por compreender a implementação da
BNCC frente a realidade escolar em suas ressignificações.
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CURRÍCULO, COTIDIANO E POLÍTICAS
Iniciamos apresentando o conceito de currículo em de Padilha (2003) onde esse
expõe suas concepções a respeito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
(LDB 9394/96)
[...] ao se referir aos “currículos” ou a “componentes curriculares” o faz
tratando diretamente de conteúdos escolares para os diferentes níveis
de ensino. Além disso, o artigo 27 da referida Lei trata das diretrizes
que devem ser observadas no estudo de tais conteúdos escolares, que se
voltam principalmente ao tipo de valores que deverão estar presentes
nesses estudos, às condições de escolaridade dos alunos que deverão
ser consideradas, à orientação para o trabalho e, também, à promoção
do desporto nacional, incentivando, neste particular, o apoio às práticas
desportivas nãoformais (artigo 27 da LDB 9394/96) (PADILHA, 2003,
p. 112).

De acordo com o autor, a Lei de Diretrizes determina em seu corpo aquilo que de
fato deve ser aprendido pelo estudante, bem como esses conteúdos devem ser
apresentados de forma a respeitar a diversidade cultural de cada região. Padilha ainda
descreve que “quando discutimos sobre currículo, estamos no âmbito das decisões
concernentes a quais conhecimentos devem ser ensinados, o que deve ser ensinado e por
que ensinar este ou aquele conhecimento” (PADILHA, 2003, p. 115).
Paulo Freire afirma que o currículo deve se configurar como um projeto humano
de libertação. Nesse sentido, Bertolini (2004) desenvolve acerca das concepções de
Freire, ressaltando que:
Para Freire, a escola ensina muito mais que conteúdos, ensina uma
forma de ver o mundo. Neste sentido, o que ensinar não poder (sic)
[pode] estar desvinculado de outras questões que precisam ser feitas no
ato de educar: quem educa? Por que educa? O que ensina? Como
ensina? A quem serve, contra quem e a favor de quem? (BERTOLINI,
2004, p. 362).

Partindo dessa concepção de currículo, temos que o conceito de currículo caminha
em conjunto com a realidade sócio-político-histórica da comunidade, para uma educação
voltada “para a justiça social [...] a fim de dar poder às pessoas por meio do
conhecimento” (TORRES, 2008, p.49). Por isso, faz-se importante sempre ressaltar para
quem serve, contra quem e a favor de quem está o currículo escolar. Assim, currículo será
tudo aquilo que será ensinado para a formação integral e humana do indivíduo aprendente.
A priore busca-se desenvolver uma pesquisa com os cotidianos, a qual difere dos
modelos tradicionais de construção do conhecimento. Assim, nos filiamos a concepção
de currículo que busca a emancipação dos sujeitos, nesse processo iremos desinvisibilizar
diferentes formas de existir e tecer os currículos praticados.
De acordo com Oliveira (2012) os currículos praticados, são aqueles
desenvolvidos no cotidiano da instituição de ensino e que esta intimamente interligado
com a relação práticateoriaprática. O autor nos apresenta que os currículos partem das
práticas cotidiana daqueles que a exercem no dia a dia das escolas.
Para a compreensão do cotidiano nos filiamos a Certeau (1994) o qual evidencia
e interpreta as práticas culturais contemporâneas, por meio do holofote que é lançado sob
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as astúcias anônimas das artes de fazer – que nada mais é do que a arte de viver na
sociedade de consumo.
Ao fazer das práticas o seu objeto de estudo, Certeau (1994) busca meios para
“distinguir maneiras de fazer”, de pensar “estilos de ação”, ou seja, fazer a teoria das
práticas: propor algumas maneiras de pensar as práticas cotidianas dos consumidores,
partindo do pressuposto de que elas são do tipo tático.
Por tática o autor expõe que é a “ação calculada que é determinada pela ausência
de um próprio”, ou seja, “a tática não tem por lugar senão o do outro” (CERTEAU, 1994,
p. 100). Este não-lugar lhe permite mobilidade, movimento, operando “golpe por golpe”,
“lance por lance”, captando “no vôo, as possibilidades oferecidas por um instante”, “as
falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário”;
vai “caçar”, cria “surpresas”, “consegue estar onde ninguém espera. É astúcia. Em suma,
a tática é a arte do fraco” (CERTEAU, 1994, p. 101); “são procedimentos que valem pela
pertinência que dão ao tempo” (CERTEAU, 1994, p. 102). A diferença entre estratégias
e táticas, repousam sobre o aspecto histórico, espacial e temporal: “as estratégias apontam
para a resistência que o estabelecimento de um lugar oferece ao gasto do tempo; as táticas
apontam para uma hábil utilização do tempo, das ocasiões que apresenta e também dos
jogos que introduz nas fundações de um poder” (CERTEAU, 1994, p. 102, grifos do
autor).
De acordo com Certeau (1995) a legitimação da autoridade fundamenta-se na
expressão da aceitação e é construída pelas representações que vão se desenvolvendo ao
longo da história. Nessa concepção, “a toda vontade construtiva são necessários sinais de
reconhecimento e acordos feitos acerca das condições de possibilidade, para que seja
aberto um espaço onde se desenvolva” (CERTEAU, 1995, p. 34). São essas
representações aceitas que, segundo o autor, dão origem e, ao mesmo tempo, exprimem
essa nova credibilidade.
Dessas forma um vez apresentada, a política assume sua implantação, o que gera
a possibilidade dos consumidores exporem os seus “sinais de reconhecimento”, que nada
mais são do que os “acordos feitos acerca dessas condições de possibilidade” para que se
desenvolva. Durante esse processo criam-se os possíveis e impossíveis – não sendo viável
que se atenda a todas as demandas, mas aquelas que sejam possíveis, pois “a política não
garante a felicidade nem confere significado às coisas. Ela cria ou recusa condições de
possibilidade, interdita ou permite: torna possível ou impossível” (CERTEAU, 1995, p.
214).
Em Alves et all (2003) observamos que as políticas adotadas pelo Estado acabam
por ignorar o fato de que as políticas também são práticas comuns, ordinárias, e acima de
tudo são uma constante nos cotidianos. Assim, quando se pensa nas politicas de currículo
é necessário considerar que, nos múltiplos espaçostempos, onde se realizam as politicas
determinadas pelo Estado, também é o local onde os sujeitos praticantes tecem e
ressignificam as propostas que lhes são apresentadas.
Nesse tecer apresento a proposta de ciclo de políticas, que é defendida e
desenvolvida por Ball e Bowe (1989), essa teoria expõe que a produção curricular ocorre
de forma dinâmica e que se desenvolve de forma contínua. Assim, estarão associados ao
ciclo de políticas três contextos, quais sejam: o contexto de influência, o contexto da
produção de textos e o contexto da prática.
Assim de acordo com Ball (2001) a política de currículo constitui-se de maneira
cíclica e interligada a diferentes contextos, assim, no que se refere ao cotidiano escolar, o
compreendemos como sendo o espaçotempo de significação e de produção de sentidos, e
não mais apenas como o espaçotempo definido pela prescrição e pela mera repetição.
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O primeiro contexto é o contexto de influência onde normalmente as
políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos.
É nesse contexto que grupos de interesse disputam para influenciar a
definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser
educado. Atuam nesse contexto as redes sociais dentro e em torno de
partidos políticos, do governo e do processo legislativo (MAINARDES,
2006, p. 51).

Quando se busca pensar o papel do cotidiano escolar dentro do contexto da
politica de currículo, faz-se necessário compreender dê-la para além do fim em si mesmo,
de forma que o estudo deve voltar-se para as redes de subjetividades, poderes e saberes,
ou seja, não se trata de trabalhar em função apenas do que está posto, mas de obsrvar e
compreender o processo de ressignificação que ocorre nas redes tecidas por meio da
compreensão, dos embates e das negociações cotidianas. Assim:
(...)os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por
exemplo] não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles
vêm com suas histórias, experiências, valores e propósitos (...).
Políticas serão interpretadas diferentemente uma vez que histórias,
experiências, valores, propósitos e interesses são diversos. A questão é
que os autores dos textos políticos não podem controlar os significados
de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas,
deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser superficiais etc.
Além disso, interpretação é uma questão de disputa. Interpretações
diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam com interesses
diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora desvios ou
interpretações minoritárias possam ser importantes (Bowe et al., 1992,
p. 22).

Assim nos filiamos a concepção de que a dimensão do ciclo de politicas deve ser
utilizada como elemento de mediação da tessitura curricular, o que significa aceitar o
conceito de políticas como o de mediações. Com isso, as políticas acabam sendo
codificadas de formas mais complexas e desenvolvidas a partir de embates, acordos,
interpretações e reinterpretações das propostas apresentadas pelas autoridades públicas,
as quais são ainda decodificadas, também de maneiras complexas, por parte dos sujeitos
praticantespensantes envolvidos, atribuindo noções outras que partem de suas histórias,
experiências, vivências e possibilidades (Ball, 2006).
Portanto, a política curricular não deve ser compreendida e estudada de forma
simplista, como uma mera ordenação advinda do sistema educativo ou validada pelas
denominadas autoridades competentes. Tampouco é possível vislumbrar apenas a partir
do ponto de vista dos interesses e empenhos políticos. Por isso a análise da política
curricular necessita de uma análise cuidadosa e minuciosa voltada a uma intersecção entre
os elementos políticos e administrativos.
Então, faz-se necessário partir do pressuposto da existência de uma combinação
entre os diferentes elementos, de forma a encontrar os modos como esses se articulam e
estabelecem mecanismos de intervenção-regulação. Esse fato impõe-nos o desafio de
analisar os modelos políticos, que estejam refletidos ou não nas práticas cotidianas, o que
nem sempre se apresenta de forma clara. Por isso, é necessário ir além das orientações
técnico-pedagógicas, de maneira a extrair delas as articulações e redes que as sustentam,
na compreensão do componente político.
Assim, para compreendermos a política curricular através das noções
apresentadas pela teoria do ciclo de políticas precisamos ir ao encontro da necessidade de
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identificar os distintos grupos, sujeitos e espaçostempos que se interligam e produzem as
políticas, com a finalidade de identificar ou trazer à tona ao jogo do procedimento político
suas institucionalidades e intencionalidades, bem como ainda considerar as diferentes
formas de relação e interação que existem entre esses grupos, apesar de que o enfoque
encontre-se na ação dos governos.
É nesse cenário que entra em jogo a noção da política como sendo um discurso
que aponta para as disputas por poder, pelo controle de bens, de recursos, ou ainda de
discursos, no que se refere as vantagens e legitimidade sociais
A política como discurso estabelece limites sobre o que é permitido
pensar e tem o efeito de distribuir “vozes”, uma vez que somente
algumas vozes serão ouvidas como legítimas e investidas de autoridade.
[...] Na prática, os atores estão imersos numa variedade de discursos,
mas alguns discursos serão mais dominantes que outros. Política como
texto e política como discurso são conceituações complementares. Ao
passo que a política como discurso enfatiza os limites impostos pelo
próprio discurso, a política como texto enfatiza o controle que está nas
mãos dos leitores (MAINARDES, 2006, p. 54).

De acordo com Ball (2001) faz-se necessário enfatizar os limites impostos pelo
próprio discurso, o qual não é falado, mas nos fala e é possível de se observar sua
construção nos cotidianos. Assim, afirma-se que muito embora haja um inúmera
variedade de discursos, alguns irão se sobressair e serão dominantes em relação a outros,
construindo e permitindo as subjetividades, as vozes, o conhecimento e as relações de
poder. Ou seja, atuam no que pode ser dito e pensado, mas também sobre aqueles que
podem falar, quando, onde e com que autoridade.
Arroyo (2011) afirma que trazer o foco para os currículo e apresentá-lo como
sendo um espaço de disputa e (re)produção de culturas, políticas e práticas, é percebê-lo
como um espaçotempo onde os indivíduos negociam e vivenciam os sentidos que fazem
com que as suas redes de conhecimentos, sejam tecidas cotidianamente, e possam ser
concebidas como práticas fortes e plenas em seus aspectos políticos. Desta maneira,
perceber os currículos pensadospraticados, nos tempos atuais, aproxima-nos da noção de
currículo como sendo uma criação do cotidiano que pressupõe a evidência as mais
variadas formas como este é tecido pelos praticantes.
Quando procuramos assumir que o espaçotempo escolar é um espaçotempo de
disputas políticas, onde há uma luta permanente pelo controle da organização, é possível
alcançarmos a compreensão de que o poder que se expressa não se expõe como uma
referência a uma posição ou ocupação em si, mas como um desempenho, que é o resultado
de uma disputa (BALL, 2001, p.40).
Com isso, buscasse não apenas problematizar acerca das políticas de currículo,
como são criadas e recriadas nas escolas, como os docentes lidam com aquilo que lhes é
dado para consumos e quais táticas desenvolvem frente a essa situação imposta, mas sim
buscamos compreender como os currículos pensadospraticados imbricam e se interrelacionam com as noções e concepções particulares de cada sujeito, que compõem,
pratica e vivencia o cotidiano escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos que os praticantes em seus cotidianos desenvolvem diferentes artes de
fazer, de seus usos e táticas, como apontam Certeau (1994), as quais são inscritas e
delimitadas pelas redes de relações de forças que existem entre o forte e o fraco e que
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definem as circunstâncias das quais podem aproveitar-se para empreender suas ações na
seara política.
Dessa forma, ao estudarmos a prática cotidiana escolar, será possível observas que
por lá irão transitar sujeitos múltiplos, oriundos de contextos múltiplos e que juntos, ou
não, atuam de diferentes maneiras nas/das diferentes arenas de negociação em que estão
inseridos. Por este motivo, necessitamos entender que a vida cotidiana da escola é
múltipla e estará composta por maneiras de fazer, ora convergentes e ora divergentes.
Visto que cada indivíduo trará com sigo as suas vivencias, das quais sofrerá infuencia.
De acordo com Ball (2006) é necessário compreender a política também como
uma prática que exalta a liberdade, pois nela demonstra-se que há mais vida nas salas de
aula e nas escolas do que seria possível perceber através de uma pura e simples
constatação de produtos, textos e currículos que atendam as demandas que se originem
em relações verticalizadas. Afinal de contas, na vida cotidiana, existem preocupações
diversas, demandas, pressões, propósitos e desejos que não se inserem necessariamente
de forma explícita e com clareza nos textos das políticas.
Portanto, nos filiamos a concepção de que o cotidiano escolar, suas narrativas,
experiências e demais redes trazem consigo a possibilidades de se desenvolver leituras
para algo que está além de um binarismo ou das prescrições, como uma relação na qual
currículo e escola também não existem fora da ação política, por serem construídos na
medida em que os sujeitos atuam politicamente.
Por fim, consideramos que a importância da pesquisa, a qual encontra-se em seu
desenvolvimento inicial encontre-se nas possíveis contribuições que pode trazer para a
disputa pelo reconhecimento dos saberes dos docentes, dando visibilidade as suas
experiências, memórias e histórias de vida. Assim, Arroyo (2011, p.16); “aponta que é
fácil constatar que essas disputas adquiriram tais dimensões que nas escolas temos o
currículo oficial, com seu núcleo comum, disciplinado e em paralelo temos o currículo na
prática”.
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REFLEXÕES SOBRE A META 17 DO PNE (2014/2024) A VALORIZAÇÃO DO
PROFESSOR: desafios e possibilidades
Carla Michele da Silva10
Emanuela Rútila Monteiro Chaves11

RESUMO
O presente trabalho busca compreender um assunto tão antigo quanto atual, a valorização
do professor que faz parte de uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação-PNE,
que estabelece diretrizes, objetivos e estratégias para serem concretizadas por um período
de dez anos. Sobre a meta 17 que será analisada, o Plano discorre que a valorização terá
como eixo basilar “valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da
educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos (as) demais profissionais
com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste PNE”. Entendemos
que a valorização do professor é uma construção histórica, sendo assim,
contextualizaremos a gênese do desenvolvimento da formação docente para situarmos
como ocorreu e vem ocorrendo a valorização do professor no Brasil. Faremos um breve
resgate histórico passando pela educação jesuítica na colônia, educação na época das
escolas normais e do ensino complementar, Centros Específicos de Aperfeiçoamento do
Magistério e a formação de professores nas universidades, assim como, serão
apresentadas os avanços nas áreas educacionais nas últimas décadas para se alcançar e
efetivar os objetivos propostos pela meta. Essa pesquisa possui uma natureza
bibliográfica e documental, a partir do exame do Plano Nacional de Educação,
regulamentado pela Lei nº 13.005/2011 e de autores que discutem e problematizam a
temática “valorização do professor”. Dentre estes podemos citar: Antônio Nóvoa, Arroyo
(2000); Aranha (1996); Luciana França (2014) e Libâneo (1996). Em um primeiro
momento a meta em questão foi analisada situando- a na totalidade do Plano.
Posteriormente foram realizadas pesquisas bibliográficas nos referidos autores que tratam
da valorização docente, em que ficou evidente como essa questão acarreta sérias
consequências para a concretização de um ensino de qualidade no país. Por último,
relacionamos as discussões dos autores utilizados na pesquisa, com os fundamentos
presentes no Plano Nacional de Educação-PNE na meta dezessete, sendo essa relação
fundamental para se construir uma conclusão mais aprofundada. Dessa forma, a pesquisa
revelou que apesar dos avanços significativos na legislação nacional no que se refere aos
direitos trabalhistas dos/as educadores, essa valorização apresentada pela meta está longe
de ser efetivada, uma vez que, para se chegar aos objetivos propostas pela meta é
necessário levar em consideração fatores externos que implicam diretamente no fracasso
da meta. Dentre estas podemos destacar: a especificidade da profissão professor, o caráter
histórico tendencialmente provisório das políticas de educação no Brasil, as escassas
medidas legais, a ausência de garantias concretas de que o plano de carreira para os
profissionais da educação seja efetivada por todos as entidades, não permanecendo apenas
10
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nos papeis, assim, como acontece com o piso salarial nacional dos docentes que é uma
conquista garantida pela lei n° 11.738, sancionada em 16 de julho de 2008, obrigando
todos os entes federativos o cumprimento da lei, no entanto, a decisão é descumprida por
uma boa parcela dos estados e cidades brasileiras. Assegurar essas medidas podem ser
um do meio para tornar a profissão professor atraente para os jovens brasileiros, se
contrapondo a ofensiva da retirada dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários.
Palavras-chave: valorização do professor. PNE. Desafios. Possibilidades.

INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas da Educação brasileira está relacionado à formação de
professores e, em especial, à valorização da profissão docente. No Brasil, a valorização
profissional é proposta pela Constituição Federal (CF) de 1988 e ratificada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/1996. Outrossim, a
valorização docente é ressaltada na Lei 9.424/1996, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef),12 que vigorou até 2006, e na Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (FUNDEB)13
De acordo com França (2014), o déficit de professores do ensino médio e
fundamental é um problema que assola o Brasil há muito tempo, apesar do número de
formandos ter aumentado a cada ano. Tal problema está ligado a baixa remuneração,
segundo a pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (NUBE) que contou com
a participação de 6.907 universitários. A pesquisa revelou que 40,7% dos entrevistados
não desejam seguir carreira docente, porque é uma profissão que está cada vez menos
valorizada. Este problema está ligado a diversos fatores, de cunho político, econômico,
estrutural e de gestão, tais como: violência, baixa remuneração, ausência de planos de
carreira, salas lotadas, estrutura precária, gerencia, falta de recursos pedagógicos, caráter
histórico tendencialmente provisório das políticas de educação no Brasil, entre tantos
outros.
De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), só nas áreas de
Matemática, Física e Química, o déficit é de 170 mil posições, que além dessa deficiência,
ainda tem a questão da má formação. Todos esses aspectos citados podem explicar a
desmotivação dos jovens brasileiros em seguir a carreira o docente. Nesse sentido, o
presente trabalho busca compreender um assunto tão antigo quanto atual, a valorização
12
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do professor que faz parte de uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação-PNE,
que estabelece diretrizes, objetivos e estratégias para serem concretizadas por um período
de dez anos. Sobre a meta 17 que será analisada, o Plano discorre que a valorização terá
como eixo basilar “valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da
educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos (as) demais profissionais
com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste PNE”. Entendemos
que a valorização do professor é uma construção histórica, sendo assim,
contextualizaremos a gênese do desenvolvimento da formação docente para situarmos
como ocorreu e vem ocorrendo a valorização do professor no Brasil. Faremos um breve
resgate histórico passando pela educação jesuítica na colônia, educação na época das
escolas normais e do ensino complementar, Centros Específicos de Aperfeiçoamento do
Magistério e a formação de professores nas universidades, assim como, serão
apresentadas os avanços nas áreas educacionais nas últimas décadas para se alcançar e
efetivar os objetivos propostos pela meta.
Essa pesquisa possui uma natureza bibliográfica e documental, a partir do exame
do Plano Nacional de Educação, regulamentado pela Lei nº 13.005/2011 e de autores que
discutem e problematizam a temática “valorização do professor”. Dentre estes podemos
citar: Antônio Nóvoa (1996), Arroyo (2000); Aranha (1996) Luciana França (2014) e
Libâneo (1998). Em um primeiro momento a meta em questão foi analisada situando- a
na totalidade do Plano. Posteriormente foram realizadas pesquisas bibliográficas nos
referidos autores que tratam da valorização docente, em que ficou evidente como essa
questão acarreta sérias consequências para a concretização de um ensino de qualidade no
país. Por último, relacionamos as discussões dos autores utilizados na pesquisa, com os
fundamentos presentes no Plano Nacional de Educação-PNE na meta dezessete, sendo
essa relação fundamental para se construir uma conclusão mais aprofundada.
DESENVOLVIMENTO
Ao percorrer a história da educação, percebemos que o ofício de professor
remonta muitos antes da primeira entidade educadora e o desenvolvimento da escrita. Ela
surge com a necessidade do homem de repassar tudo que julgava ser importante. No
Brasil a educação teve início com a chegada dos portugueses, que implantaram aos
nativos da terra uma educação humanística voltada para o espiritual. Dessa forma, os
portugueses trouxeram os jesuítas com o objetivo de converter os índios ao cristianismo
e espalhar a fé católica, ensinando aos nativos saberes básicos, como ler e contar.
A educação jesuíta perdurou por 210 anos. No entanto, na segunda metade do
século XVIII, o trabalho educacional dos jesuítas começa a entrar em declínio, e por meio
de uma ação militar, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do território brasileiro. O
Marquês inicia uma educação enciclopédica de cunho não religioso, com objetivos e
métodos pedagógicos disciplinares e autoritários, mantendo ainda a obediência aos
europeus. As reformas pombalinas duraram cerca de 10 anos, e nesse tempo o nível do
ensino caiu, pois, as aulas régias eram ministradas por professores mal preparados.
Também se iniciou um processo de organização do exercício da profissão.
A contar de 1800, o Estado exige uma autorização para lecionar. A autorização
era adquirida através da realização de uma prova que só poderia ser realizada por pessoas
que tivessem idade acima dos 30 anos, e dominasse o que deveria ensinar, traçando assim,
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um perfil de professor para lecionar. Para o ensino de primeiras letras, era exigido ter
alguns conhecimentos básicos, como ler, escrever e contar.
A primeira instituição de preparação de professores no Brasil foi instalada a partir
de 1820, que tinha como base o método Lancaster, onde o professor não tem contato com
o aluno, sendo um monitor instruído previamente pelo professor e que atendia aos alunos
da classe. E o aluno que ao mesmo tempo atuava como monitor, era treinado para o ofício
de mestre. Esse método parecia resolver todos os problemas, uma vez que havia a questão
da implantação de escolas e falta de professores.
Percebemos que até o presente momento, a função docente não possuía caráter
profissional, sendo exercida como uma ocupação secundária. Conforme Nóvoa
A função docente desenvolveu-se de forma subsidiária e não
especializada, constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou
leigos das mais diversas origens. A gênese da profissão de professor
tem lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se
transformaram em verdadeiras congregações docentes. Ao longo dos
séculos XVII e XVIII, os jesuítas e os oratorianos, por exemplo, foram
progressivamente configurando um corpo de saberes e de técnicas e um
conjunto de normas e de valores específicos da profissão docente
(NÓVOA, 1995, p.15-16).

O século XIX, foi marcado por uma acentuada expansão escolar, e uma procura
social cada vez mais forte, despertando preocupação e críticas com relação a educação e
ao ensino. Diante disso, o método Lancaster começa a definhar pela falta de uma
organização educativa e falta de ferramentas pedagógicas. Em decorrência da extinção do
método Lancaster, surge a criação de instituições de formação, se destacando as escolas
normais, instituições essas que representaram uma conquista importante dos professores
pois contribuíram para o processo de profissionalização da atividade docente. As escolas
Normais apresentavam locais específicos, estrutura e organização própria e tinham por
finalidade formar professores. Para ingressar nessas instituições era necessário fazer uma
prova de admissão e ter 18 anos de idade. No entanto, essas escolas eram estreitamente
conteudistas, onde a preocupação estava voltada mais para a estrutura do que para a
qualidade do ensino.
Problemas relacionados a estrutura de ensino, levam os cursos normais a serem
transformados em cursos complementares. O currículo permanece o mesmo, a
modificação que ocorre se refere ao modo de ingresso, sendo necessário apenas ter o
ensino primário preliminar, e foi estabelecido um ensino com um ano de prática. Os
cursos complementares utilizaram o método de professores adjuntos, que compreendia
alunos de 12 ou 13 anos que demostrassem um conhecimento razoável. A característica
principal do método era a observação e a imitação. Os alunos observavam as aulas dos
professores, para mais tarde ensinar recebendo uma pequena remuneração.
A presença maciça do corpo docente formado exclusivamente por homens,
também era uma característica do século, pois acreditava-se que as mulheres não eram
capazes de exercer esse trabalho. Na metade do século, com a entrada do homem nas
indústrias e o advento do capitalismo, e visando a modernização da economia, a educação
foi vista como parte fundamental para alcançar o desenvolvimento do país. A partir daí
começou o investimento na educação feminina. O magistério passa por uma nova fase.
Com a entrada de muitas mulheres no ensino primário ocorre também uma divisão. Aos
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homens compete o ensino dos meninos que eram avaliados diferentemente e tinham
programas e currículos distintos. As mulheres ensinavam as meninas. Era a educação de
instrução, pois cabia a elas ensinar o necessário para viver em sociedade e os cuidados
domésticos.
Em virtude da decadência e desprestigio do ensino normal, ele passou por uma
reformulação que sucedeu o surgimento do curso de Habilitação Específica para o
Magistério. Porém, o curso não foi capaz de acabar com a depreciação do curso de
formação de professores. Com promulgação da Lei n. 5.692 em 1971, ocorre a junção do
ginásio e o primário que formam o ensino de primeiro grau com duração de oito anos.
Dessa forma, a demanda de professores para atuarem nessas séries aumentaram. No
entanto, qualquer tipo de licenciatura habilitava ao ensino. Esse fator, ocasionou a
precarização da formação de profissionais. Na tentativa de garantir a melhoria da
formação dos professores, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), desenvolveu os
Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, com o objetivo de
preparar os docentes para aturem no ensino pré-escolar e nas series iniciais.
Com a proclamação da Independência partir do século XIX, há um aumento de
escolas superiores no Brasil, e houveram algumas tentativas de criar a primeira
universidade no país, porém permaneceu apenas no papel, por conta da política de
colonização vigente da época. O ensino superior tem início no Brasil em 1908, com a
chegada da Família Real portuguesa, então expulsa de seu país pelos franceses.
No Governo Vargas, ocorre um crescimento no número de instituições
universitárias pelo Brasil, e a partir de 1964, com o início do regime militar, o cenário nas
universidades passa a sofrer severas mudanças. Na década de 1970, cresce o ensino
superior pelo país, pois havia a necessidade de uma melhor qualificação profissional para
atender as exigências decorrentes do capitalismo. No entanto, levou a uma perda da
qualidade do ensino e a entrada expressiva da iniciativa privada no ensino superior.
A década de 1980 foi marcada pelo fim da ditadura militar e o início da
redemocratização do Brasil, com a eleição indireta de Tancredo Neves. Após o período
da ditadura, iniciou-se a elaboração da Constituição Federal de 1988 e a educação volta
a ser pensada e discutida em um aspecto mais amplo percebendo a sua relevância tanto
para a escola quanto para a vida dos brasileiros. De maneira em geral essa carta magna
trouxe importantes temas na defesa da educação como o efetivo sistema nacional de
educação; ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria; atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero
a seis anos de idade; a descentralização e a democratização do controle sobre o
financiamento da educação; a gestão democrática da educação enquanto princípio
constitucional, dentre outros. Sobre o enfoque do nosso trabalho, a valorização do
professor, podemos destacar o Art. 206, que trata dos princípios que nortearão o ensino,
a partir de dois incisos, inciso V e inciso VII. O inciso V dispõe sobre a “valorização dos
profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério
público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas
pela União. ” (BRASIL, 1988). Como complemento dessa valorização, o inciso VIII
coloca o “piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar
pública, nos termos de Lei federal. ” (BRASIL, 1988)
Os debates acalorados acerca da educação naquele período, levaram a elaboração
de um projeto de Lei para criação da nova LDB que veio substituir a LDB anterior, Lei
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nº 4.024/ 1961, a fim de permitir a autonomia de ação das redes públicas, das escolas, e
expandir os direitos educacionais e dos docentes, deixando mais objetivas as atribuições
do trabalho do professor. A LDB, Lei nº 9.394, foi aprovada em 1996 e em seu artigo 67
explicita os critérios mediantes os quais se dará a valorização dos profissionais da
educação
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos
estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II -aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na
carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.

É notório que a CF/88 assim como a LDB de 1996, foram cruciais para a
valorização do professor. Os avanços legislativos foram importantes, mas no que diz
respeito a concretização da normativa avançou-se muito pouco, apesar da
responsabilidade pedagógica e social da atividade educativa. O Art.205 da CF de 1988
assegura que a educação é um direto de todos, e dever do Estado e da família, devendo
proporcionar o desenvolvimento pleno do indivíduo, preparando para a prática da
cidadania e para o trabalho.
A trajetória educacional brasileira é marcada por inúmeras tentativas de garantir
a promoção da melhoria da educação. Um dos grandes desafios ao alcance desse objetivo
foi a descontinuidade das políticas, marcadas pela supremacia de inciativas
governamentais isoladas. É nesse contexto que é ressaltada a necessidade de elaboração
de um Plano Nacional de Educação (PNE). Segundo Saviani (2007), o PNE começou a
ser pensado após a revolução de 1930. Nesse período, o Ministro da Educação era
Francisco Campos, que aprovou em 1931, uma reforma educacional que tinha como
objetivo “organizar a educação nacional em caráter de sistema”. O Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova de 1932, constatou que a inexistência de um plano e
consequentemente sua continuidade, apresentava-se com uma das maiores barreiras para
a criação de um “[...] sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas
e das necessidades do país” (Manifesto ..., 1984, p.407).
A constituição de 1934 delimita que é competência da União “fixar o Plano
Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e
especializados; coordenar a sua execução, em todo o território do país” (CAMPANHOLE
& CAMPANHOLE,1893, p. 545). A elaboração do Plano ficou a cargo do Conselho
Nacional de Educação, que elaborou o PNE e foi entregue ao ministro em 17 de maio de
1937. O documento ganhou o nome de “Plano de Educação Nacional” e caiu no
esquecimento no mesmo ano por não ter tido aprovação na Câmara do Deputados.
O debate em torno do PNE, ressurgiu com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, aprovada em 20 de dezembro de 1961, postergando até a aprovação do texto
no II CONED, que mais tarde foi apresentado novamente à Câmara dos Deputados
sofrendo algumas modificações e sendo aprovado apenas no início de 2001. A Lei n°
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10.172 de 10/01/2001, tinha como objetivos “elevar o nível de escolaridade da população;
a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades social
e democratização da gestão do ensino público” (MEC, 2001).
Saviani (2014) ressalta que a descontinuidade das políticas de educação, são
retratadas na própria meta, que traz sempre como prioridade a eliminação do
analfabetismo e universalização do ensino fundamental, demostrando que entre e sai
governo e o problema persiste. A fim de resolver essa questão a constituição de 1988,
estabeleceu que a União, os estados e municípios deveriam, por um período de dez anos,
destinar 50% dos recursos da educação para ceifar esse problema. Na prática não
aconteceu. Ficou para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), resolver essa questão no prazo
de dez anos. Terminada a vigência do FUNDEF14 foi instituído o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB)15com duração de 14 anos. Em seguida, estabeleceu-se mais uma tentativa de
solucionar os problemas da educação com o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) com vigência de 15 anos, sendo formado por um conjunto de programas que
visavam melhorar a educação no Brasil, em todas as suas etapas. O PDE foi lançado
em conjunto com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 16, instituído
pelo Decreto Lei nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que se apresenta mediante a união
dos entes federativos, e da sociedade, e das famílias com o objetivo de melhorar a
qualidade da educação básica (BRASIL, 2007).
A grande questão que envolve o PDE é a estreia relação com o Movimento Todos
pela Educação, que possui um caráter predominantemente mercantilista que ao contar
com a presença maciça do setor privado, diz afirmar sua preocupação com a educação
nacional desqualificando a educação pública. Sua pretensão é formular programas e
estabelecer metas para as escolas como se fossem empresas. Esse movimento entende que
a melhoria na qualidade da educação resultaria no desenvolvimento e crescimento
econômico.
Na véspera do fim da vigência do PNE (2001-2011), teve início a discussão da
elaboração do novo PNE (2014-2024) pelo Ministério da Educação (MEC) e o Conselho
Nacional de Entidades de Base- CONEB, que construiu o documento final. A CONAE
2010, ficou responsável por debater o documento, assim por meio da conferência de
educação que se produziu 5.300 deliberações e 2.037 emendas ao Documento Base. O
projeto do novo PNE tramitou pelo Congresso Nacional por três anos, passando na
Câmara do Deputados onde recebeu muitas emendas, depois no senado que teve seu texto
modificado e retornando novamente a Câmara sendo aprovado na forma da lei n.
13.005/2014, sancionada pela presidente da República no mesmo ano, e entrando em
vigor no dia seguinte.
O novo documento concentra-se apenas em 20 metas, diferente do plano anterior
que possuía 295 metas. Apesar de ocorrer uma diminuição, as 20 metas se desenrolam
em 170 estratégias “[...] que operam como submetas especificas em relação às vinte metas
14

O Fundef foi criado para garantir uma subvinculação dos recursos da educação para o Ensino
Fundamental, bem como para assegurar melhor distribuição desses recursos. (MEC)
15
Art. 2o Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à
valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto
nesta Lei. (MEC)
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de caráter geral” (SAVIANI, 2014). O enxugamento do plano proporcionou um foco
maior nas vinte metas centrais, mas, pouca coisa mudou em relação a estrutura do plano
anterior.
Sobre o nosso objeto de pesquisa o novo PNE- 2014, a meta 17 discorre que:
Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as)
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto
ano de vigência deste PNE
Estratégias:
17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do
primeiro ano de vigência deste PNE, fórum permanente, com
representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica;
17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento
da evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, planos de Carreira para os (as) profissionais
do magistério das redes públicas de educação básica, observados os
critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com
implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um
único estabelecimento escolar;
17.4) ampliar a assistência financeira específica da União aos entes
federados para implementação de políticas de valorização dos (as)
profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional
profissional. (PNE,2014).

O Observatório do PNE17 que é um projeto de defesa e monitoramento do Plano
Nacional de Educação (PNE), também discute em seu documento objetivos, na meta 17,
que trata da desvalorização dos professores, ressaltando que
Professores devem ser tratados e valorizados como profissionais e não
como abnegados que trabalham apenas por vocação. A diferença
salarial entre professores e demais profissionais com mesmo nível de
instrução é inaceitável. Enquanto salário e carreira não forem atraentes,
o número de jovens dispostos a seguir a carreira do magistério
continuará sendo baixo. Elevar os salários do magistério é opção mais
política do que técnica. Implica em mudar prioridades e passar a
17

A relação do observatório do PNE com o movimento todos pela educação, é entendido aqui como um
meio de precarizar e desmoralizar a Educação pública, e, por conseguinte, das pessoas que trabalham por
ela, e consequentemente facilitar o processo de privatização. As diretrizes que compõem o Movimento
Todos pela Educação, refletem uma concepção de Educação vinculada a visão de mundo capitalista,
contrapondo com os princípios da educação pública.
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enxergar a Educação como a principal fonte sustentável de
desenvolvimento econômico e social de um país. (OBSERVATÓRIO
DO PNE)

Ao analisar esta meta destacamos três diferentes pontos para discussão sobre ela,
e sobre a valorização do professor. O primeiro é no tocante ao futuro da carreira, quer
dizer, a quantidade de jovens que querem seguir carreira na docência. Vemos que este
número é bem pequeno, e isso se dá pelas tribulações presentes na profissão, como já
citado anteriormente. De acordo com a pesquisa realizada pela pedagoga Luciana França
(2014) da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de São Paulo (USP), o salário é
uma das principais razões para se optar ou não pela profissão. “Normalmente, quem
queria entrar no magistério sabia exatamente o valor dos salários pagos aos professores,
enquanto os que não tinham interesse estimaram valores fora da realidade, ou muito altos
ou muito baixos”, diz a pesquisadora.
Portanto, conforme disposto na meta, a falta de atratividade é causa de diminuição
do número de jovens cursando alguma licenciatura. Percebemos esta desvalorização da
profissão docente começando na própria universidade, onde os estudantes de licenciatura,
muitas vezes, têm até vergonha de dizer qual é o seu curso. Outro ponto analisado, de
acordo com a meta é que, os professores, algumas vezes, são tidos como abnegados que
trabalham apenas por vocação. Ao analisar a história vemos que esta visão do professor
remonta ao tempo dos jesuítas, quando o lecionar era considerado uma vocação, como
diz Santos et. al, (2016) “Assim, os jesuítas são a primeira referência de construção da
identidade docente, trazendo consigo a relação de missão, vocação, uma ação que exige
completa entrega, que apresenta sentimentos de cuidado”.
Os professores tinham perfis de apóstolos, pessoas que foram enviadas por Deus
para passar o conhecimento aos alunos de forma submissa e com paciência, portanto, essa
característica dos professores como tendo vocação para a docência vem desde os
primórdios com a Igreja Católica. Assim, apesar de a própria história contribuir para esta
visão do professor, precisamos desconstrui-la, valorizando o profissional docente, não só
no que tange ao salário, mas também exigindo condições dignas de trabalho, pois, além
da incompatibilidade do salário frente à demanda de trabalho, os professores muitas vezes
são sobrecarregados, inclusive levando trabalho para casa, prejudicando a vida social.
Para Arroyo (2000), o fato de levar muito trabalho para casa foge dos afazeres reais de
uma profissão, fazendo assim com que os profissionais tenham problemas de saúde e por
conseguinte prejuízo também ao governo, considerando que este professor será afastado
do trabalho em consequência dos problemas citados.
Transcorrido 5 anos do novo PNE- 13.005/2014, as conquistas se mostram
modestas, comparando aos avanços que a efetivação do documento poderia representar
na educação. Para garantir a execução das metas, o art. 5º da Lei, define que o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Inep é responsável pelo
acompanhamento das metas do PNE, por meio de estudo que visam medir a evolução do
cumprimento das metas, a cada dois anos. No tocante as metas cumpridas até o presente
momento que venham assegurar a valorização do professor, estão a criação de um fórum
permanente para acompanhar o piso salarial do magistério público na educação básica e
a divulgação de resultados pedagógicos de indicadores educacionais.
Garantir condições adequadas para os professores que estão em exercício nas
escolas e nas secretarias de educação é indispensável se queremos promover um número
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cada vez maior de jovens interessados na carreira, e isso só será possível se houver
melhorias de condições de trabalho equiparando à docência a outras profissões, sendo
está responsabilidade inteiramente do Estado, assegurando também qualidade de vida
para os profissionais no momento da aposentadoria. Assim é, fundamental que os planos
decenais de educação orientem a instituição de planos de carreira para os professores
em todos os entes da federação, levando em considerações todos os elementos
indispensáveis da valorização do docentes, a saber: carreira atraente, salário digno,
jornada compatível com os afazeres escolares para assegurar a participação dos
profissionais em cursos de formação inicial e continuada e no processo de elaboração e
regência dos projetos político-pedagógicos das escolas. Essas responsabilidades estão
explícitas nas legislações que tratam dos direitos trabalhistas e sociais. Garantir esses
direitos é uma forma de se contrapor a ofensiva neoliberal de retirada de direitos sociais,
trabalhistas e previdenciários.
A solução para as dificuldades da profissão docente apresentadas acima está clara
na própria meta dezessete do PNE que consiste em “mudar as prioridades e passar a
enxergar a Educação como a principal fonte sustentável de desenvolvimento econômico
e social de um país” (BRASIL, 2014). Vendo desta forma, a educação ganhará uma
posição maior nos investimentos, melhorando a qualidade de trabalho dos docentes, a
remuneração, infraestrutura escolar e consequentemente, a aprendizagem dos alunos. No
entanto, é preciso ter um certo cuidado ao transferir a responsabilidade da prosperidade
de uma país para a educação, ou mesmo aos professores. Não é possível melhorarmos os
índices da qualidade da educação com cortes nas políticas públicas, como é o caso da
Emenda Constitucional- EC 95 aprovada em 2016, que limita os gastos públicos nas áreas
sociais pelos próximos 20 anos. O dinheiro economizado seria destinado a pagar os juros
e amortizações da dívida pública.
A EC 95, legitima-se como uma grande ameaça ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação,
pois a maior parte do dinheiro investido na área vem dos estados e municípios que
arrecadam por meio do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Esse
congelamento afeta diretamente o poder de compra da população e consequentemente o
fundo que depende da arrecadação.
Umas das metas presentes no PNE pretendiam investir 7% do Produto interno
bruto Brasileiro (PIB)18 até 2019 e 10% do PIB até 2024 na educação. Hoje segundo o
INEP, o Brasil investe apenas 5% do valor, deixando explicito que o PNE seria o mais
atingido, inviabilizando o cumprimento dessa meta e de qualquer outra.
Na meta 17 do observatório do PNE, encontramos em um dos itens que compõem
o documento, a intenção de equiparar os salários dos profissionais da educação com
pessoas de outras áreas com o mesmo nível de formação. Depreendemos que está longe
de ser viabilizado, pois como assegurar esse reajuste em meio a tantos cortes e o que isso
acarretaria para a qualidade da educação.
Educação de qualidade é principalmente investir na boa remuneração dos
professores e reduzir os investimentos é comprometer as condições e a qualidade do
trabalho. Nesse sentido, a medida afeta a procura pelos cursos de licenciatura e a baixa
qualidade de muitos existentes.
18

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente
em um ano. (IBGE)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a meta 17 do PNE constata-se que há uma desvalorização
crescente da profissão docente nos tempos atuais, e é decorrente de uma série de fatores
advindos desde os primórdios da profissão. A citada meta do Plano Nacional da Educação
busca uma mudança de cenário, para que o professor seja mais valorizado e tenha
melhores condições de trabalho. Todavia, é preciso ressaltar que essa valorização só
ocorrerá mediante condições materiais para que esta seja concretizada diante da política
de ajuste atual que tem como uma de suas grandes expressões a EC. Nº 95, ou seja, é
preciso estar na contramão dos ajustes fiscais atuais.
Com o cumprimento da meta do PNE a dívida histórica do país com a valorização
poderia ser amenizada, visto que, apesar dos avanços significativos na legislação nacional
no que se refere aos direitos trabalhistas dos/as educadores, essa valorização apresentada
pela meta está longe de ser efetivada, uma vez que, para se chegar aos objetivos propostas
pela meta é necessário levar em consideração fatores externos que implicam diretamente
no fracasso da meta. Dentre estas podemos destacar: a especificidade da profissão
professor, o caráter histórico tendencialmente provisório das políticas de educação no
Brasil, as escassas medidas legais, a ausência de garantias concretas de que o plano de
carreira para os profissionais da educação seja efetivada por todos as entidades, não
permanecendo apenas no papel.
Essa falta de compromisso com a lei, pode ser verificada com o piso salarial
nacional dos docentes que é uma conquista garantida pela Lei n° 11.738, sancionada em
16 de julho de 2008, obrigando todos os entes federativos o cumprimento da lei, no
entanto, a decisão é descumprida por uma boa parcela das cidades e estados brasileiros.
Percebemos que a garantia da valorização do professor só será possível com a
execução das políticas educacionais vigentes e a criação de outras que possam reiterar o
papel que a educação tem na sociedade, permitindo que um maior número de jovens
almeje o exercício da profissão docente. Conforme Aranha (1996 p.21) “O papel de todos
os educadores não é somente de transmitir o patrimônio cultural, mas também de
participar da formação do homem e do cidadão”.
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RESUMO
A pesquisa ora apresentada é recorte de Projeto maior intitulado: “Desigualdades
intraescolares e Gestão: estudo comparado em escolas públicas de Mossoró (RN) ”, e tem
como objetivo apresentar as relações existentes entre a Política Educacional e a Gestão
Escolar em instituição de zona rural. Os caminhos existentes entre o que pensam os
gestores da educação até o chão da escola, são ricos em obstáculos e disputas de interesse,
que atingem sobremaneira, as instituições localizadas em zonas mais afastadas nos
centros das grandes cidades, periféricas e do campo. No exercício de compreender essas
relações que perpassam a existência e resistência do espaço escolar em territórios do
campo, este trabalho se pauta na análise dos relatos de uma gestora de escola da zona
rural, localizada no Assentamento Eldorado dos Carajás II, também conhecido como
“Maisa”, em Mossoró (RN). Para isso, foram adotados alguns procedimentos
metodológicos, tais como: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental e estudo de caso.
Foi realizado breve levantamento de publicações sobre o tema investigado, em portais
como o Scientific Eletronic Library Online (Scielo); e Rede de Revistas Científicas da
América Latina e Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc), bem como em literatura
complementar, considerando as discussões acerca da relação entre a Política Educacional,
a Gestão Escolar, em escolas do campo. Através dos relatos foi possível vislumbrar que
a gestão vigente tem conhecimento da realidade na qual a comunidade escolar da
localidade vive. O conhecimento de todas as dificuldades e acontecimentos que o
agrupamento vivencia, se faz essencial para uma melhor compreensão do forte vínculo
entre a escola e a comunidade, bem como reitera o efeito território na dinamização da
escola. Assim sendo, inferimos a relevância de conhecer as relações existentes que
percorrem os espaços escolares do território do campo na perspectiva de entender os
desafios que atingem demasiadamente estas instituições.

INTRODUÇÃO
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Depreendendo a relevância que é conhecer e entender a relação entre Política
Educacional e a Gestão Escolar no que concerne nas instituições de zona rural, o presente
trabalho parte dos estudos e pesquisas desenvolvidos no Projeto maior intitulado:
“Desigualdades intraescolares e Gestão: estudo comparado em escolas públicas de
Mossoró (RN) ”. Contudo, objetivamos com este estudo apresentar as relações que existe
entre a Política Educacional e a Gestão Escolar em instituição de zona rural.
Ao longo dos anos, estudos e pesquisas buscaram refletir essas relações, bem
como as lutas e resistências que a educação do campo tem enfrentado. Pautando-se na
análise dos dados e relatos de uma gestora de escola da zona rural, localizada no
Assentamento Eldorado dos Carajás II, também conhecido como “Maisa”, em Mossoró
(RN), buscamos como percurso metodológico nos debruçarmos em pesquisa
bibliográfica; pesquisa documental e estudo de caso, em que foi realizado um breve
levantamento de publicações sobre o tema investigado, em portais como o Scientific
Eletronic Library Online (Scielo); e Rede de Revistas Científicas da América Latina e
Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc), bem como em literatura complementar,
considerando as discussões acerca da relação entre a Política Educacional, a Gestão
Escolar e desigualdades, em escolas do campo, correspondentes ao conjunto desses
autores: Freire (1987, 1996); Arroyo (2007); Fernandes (2006); Franco (2007); Caldart
(2008); Paro (2010); Silva (2012); Machado (2013); Vendramini, (2015); Santos (2018);
Marinho (2018).
AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO: OBSERVANDO ASPECTOS E
CONCEITOS ESTRUTURANTES
Para início de conversa consideramos relevante pontuar algumas questões a
respeito da educação do campo compreendendo que há uma distinção entre a educação
do campo e a educação rural. Com isso, abordamos também a respeito da política
educacional do campo, com base em alguns dos vários marcos legais da educação, a
Constituição Federal de 1934, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação 9394/96, resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, o decreto Nº
7.352 de 4 de novembro de 2010 que dispõe sobre a política de educação do campo e o
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, como também o
Plano Nacional de Educação 2014 - 2024.
Em diversos estudos e textos lidos vemos claramente a intenção dos estudiosos
em diferenciar a educação rural da educação do campo. De acordo com Santos (2018, p.
189):
Em suma, a Educação Rural se norteava por interesses econômicos e
ideológicos, primando, assim, não em garantir uma educação de boa
qualidade aos trabalhadores do meio rural, mas qualificá-los para uma
permanência obediente, mesmo em condições adversas, visto que não
havia investimentos públicos para melhorar a vida nesse território.

Com o crescente avanço da indústria no Brasil e a migração dos camponeses para
cidade, o chamado êxodo rural, a educação rural surge com o intuito de incentivar essa
população a continuar residindo em sua comunidade. Alguns estudos apontam que isso
ocorreu não com a intenção de oferecer uma educação de qualidade, mas visando a
possibilidade de permanência dos agricultores nas terras possibilitando a mão de obra e
produção de mercadorias. Até então as perspectivas que surgiram da educação para
pessoas que moravam na zona rural, não atendiam os interesses e não se pautavam na
realidade desses sujeitos.
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Segundo Caldart (2008) já a educação do campo é um conceito novo, conceito
este que não pode ser fixo, pois segundo a autora isso “mata a ideia de movimento da
realidade que ele quer apreender”, ela afirma que é necessário compreender o contexto
histórico de seu surgimento, para assim atribuir algumas questões importantes quanto ao
campo conceitual.
No que se refere a relação das práticas pedagógicas na educação do Campo, se faz
necessário reafirmar algumas concepções de Paulo Freire, dentre elas o diálogo como
essência de uma educação para à liberdade. Em seu livro Pedagogia do Oprimido (1987),
Freire ainda acredita que para o educador dialógico, problematizador, os conteúdos
previstos da Educação não é uma imposição, tão pouco um agrupamento de informações
a ser depositados nos educandos, todavia é a “organização sistematizadas e acrescentadas
ao povo, daqueles elementos que lhes entregou de forma desestruturada” (p.47). Já em
Pedagogia da Autonomia (1996), Paulo Freire chama atenção ao respeito que os
educadores precisam ter, quando aos saberes dos educandos, “ sobretudo os das classes
populares” (p. 15)
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, à educação do campo começa a
ser compreendida como aquela que ocorre em instâncias escolares localizadas na zona
rural. Segundo Arroyo (2007, p. 07) “Os movimentos sociais revelam e afirmam os
vínculos inseparáveis entre educação, socialização, sociabilidade, identidade, cultura,
terra, território, espaço, comunidade. ”
É importante elucidar que a educação do campo recebe tal designação, não apenas
por uma questão de localização espacial e geográfica, para além disso, atribui- se tal
dominação, uma vez que as escolas do campo são marcadas pela cultura camponesa que
a população possui, diferenciando-a da cultura dos indivíduos que vivem no meio urbano.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, “O campo, nesse
sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que
dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da
existência social e com as realizações da sociedade humana” (BRASIL, 2013, p.269).
Dentre os documentos legais analisados observamos que a partir da CF de 1934,
a educação do campo é tratada como educação rural. Ainda com pouca visibilidade, essa
constituição cita somente uma vez a educação rural, no artigo 156 “Parágrafo único - Para
a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará no mínimo, vinte por cento das
cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual”, tratando assim do
investimento que deveria ser feito nessa educação. Foi, somente a partir da década de
1980, com os movimentos sociais, que se desencadeou uma nova nomenclatura para a
educação rural, gerando mudanças “de perspectiva e de concepção de homem, escola,
saberes, mundo, trabalho e, sobretudo, o modo de pensar a educação rural, a qual passa a
ser educação do/no campo. ” Machado (2013, p. 4). Somente com a constituição de 1988,
que assegura a educação como um direito de todos e dever do estado, a educação ganha
maior amplitude e abre um leque de possibilidades educacionais universalizando a
educação.
Um marco de extrema importância para a educação do campo foi a LDB 9394/96,
em seu artigo 28, configura uma grande conquista para o movimento da educação do
campo, orientando para a construção de um plano pedagógico condizente com a realidade
dos alunos do campo, muito embora não evidencie questões quanto às práticas
pedagógicas.
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente:
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I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996).

Após grandes avanços na temática e o surgimento de discussões políticas nessa
área, como a 1ª Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo em 1998, a
educação que anteriormente era rural, passa a ser encarada de outra forma, essa
conferência anuncia que é necessária uma educação para a população do campo diferente
da que havia até então. Os movimentos sócio-políticos, colaboraram com a elaboração de
uma educação ampla, na qual envolvesse os níveis e modalidades de ensino, assim como
integrasse os processos educativos que aconteciam fora do ambiente escolar, nos
diferentes ápices da prática social.
A partir de 2008, com a homologação da Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril
de 2008, que estabelece diretrizes complementares para o desenvolvimento de políticas
públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, é definido o conceito de
“Educação do Campo”, que compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível
médio integrada com o Ensino Médio, com a finalidade de atender às populações do
campo em suas mais variadas formas de produção da vida - agricultores familiares,
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma
agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros.
Com o decreto Nº 7.352 de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política
de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA, temos a ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às
populações do campo, que deve ser desenvolvida em regime de colaboração da União
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as propostas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Nessa resolução são estabelecidos os
princípios que devem reger a educação do campo, dentre eles estão: o respeito da
diversidade do campo, o incentivo à produção de projetos políticos pedagógicos
específicos para o campo, formação para os profissionais da educação atuantes na área,
valorização da identidade da escola situada no campo e o controle da qualidade da
educação escolar, com a participação da comunidade e dos movimentos sociais.
Por fim, dentre as discussões das políticas educacionais que surgiram ao longo
dos anos e que estão no processo histórico de construção da educação do campo, temos o
PNE 2014 - 2024. Neste plano vemos claramente a intenção de incentivar o crescimento
e desenvolvimento dessa educação, nas metas e estratégias, sempre incluindo a educação
do campo em diversos aspectos, como oferecimento da educação básica como um todo,
erradicação do analfabetismo, oferecimento de transporte escolar, a formação de
profissionais da educação, considerando sempre as especificidades desses sujeitos.
Portanto, partindo da perspectiva do respeito aos saberes dos educandos, Silva
(2012, p.09) acredita que “pensar a educação do campo é pensar em estratégias que
ajudem a reafirmar identidades do campo”. Não obstante a isso, conclui-se que à
efetivação das Políticas de Educação do Campo, em grande medida só foi possível através
dos movimentos sociais, como o manifesto dos pioneiros e as conferências nacionais de
educação, foram imprescindíveis para a discussão das políticas educacionais, programas
e ações governamentais, nos quais trouxeram em forma de documentos, as concepções
de políticas de educação para a população do campo, em que reconhecem as dimensões
e os valores sócio-culturais dessa esfera.
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O CASO DA ESCOLA DE CAMPO EM MOSSORÓ - RN: UMA BREVE
APRESENTAÇÃO
A Escola Estadual Gilberto Rola, localizada no Conjunto Habitacional Ângelo
Calmon de Sá (Maisa), zona rural (BR 304 KM09) do município de Mossoró – Rio
Grande do Norte, conta com cerca de 1100 alunos matriculados. Construída em território
de assentamento, a Escola Gilberto Rola enfrenta as dificuldades que perpassam os
caminhos de sua localização.
Diante dos desafios enfrentados pela gestão e equipe docente da instituição, a
escola apresenta resultados extremamente satisfatórios, em relação a sua posição
geográfica e todos os outros preconceitos que assolam as escolas de zona rural no Brasil,
possuindo IDEB de 4,6 no ano de 2017.
Em relação ao corpo estudantil, dos estudantes de 5º ano, a escola possui em média
52% de seus alunos do sexo masculino e 46% feminino, 32% se considera branco e 35%
preto, 41% possui 10 anos de idade e 38% 11 anos – INEP 2017.
O gráfico a seguir denota a evolução do IDEB da escola Gilberto Rola nos anos
iniciais do ensino fundamental, expondo através dos números, o trabalho qualitativo de
todo corpo gestor da instituição. Como salientado no esquema, apesar de não ter
alcançado a meta no ano de 2015, a escola superou o valor previsto para o ano de 2017.

No que diz respeito à relação do território com as instituições de ensino, é
necessário compreender que o território tem forte influência na dinamização dos
processos escolares. Desta forma, partimos do pressuposto, que o território pode ser
percebido além da sua dimensão geográfica, todavia percebendo-o como um espaço
político, que influencia demasiadamente as instituições que ali se encontram. Segundo
Fernandes (2006) “Os espaços políticos diferem dos espaços geográficos em forma e
conteúdo. Os espaços políticos, necessariamente, não possuem área, mas somente
dimensões. Podem ser formados por pensamentos, ideias ou ideologias”. Além disso o
autor ainda respalda que o espaço social está contido no espaço geográfico, no qual
transforma-se continuamente pelas relações sociais, “produzindo assim vários tipos de
espaços materiais e imateriais, dentre eles: políticos, culturais, econômicos e
ciberespaços”. (FERNANDES, 2006, p. 4).
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A GESTÃO ESCOLAR E AS DESIGUALDADES DAS DISTÂNCIAS: COM A
PALAVRA A DIREÇÃO!
No que se refere ao papel desempenhado pelo gestor, compreende-se que o gestor
cumpre papel primordial na implementação e mediação da política educacional para/da
escola, configurando-se como liderança, é através de sua intermediação que se constrói a
participação ativa dos outros atores que compõem a escola. Todavia, intermediar o fazer
pedagógico na busca de um bom desempenho acadêmico “pode vir a negar outros fatores
externos à escola que influenciam as formas de ensinar e aprender, reproduzindo
desigualdades”. (MARINHO, 2018)
O gestor deve sempre se atentar para a importância de uma gestão mais dialógica
e democrática. Segundo Paro (2010, p. 765) “administração é a utilização racional de
recursos para a realização de fins determinados”, sendo que a administração escolar
possui um caráter mais pedagógico, aprendemos para que haja um bom desenvolvimento
dela é necessário que haja uma participação de todos nas tomadas de decisões.
Percebemos que o gestor na maioria das vezes é responsabilizado por grande parte dos
avanços e retrocessos da escola, segundo o autor a concepção de gestão/administração
escolar do senso comum reproduz que se o ensino vai mal a gestão tem grande culpa
nisso.
A Gestão Escolar Democrática do Ensino Público é princípio disposto no artigo
206 da Constituição Federal (1988) e referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB nº 9394 de 1996), e que se traduz enquanto Meta (19) do Plano
Nacional de Educação (2014-2024). Muitos são os fatores que contribuem para não
efetivação de vivências mais democráticas nas escolas, como já mencionamos, gerir
democraticamente requer diálogo e maior participação dos que compõem a escola como
um todo.
No que concerne ainda a uma gestão dialógica, nas falas da gestora percebemos
que ela menciona o trabalho coletivo como influenciador direto que podem gerar bons
resultados nas avaliações externas que a escola participa. Quando questionada a respeito
de quais ações que tem contribuído para os bons resultados da escola, ela responde que
As ações são planejamento. Tem sido o planejamento coletivo que é
bem trabalhado aqui na escola. Principalmente dos anos iniciais elas
ficam no contraturno planejamento a elas sempre buscam estratégias.
Entrevistador: os professores ficam no contraturno? Isso no
planejamento dos anos iniciais, dos anos finais ela tem um horário de
planejamento pronto no caso esses processos que estavam aqui,
planejando, então ele tem parceria com o supervisor... mais intensa mas
o sucesso no caso, que só saiu até agora no IDEB dos anos iniciais é
esse planejamento... são as estratégias que elas sempre buscam: de
atividades de reforço... aquelas aulas de reforço é um trabalho de
pesquisa de parceria com a família. (Gestora da Escola Estadual
Gilberto Rola).

Mesmo com o trabalho coletivo, percebe-se que diante dessas novas demandas, a
gestão pode vir a ser rotulada por e para resultados. A partir do relato da gestora foi
possível identificar que são muitos os fatores que implicam e prejudicam o
desenvolvimento da Escola, por ela ser caracterizada como uma escola de campo,
corroborando em favor de uma desigualdade em relação às escolas localizadas em zona
urbana. Quando questionamos a gestora se havia programas de qualidade do transporte
escolar, ela respondeu que:
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Sim. Porém, hoje nós estamos só com dois ônibus... um está quebrado...
é o nosso o nosso câncer maior aqui porque, como eu disse a você,
atendemos a 23 comunidades... esses três não são suficientes para
demanda de alunos que têm que utiliza transporte escolar. Eles estão
superlotados... tem ônibus que vem quase 80 alunos. Imagine quando
quebra deixa de atender várias comunidades como a de hoje... ele deixa
... como ele já quebrou a semana passada e está sendo um rodízio, ontem
ele atendeu algumas comunidades hoje ele já tá atendendo outra... a que
veio ontem já não vem hoje. Imagine o professor... o planejamento, o
trabalho, em sala de aula... porque se ele for fazer uma atividade hoje,
ele tem que observar quais foram os alunos que não puderam estar
presentes hoje... para amanhã fazer esse mesmo trabalho com esses
alunos que não estavam lá... assim no lugar dele avançar... não dá
continuidade não... ele tem que fazer o mesmo trabalho... assim é toda
uma quebra... por isso que eu digo que o transporte escolar aqui no
nosso caso da escola Gilberto Rola é um câncer... que por mais que a
gente cuide... porque o câncer infelizmente... a gente trata um de repente
ele aparece... então ele vai se enraizando afetando outros órgãos... que
é o caso do transporte escolar... não é só o translado desse aluno, ele
atinge toda a estrutura da escola... todos os caminhos. (Gestora da
Escola Estadual Gilberto Rola).

Através desse recorte da fala da gestora, percebemos mais um fator que prejudica
o desenvolver das atividades, e que isso acontece por ela se localizar em zona rural. Por
muitos alunos dependerem do transporte escolar, devido a grande maioria desses alunos
residirem em comunidades vizinhas, quando não há esse transporte, os professores são
coagidos a adaptarem as suas aulas de forma que possa atender a todos os alunos. Outra
fala que contempla as dificuldades das escolas do campo
Porque assim, como ela é zona rural, uma zona rural distante, longe de
Mossoró, tudo é mais difícil, por exemplo, é novidade chegar uma
internet como essa gratuita do governo do Estado numa escola da zona
rural. É novidade você chegar numa escola de zona rural ver uma escola
equipada como a nossa. É novidade você chegar numa escola de zona
rural ter os profissionais que nós temos. Infelizmente é a realidade,
então assim existe consequência. Aqui a gente consegue muita coisa
porque esse quadro que está aqui de profissionais são mantidos, e eles
amam esse espaço, então eles buscam muito, correm muito atrás. Mas
tudo que a gente tem aqui é com muita dificuldade. Para você ter ideia
essa escola tem 40 anos que foi feita essa estrutura, nunca houve uma
reforma. Ano passado o governo veio e anunciou essa reforma, essa
reforma já saiu em diário oficial, hoje a manifestação é cobrando
exatamente essa reforma, porque ou a gente faz essas mobilizações, ou
ficamos no anonimato, ficamos esquecidos. O transporte escolar,
chegou aqui, funciona mesmo com a dificuldade, porque quando
acontece isso de quebrar e passar muito tempo, a gente se faz perceber,
olhe nós estamos aqui, nós precisamos disso. Quando estamos sem
professor é do mesmo jeito, é aluno, é comunidade. Então são
consequências de estar na zona rural distante é. Porque se você for
analisar a gente tem quase a mesma quantidade de alunos que tem um
Elizeu, que tem um Abel, e você não ver um Elizeu, um Abel passando
por necessidades gritantes que nós temos. Infelizmente não era para ser,
mas temos muitas dificuldades por estar em uma zona rural distante.
(Gestora da Escola Estadual Gilberto Rola)
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Mais uma vez, percebemos a presença na fala da gestora a respeito da dificuldade
da escola de zona rural, por ela está distante da cidade e das secretarias, se torna difícil
ser visível. No que se refere a localização e o que esse aspecto traz para a estrutura
administrativa e as consequências no viés pedagógico da escola, a Gestora relata que a
instituição estando localizada na zona rural do município de Mossoró, se intensificam as
dificuldades enfrentadas numa proporção geral da escola. Com isso, uma possibilidade
de tornar a escola mais visível são as ações e protestos com o intuito de chamar atenção
do poder público para os problemas da escola, através também das redes de comunicação.
O problema com o acesso à Secretaria não é o único que a escola resiste. A distância
territorial do Conjunto Habitacional onde a instituição está localizada, sensibiliza o acesso
dos estudantes ao ambiente educacional. A Gestora relata ainda sobre a reforma da escola
que vêm sendo prometida há anos e o governo mantém a espera, uma escola que percebese que é de estrutura boa, com muitas salas espaçosas, mas que sofre com o descaso do
governo.
Sobre desigualdade intraescolar, compreende-se as desigualdades pertinentes ao
interior das escolas públicas, não somente as que incidem sobre o desempenho escolar,
mas as que incidem diretamente no desenvolvimento do indivíduo e sua garantia de
direitos (FRANCO et. al., 2007). Quanto a isso, a gestora faz considerações sobre a
desigualdade em Gilberto Rola. Ela declara que pelo motivo de a escola estar situada em
“espaço de assentamento, na zona rural, por ser escola do campo”, as crianças se sentem
inferiores perante as que moram mais próximas da cidade.
É difícil, é como eu disse a você porque eles mesmo acham que por
estar no setor de assentamento, na zona rural, por ser escola do campo,
eles se acham desiguais, inferiores. A gente trabalha nesse sentimento,
lá vai de novo o sentimento de pertencimento. Então, eu digo muito a
eles, vocês estão numa escola apesar da aparência, de uma qualidade
invejável. Vocês têm aqui os melhores professores, vocês têm
professores doutores, professores mestres, especialistas, vocês são
capazes. Não é porque vocês estão na zona rural, em projetos de
assentamentos, que vocês são inferiores, vocês são capazes. Então, mais
uma vez a questão da conversa, do diálogo, de pegar pequenos
exemplos, algumas manifestações para se trabalhar esse tipo de
conceito, de discurso, de conversa. Esse ano, nós tivemos uma das
melhores notas de redação do ENEM, foi uma aluna nossa, ela tirou
980. Uma aluna que sempre foi nossa, e ela não foi pra Mossoró fazer
cursinho, o cursinho que ela fez foi aqui, que nós temos uma parceria
com a UFERSA, em que ela oferece um cursinho preparatório. Então,
a gente trabalha nesse sentido que eles são capazes, independentemente
de ser da zona rural, eu digo que eles são muito urbanizados, eles têm
as mesmas condições de quem está na escola da zona urbana como eles
acham diferentes. Projetos aprovados na feira de ciência, e outros
destaques que a escola sempre obteve quando foi desafiada lá fora. E é
dessa maneira que a gente começa a trabalhar a desigualdade, não só
essa desigualdade de conhecimento, mas também vem as questões
raciais. A gente sabe que tem esses desafios que tem na mídia, com essa
violência desenfreada que surge, a questão do bullying que aqui
também não é diferente, mas eu acho que quando a gente trabalha dessa
forma, não só eu quanto gestora que estou aqui há muitos anos e
conheço, pai e filha, avó tem sempre essa conversa, mas os professores
também trabalham muito nesse sentido do diálogo, da roda de conversa.
Então, às vezes eles planejam algo, mas a necessidade é de passar um
filme, enfatizar algo que está angustiando aquela turma naquele
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momento, e é isso, é através do diálogo. (Gestora da Escola Estadual
Gilberto Rola)

Durante a entrevista, percebemos uma palavra chave nas falas da gestora
“pertencimento”. Ela afirma que essa questão do pertencimento, dos alunos se
reconhecerem como assentados, não existe muito na escola, com isso vemos que os
alunos se consideram inferiores em relação aos que moram na zona urbana. Aqui,
pertencimento pode ser compreendido, como os sujeitos se percebem como pertencentes
a um determinado local, os valores e sentimentos atribuídos nessa relação entre
ambiente e o ser.
Assim, ao longo dos anos estudos e pesquisas buscaram compreender as
desigualdades e os desafios que perpassam nas escolas do campo. Não é novidade que
estas escolas se caracterizam como resistência diante da luta por igualdade, bem como
por melhores condições de produção da vida no campo (VENDRAMINI, 2015, p.6).
Ainda segundo Vendramini (2018), a autora acredita que os movimentos sociais gerados
por agricultores, dentre outros militantes, como os sem-terra, parte de reivindicações por
políticas públicas, associadas aos embates econômicos, sociais e políticos. Vemos esses
movimentos presentes ainda hoje, como no exemplo dessa escola, os alunos e toda a
comunidade escolar se une quando o assunto é defender um direito de todos, o direito à
educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das questões levantadas, discussões e estudos realizados, pontuamos que a
educação do campo muito conquistou nos últimos anos, mas há muito que lutar para que
os direitos e conquistas não sejam negados após todo um histórico de crescimento. A
partir das análises feitas, podemos observar que muitos são os fatores que fazem da escola
de zona rural um local que é prejudicado e esquecido, gerando uma desigualdade em
relação às escolas da zona urbana. Existem algumas dificuldades que são singulares, que
não deveriam existir, mas que acontecem pelo fato da localização geográfica da escola,
dentre elas as mais destacadas são: a questão do transporte escolar; o sentimento de
“pertencimento” dos alunos; a distância entre a escola e as secretarias; o descaso do
esquecimento, que como vimos afeta a estrutura e consequentemente o desenvolvimento
pedagógico; entre vários outros fatores.
Foi possível pontuar que as políticas educacionais de incentivo e de garantia de
direitos da educação do campo, possibilitaram o crescimento dela através dos subsídios
direcionados para tal área. Com isso, percebemos que o gestor tem um papel fundamental
na mediação dessas políticas, ele junto com a comunidade escolar deve garantir que elas
sejam efetivadas. Nesse cenário, o gestor escolar deve sempre estar disposto a exercer
uma gestão baseada no diálogo e na coletividade, incluindo sempre todos os sujeitos que
fazem parte da comunidade escolar como um todo. Portanto é necessário nós como
educadores/gestores/sujeitos da educação também estejamos dispostos a abdicar de
práticas tradicionais que em nada acrescentam à educação.
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RESUMO
O referente trabalho foi desenvolvido a partir da disciplina de Gestão dos Processos
Educativos do 4º período do curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN. Tendo em vista, atualmente, a precarização do trabalho docente
torna-se cada vez mais árdua a jornada da educação e o desenvolvimento do trabalho
pedagógico dentro das escolas e a compreensão do papel do professor e do aluno nesse
processo. A pesquisa é de cunho qualitativo e caráter bibliográfico produzido através das
leituras dos textos dos seguintes autores: Paro (2015), Dourado (2007), Hypolito (2011),
Gohn (2006), Placco, Almeida, Souza, (2012). Tem como objetivo compreender o papel
dos sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, que perpassa pela discussão sobre as
políticas que estabelecem uma estrutura de ensino e a precarização do mesmo, tendo a
escola como campo de atuação e troca de conhecimentos. Sobretudo como o trabalho
pedagógico pode influenciar ou até mesmo contribuir para que o indivíduo possa se tornar
sujeito participante estimulado a buscar e produzir conhecimentos para a vida em
sociedade. Ao final concluímos que é preciso ter um sistema de ensino capaz de formar
educadores que se tornem personalidades cidadãs, e não meros transmissores de
conhecimentos científicos, e assim possam formar seus alunos que se reconheçam como
sujeitos ativos e participativos dentro do seu processo de formação, bem como dispostos
a colaborar com a contribuição dos seus conhecimentos, pois é dentro desse processo que
os sujeitos se afirmam como tais.
Palavras-chave: Professor. Aluno. Trabalho Pedagógico.

INTRODUÇÃO
Durante as discussões em sala sobre o Gerencialismo e as políticas que governam
nossa educação básica, podemos observar que o trabalho pedagógico fica sempre a mercê
dessas atuais políticas que visam estabelecer um ensino de qualidade. Porém, essa
qualidade está relacionada à forma como nossos índices educacionais se comportam e
não no amplo sentido de melhoria contínua da educação.
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O trabalho docente precarizado torna cada vez mais árdua a jornada da educação,
e assim a corrida por resultados positivos dentro das avaliações acaba por tornar o
aprendizado das crianças e jovens um sistema mecanizado pautado nesses índices.
Segundo Hypolito (2011), existem várias formas de precarizar o trabalho docente, dentre
elas a que mais se destaca é o salário e sua desvalorização por meio governantes.
O presente trabalho tem como tema central o Trabalho Pedagógico visando
conhecer melhor o papel do professor e do aluno como sujeitos atuantes no processo de
ensino-aprendizagem. A pesquisa tem caráter bibliográfico de cunho qualitativo, como
forma de compreender melhor o tema abordado aprofundamos nos seguintes autores:
Dourado, 2007; Hypolito, 2011; Paro, 2015; Gohn, 2006; Placco, Almeida, Souza, 2012.
Tem como objetivo compreender o papel dos sujeitos, professor e aluno, no
processo de ensino-aprendizagem, que perpassa pela discussão sobre as políticas que
estabelecem uma estrutura de ensino e a precarização do mesmo, tendo a escola como
campo de atuação e troca de conhecimentos. Sobretudo como o trabalho pedagógico pode
influenciar ou até mesmo contribuir para que o indivíduo possa se tornar sujeito
participante estimulado a buscar e produzir conhecimentos para a vida em sociedade.
Observamos que a atuação docente deve estar voltada para a construção do
conhecimento do aluno, pois nessa relação não existe mais um sujeito que ensina e outro
a quem se destina o ensino, mas aquele que aprende ao ensinar e o que ensina ao
apreender. Conforme Paro (2015) nos mostra:
Isto significa que o processo pedagógico deve tomar o educando como
sujeito, quando mais não seja para não ferir o princípio de adequação
de meio a fins: se o fim é a formação de um sujeito, o educando, que
nesse processo forma sua personalidade pela apropriação da cultura,
tem necessariamente de ser um sujeito. Portanto, ele só se educa se
quiser. Disso resulta que o educador precisa levar em conta as
condições em que o educando se faz sujeito. Não basta, portanto, ter
conhecimento de uma disciplina ou matéria a ser ensinada. (PARO,
2015 p. 49, grifo no original).

O educador não torna o educando sujeito, como Paro mesmo aborda, o aluno já é
sujeito do sua própria construção de seu conhecimento. Pois, o conhecimento é uma
construção de mão dupla que tem como resultado principal o trabalho pedagógico.
O TRABALHO PEDAGÓGICO E SUAS CARACTERÍSTICAS
A partir dos estudos articulados entre autores, entendemos que a escola é o lugar
onde acontece todo o processo de construção do conhecimento. Esse processo não está
no sentido do professor passar e o aluno receber, mas na relação de construção em que
ambos tornam-se sujeitos participantes. Paro (2015) afirma que:
[...] O professor é necessariamente sujeito porque tem um objetivo a
realizar e se aplica em sua realização; o educando é sujeito porque o
êxito do aprendizado só se dá se ele aplica sua vontade na atividade de
aprender. [...] o objeto de trabalho pedagógico não pode ser mero
objeto, mas um sujeito, mesma condição esperada do produto que se
propõe realizar. (PARO, 2015. p. 66).

A escola é um campo de atuação onde todos os atores precisam estar envolvidos
do início ao fim no processo de ensino-aprendizagem, segundo as autoras Almeida,
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Placco e Souza (2012), o coordenador pedagógico também traz suas contribuições nesse
processo servindo de apoio aos professores tanto no que diz respeito à rotina escolar
quanto a contribuições em sua formação continuada.
Na escola a visão de uma empresa não pode ser admitida, pois não se trata de
planejar uma determinada ação e se dividir fases de produção, o planejamento pedagógico
é totalmente diferenciado porque temos um professor que é o sujeito do conhecimento
científico e temos um aluno que irá a partir de sua carga cultural e social ser sujeito de
construção e articulação desse conhecimento final que será produzido. Nesse sentido Paro
coloca que:
A relação pedagógica como relação entre sujeitos supõe que o
educando, para aprender, seja levado a aplicar sua vontade, como autor,
no processo de aprendizado; e que o educador, para ensinar, seja
verdadeiro na transmissão de determinado conhecimento. (PARO,
2011, p.129).

Essa afirmação propõe, que a relação entre educador e educando seja
indispensável no processo de ensino-aprendizagem a partir do momento em que o
educador contribui para a formação do mesmo enquanto sujeito sociocultural. O gestor
da escola não pode basear seu planejamento como sendo totalmente de fim
administrativo, como pede o gerencialismo, pois o mesmo precisa ser atuante também no
planejamento pedagógico para atender as demandas e necessidades da escola. Como Paro
(2015) nos apresenta,
Com relação ao conteúdo, é uma visão altamente reducionista e
discriminatória porque não serve à formação do humano-histórico em
sua plenitude, restringindo o ensino as tradicionais disciplinas
escolares. [...] (PARO, 2015 p. 63).

A partir dos textos Reorganização Gerencialista da Escola e Trabalho Docente de
Hypolito (2011) e Diretor escolar: educador ou gerente? de Paro (2015), podemos
observar como o trabalho pedagógico não pode ser baseado no senso comum, como vem
sendo feito atualmente, em que as empresas encontram-se à frente das criações de
políticas educacionais. Como Paro coloca:
[...] A razão mercantil, ao privilegiar a busca de resultados econômicos,
costuma
menosprezar
os
fins
educativos,
favorecendo
encaminhamentos e abordagens que passam ao largo das boas práticas
pedagógicas e do conhecimento técnico-cientifico sobre a educação.
Por seu turno a ausência de familiaridade com a pedagogia deixa sem
norte os agentes de politicas educacionais, que são seduzidos pelos
mecanismos de competição mercantil, na busca de soluções que
compensem seu amadorismo pedagógico. (PARO, 2015. p. 50-51).

Esses agentes que estão pensando as políticas educacionais voltadas para as
escolas são em sua grande parte administradores de empresas, sendo assim articulam o
saber apenas com fins comerciais não atentando para o pedagógico como sendo essencial
no trabalho escolar. Paro (2015) afirma que “a razão mercantil se faz presente nas
políticas públicas em educação é aquela em que, embora não articulados com os interesses
diretamente econômicos, tanto o discurso quanto a prática seguem o paradigma
empresarial capitalista”.
Em suas colocações, Paro (2015), reflete que o trabalho pedagógico perpassa pelo
técnico e o político a partir do momento em que ambos não podem caminhar
separadamente, porém cada um em sua independência, sendo que a função educativa
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escolar não depende apenas do professor, mas também de toda a estrutura de
funcionamento da escola.
De acordo com Dourado (2007), o trabalho pedagógico encontra-se marcado por
políticas descontínuas e governamentais, sendo assim, o autor retrata que tais programas
até caminham rumo à inclusão e democratização, mas prevalece à lógica empresarial, o
viés tecnicista e produtivista. Nesse contexto o mesmo afirma que:
[..] o governo federal pautou sua atuação pelo princípio da defesa da
educação de qualidade, a partir do binômio inclusão e democratização.
Algumas ações mereceram particular destaque, como a ampliação do
ensino fundamental de oito para nove anos, as políticas de ação
afirmativa e, de modo estrutural, a criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB). (DOURADO, 2007. p. 929).

Observamos que nesse processo de tantas políticas que regem a educação o que
mais necessitamos é que os governos se preocupem realmente com as relações de ensinoaprendizagem na construção dos conhecimentos. Conforme Paro (2015) analisa,
É diante desse quadro que se evidencia a necessidade de considerar, por
um lado, as consequências mais diretas da lógica mercantil na escola,
por outro a singularidade do processo de produção pedagógico e os
desafios que se apresentam para as políticas públicas educacionais e
para a administração da escola fundamental. (PARO, 2015, p. 55).

Nessa afirmação podemos entender o quanto as políticas que regem a educação
seguem o viés mercadológico, como se o processo do trabalho pedagógico se desse
apenas na lógica de transmissão de conhecimentos voltados para o mercado de trabalho.
O PAPEL DO PROFESSOR E DO ALUNO NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
O professor tem papel fundamental dentro do processo educativo, partindo dele,
os educandos são estimulados a buscar e produzir conhecimentos para viver em
sociedade, a grande responsável por desenvolver esse processo educativo, é a didática, é
ela que auxilia o professor a criar estratégias para o desenvolvimento de aprendizagens
dos alunos.
Na visão de Paro (2015), todo o processo pedagógico deve ter o aluno como
sujeito de seu aprendizado, e não só o professor que é detentor do conhecimento e tem
que repassar esse conhecimento adiante. Ele afirma:
Educar não é apenas explicar a lição ou expor o conteúdo disciplinar,
mas propiciar condições para que o educando se faça sujeito do seu
aprendizado, levando em conta seu processo de desenvolvimento
biopsíquico e social desde o momento em que nasce. (PARO, 2015, p.
49).

Uma das maiores dificuldades para o professor, dentro do contexto social em que
se vive e que se pode observar, é a formação do hierarquismo, que faz alusão que o
professor é o único possuidor do saber dentro da sala de aula. É necessário desmistificar
esse pressuposto para que se possa dar destaque à busca de saberes conjuntos, a igualdade
e a transmissão de saberes.
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Segundo Paro (2015, p. 71), “O educando não desempenha sua função como
alguém que simplesmente “apanha” o saber das mãos do educador e os guarda para si”.
Portanto, o papel fundamental do aluno é se aperfeiçoar e perpassar pela curiosidade de
algo que lhe foi apresentado para conhecer mais, para buscar outras informações, ser
reflexivo e transmitir o que lhe foi repassado ou até mesmo que aprendeu.
Gohn (2006), afirma que a educação forma o indivíduo para a cidadania e que os
movimentos sociais e as lutas pela educação de qualidade são históricas e ocorrem dentro
e fora da comunidade escolar, segundo a autora:
[...] As lutas pela educação envolvem a luta por direitos e são parte da
construção da cidadania. Movimentos sociais pela educação abrangem
questões tanto de conteúdo escolar quanto de gênero, etnia,
nacionalidade, religiões, portadores de necessidades especiais, meio
ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, direitos culturais
etc. Esses movimentos são fontes e agências de produção de saberes.
[...] (GOHN, 2006. p. 35).

Essas lutas em defesa da educação proporcionam ao aluno um caminho de saberes
que permeiam a sociedade, sendo ele inclusive um dos agentes de transformação desse
ambiente em que vive.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista que nossa proposta era apresentarmos o papel do professor e do
aluno como atores do trabalho pedagógico, observamos que esse trabalho pedagógico se
apresenta como sendo de grande importância à participação de ambos na efetivação de
todo processo de ensino-aprendizagem.
Observa-se que a dimensão política do trabalho pedagógico tem sua estrutura a
partir do sujeito, bem como, das relações de poder no interior do espaço educativo e ainda
também em sua articulação com as relações de poder no plano social mais amplo. Não se
pode deixar de lado, ainda, que a sociedade capitalista contém interesses de classes
antagônicos em seu interior. Portanto as disputas de poder se fazem presentes, dentro do
campo educacional, na busca de articulação desse sistema, a educação passa a ser um
elemento modulador da cidadania política dos indivíduos, estabelecendo para os sujeitos
uma forma socialmente aceitável no que concerne aos padrões de sociabilidade, produção
e consumo.
Vimos que seria necessário antes mesmo de adentrarmos nesses papéis, onde o
professor e o aluno se efetivam como sujeitos participantes do processo de ensinoaprendizagem, dialogarmos um pouco sobre o trabalho pedagógico em si e como é visto
pelos autores estudados dentro do componente curricular obrigatório de Gestão dos
Processos Educativos ministrado no quarto período do curso de Pedagogia, da Faculdade
de Educação.
Dentro de todo processo os autores dialogam sobre como a gestão e as políticas
educacionais interferem nessa relação de construção do conhecimento, e como elas ditam
muitas vezes regras a serem seguidas fielmente, na perspectiva de afirmação de um
educação de qualidade pautada em índices.
É preciso ter um sistema de ensino capaz de formar educadores que se tornem
personalidades cidadãs, e não meros transmissores de conhecimentos científicos, e que
assim possam formar seus alunos em cidadãos que tenha pensamentos democráticos e
personalidade humano-histórico, que se reconheçam como sujeitos ativos e participativos
dentro do seu processo de formação, bem como dispostos a colaborar com a contribuição
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dos seus conhecimentos, pois é dentro desse processo que os sujeitos se afirmam como
tais.
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O ESTADO DO CONHECIMENTO: algumas reflexões sobre políticas de
alfabetização de crianças27
Edilene da Silva Oliveira28
Ivonaldo Neres Leite29

RESUMO
Neste trabalho, temos como objetivo apresentar estudos desenvolvidos a partir de teses e
dissertações que versam sobre as políticas de alfabetização de crianças, publicadas entre
os anos de 2008 a 2017. A fundamentação da temática discutida pauta-se nas seguintes
categorias de análise: estado da arte (FERREIRA, 2002; GIL, 2002), Políticas de
alfabetização (MORTATTI, 2010; SOARES, 2014). A pesquisa foi realizada no Portal
da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) adotando como critérios
específicos, utilizando os seguintes descritores: políticas de alfabetização e políticas de
currículo em alfabetização. Foram obtidos 76 registros, ao todo, entre teses e dissertações,
porém para esse estudo utilizamos apenas 06, sendo 03 dissertações e 03 teses, sendo
essas as que mais se aproximaram com o objetivo proposto para este estudo. Dessa
maneira, nos trabalhos analisados podemos perceber que as políticas de alfabetização têm
contribuído com a aprendizagem das crianças no Ciclo de Alfabetização, porém entre as
políticas de alfabetização estudadas nas pesquisas ressaltamos que ainda existem lacunas
a serem melhoradas nos currículos voltados para essa etapa da educação básica. Como
exemplo, destacamos que, existe um número significativo de crianças que chegam ao
final do primeiro ciclo sem o domínio apropriado da leitura e da escrita como ferramentas
essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, desenvolvendo sua capacidade
de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de produzir textos em diferentes gêneros
e de participar do mundo cultural em que vive. Sendo assim, destacamos que se faz
necessário a elaboração e reformulação das políticas de alfabetização com a intenção de
ampliar o processo de alfabetização escolar.
Palavras-chave: Políticas de alfabetização. Políticas de currículo em alfabetização.
Políticas educacionais. Alfabetização.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o intuito de conhecer alguns dos estudos já desenvolvidos sobre
políticas de alfabetização de crianças para dialogar com a pesquisa que está sendo
realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), levando em consideração a importância de
conhecer os trabalhos acadêmico-científicos já existentes e que discutem sobre as
políticas de alfabetização de crianças. Realizamos esse estudo, pois acreditamos ser
27

Pesquisa realizada na disciplina Pesquisa em Educacional, do Mestrado em Educação do Programa de
Pós-Graduação em Educação ((POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
28
Aluna regular e Bolsista de Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: edilene12oliveira@hotmail.com
29
Doutor em Ciências da Educação/Área de Especialização Sociologia da Educação, na Universidade do
Porto/Portugal. É Professor da Universidade Federal da Paraíba (no Centro de Ciências Aplicadas e
Educação/Departamento de Educação); pesquisador credenciado no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: ivonaldo.leite@gmail.com

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

70

necessário compreender como vem sendo construído o debate em torno do nosso objeto
de estudo.
Neste caso, vale frisar a questão da alfabetização no processo de organização do
sistema de educação brasileiro, que é abordada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN/ BRASIL, 1996). Para tanto, vem sendo assumido em diversas
políticas o compromisso dos Governos Federal, Distrito Federal, Estados e Municípios o
objetivo de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade,
ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, como exemplo, destacamos a Lei nº
13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional de Educação (2014-2024), na meta 5 prevê
a alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o 3º ano.
Destarte, este estudo tem como objetivo apresentar estudos desenvolvidos a partir
de teses e dissertações que versam sobre as políticas de alfabetização de crianças,
publicadas entre os anos de 2008 a 2017 no Portal da Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações30. Assim, buscamos conhecer as teses e dissertações que abordaram
sobre as políticas de alfabetização e políticas de currículo em alfabetização, com o intuito
de contribuir com a produção do conhecimento desse campo de estudo e com a sua
ampliação.
Dessa forma, para a realização desse trabalho optamos pela abordagem do tipo
estado do conhecimento, levando em consideração a importância de conhecermos as
produções acadêmico-científicas já existentes e que discutem sobre as políticas de
alfabetização. Segundo Ferreira (2002, p. 258), pesquisas denominadas de estado da arte
ou estado do conhecimento “[...] são reconhecidas por realizarem uma metodologia de
caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que
busca investiga”. Sendo assim, nos propomos a realizar uma pesquisa bibliográfica com
dissertações e também teses na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD) que discutem sobre a produção de conhecimento referente ao desenvolvimento
de estudos que abordam sobre as políticas de alfabetização de crianças.
Destacamos ainda que essa pesquisa foi relevante para coletar dados que depois
serviram de base para a construção e também o desenvolvimento de nosso trabalho
acadêmico de mestrado. Para tanto, categorizamos e analisamos os achados do estado do
conhecimento, demonstrando de forma geral o assunto destas produções. Quanto à
fundamentação da temática estudada, traça-se a partir das seguintes divisões: estado do
conhecimento (FERREIRA, 2002; GIL, 2002) e políticas de alfabetização (MORTATTI,
2010; SOARES, 2014).
O trabalho está estruturado em três tópicos para uma melhor compreensão, além
do tópico que introduz o estudo. No primeiro tópico, “Caracterizando o campo da
pesquisa e o caminho percorrido”, descrevemos onde foi realizado o estudo e ressaltamos
sobre como a pesquisa foi realizada e já no segundo tópico, “A alfabetização de crianças”,
traz algumas discussões sobre a alfabetização. No terceiro tópico, “O estado do
conhecimento em políticas de alfabetização”, delineamos as pesquisas (teses e
dissertações) que foram analisadas entre os anos 2008 a 2017 para esse estudo. Por último,
apresentamos algumas considerações a respeito das contribuições das políticas de
alfabetização mediante a produção acadêmica no recorte temporal delimitado e as
referências utilizadas no estudo.
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Esse estudo é definido como de caráter bibliográfico, pois tem a finalidade de
mapear e também de discutir sobre determinada produção acadêmica. Ressaltamos que,
segundo Gil (2002), pesquisas desse tipo são desenvolvidas com embasamentos em
materiais já elaborados, sendo esse composto especialmente de periódicos, livros, teses e
dissertações.
Para tanto, de acordo com os estudos realizados no decorrer da pesquisa,
compreendemos que as pesquisas denominadas de estado do conhecimento, podem
proporcionar uma contribuição importante na constituição do conhecimento em
educação, tendo em vista demonstrar e tentar responder que aspectos e dimensões têm
sido destacados e construídos em diferentes épocas e lugares. Apresenta ainda as
restrições assim como as lacunas sobre o campo em que se desenvolve ou pretende
desenvolver a pesquisa.
[...] Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em
comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica
em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em
diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido
produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado,
publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de
seminários (FERREIRA, 2002, p. 258).

Dessa forma, ressaltamos que é um tipo de pesquisa que nos coloca em contato
com os assuntos que já foram discutidos sobre o nosso tema de estudo. Já Segundo
Romanowski e Ens (2006), o estudo que discorre apenas um setor das publicações a
respeito do tema que se pretende pesquisar/estudar vem sendo chamado de “estado do
conhecimento”.
Assim, buscando conhecer os estudos já desenvolvidos sobre políticas de
alfabetização, realizamos um levantamento dos trabalhos que integram o Portal da
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)31 entre os anos de 2008 a
2017. Destacamos que a BDTD integra o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT) no campo do Programa da Biblioteca Digital Brasileira (BDB),
conta com a ajuda da Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP). Tem o
intuito/objetivo de reunir as teses e dissertações construídas em todo o Brasil, assim como
produções brasileiras que sejam produzidas fora do país.
Para tanto, utilizamos como descritores as seguintes palavras-chave: políticas de
alfabetização, políticas de currículo em alfabetização. Ressaltamos que o
levantamento/pesquisa dos trabalhos produzidos foi realizado durante a metade do mês
de outubro de 2017 a janeiro de 2018. A busca avançada dos dados ocorreu por título e
em sua maioria por assunto. Obtivemos como resultados a localização de 76 trabalhos ao
todo, mas no decorrer da categorização dos trabalhos observamos que 01 desses trabalhos
se repetia e 01 não conseguimos realizar o download do arquivo no repositório (BDTD).
Na primeira análise realizada, tentamos identificar a origem das teses e
dissertações disponíveis no Portal da BDTD, observamos que a maioria das teses e
dissertações encontradas na BDTD sobre a temática do estudo são de instituições
públicas, sendo a maioria de instituições federais.
31
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Após a leitura dos resumos, introdução e considerações dos trabalhos,
delimitamos os trabalhos que mais aproximavam-se da temática estudada, sendo apenas
06 os selecionados. Essa análise permitiu dividir os trabalhos localizados na BDTD em
duas categorias: políticas de currículo em alfabetização e políticas de alfabetização, além
de demonstrar de forma geral o conteúdo dessas produções.
A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS
Nas últimas décadas, o processo de alfabetização no Brasil tem passado por várias
transformações, para Soares (2014, p. 47), a alfabetização seria a “ação de ensinar e
aprender a ler e escrever e o letramento o estado ou condição de quem sabe ler e escrever,
mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. Com isso, o primeiro termo
está voltado para o processo pelo qual se adquire uma tecnologia, ou seja, a escrita
alfabética, assim como as habilidades de utilizá-la para ler e escrever. Quanto ao termo
letramento, esse está relacionado ao exercício efetivo e competente da tecnologia da
escrita.
Segundo Albuquerque (2007), no Brasil, o termo letramento não substituiu a
palavra alfabetização, mas se uniu a ela, ou seja, aparece associado. Soares (2014, p. 47)
considera os termos “[...] alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e
escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita”. Trata-se de evidenciar a
intenção que preza por processos que tornem o sujeito alfabetizado e letrado, no mesmo
espaço de tempo.
Para Mortatti (2010), a alfabetização das crianças nos primeiros anos escolares é
compreendida como processo de ensino e aprendizagem da leitura, assim como da escrita
em língua materna, é entendida como um processo complexo e multifacetado que abrange
ações humanas como, por exemplo, as ações políticas, garantidas como dever do Estado
e direito do cidadão.
Todavia, as iniciativas definidas não têm sido suficiente para resolução do déficit
de alfabetização na idade certa, sendo apontado em indicadores educacionais um número
significativo de crianças que chegam ao final do primeiro ciclo sem o domínio apropriado
da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando
informação, desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de
ler e de produzir textos em diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no qual
está inserido. Dessa forma, objetiva-se a construção de um processo de alfabetização que
supere a habilidade de codificar e decodificar, possibilitando o domínio de outros
conhecimentos que permitem o uso da escrita em práticas sociais do cotidiano do aluno.
Diante disso, algumas políticas educacionais estão sendo construídas e refletidas
mediante contribuições significativas do âmbito acadêmico e da sociedade civil. Dentre
as políticas públicas que visam superar as dificuldades de alfabetização que permeiam a
escola pública brasileira, destaca-se a da Lei nº 13.005/2014 que instituí o Plano Nacional
de Educação (2014-2024). Este passa a estabelecer um conjunto de metas e estratégias
para a educação brasileira em uma década. Sendo assim, União, Estados e Municípios
precisam ampliar o acesso à escola, melhorar a qualidade dessa oferta e reduzir as
desigualdades escolares. Dentre as 20 metas propostas no PNE (2014-2024), ressaltamos
a definição da meta 5 que tem como foco a alfabetização de todas as crianças, no máximo,
até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. No entanto, compreendemos que:
[...] a alfabetização continua sendo um dos signos mais evidentes e
complexos da ambígua relação entre deveres do Estado e direitos do
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cidadão. E, como tal, área estratégica para a consecução de políticas de
modernização econômica e social que contemplem necessidades
básicas de todos (MORTATTI, 2010, p. 340).

A autora mostra que as discussões sobre a alfabetização e políticas voltadas para
essa área não são novas, mas se iniciaram na década de 1980 e sendo enfatizada somente
a partir da década de 1990, mediante a reforma do Estado brasileiro, porém ainda hoje
ocorrem lutas com o intuito de conseguir uma política de alfabetização pública de
qualidade que possa superar as lacunas no processo alfabetização das crianças, como por
exemplo, muitas crianças terminarem o Ciclo de Alfabetização sem saber ler e escrever,
ações essas necessárias para seguir aprendendo.
O ESTADO DO CONHECIMENTO EM POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO
Neste momento, apresentamos as pesquisas selecionadas no estado do
conhecimento que mais aproximaram-se do assunto estudado. Para se ter uma melhor
visão dos trabalhos acadêmicos pesquisados, iremos destacá-los em dois quadros, nesses
apresentamos o nome da instituição e o nível da pesquisa, ou seja, se é de mestrado ou
doutorado, o nome da autora, o ano em que foi concluída e o título do estudo, os quadros
foram elaborados de acordo com as palavras-chaves: políticas de currículo em
alfabetização e política de alfabetização.
O quadro abaixo traz a identificação dos trabalhos selecionados sobre políticas de
currículo em alfabetização na BDTD.
Quadro 1- Políticas de currículo em alfabetização
Nível e Instituição

Autora e Ano

Mestrado/
Pontifícia Monteiro (2016)
Universidade Católica de
São Paulo
Doutorado/
Pontifícia Watanabe (2015)
Universidade Católica de
São Paulo

Título da pesquisa
Integração de tecnologias ao currículo
no ciclo de alfabetização: análise de
políticas públicas educacionais.
Políticas públicas de alfabetização na
Rede Municipal de Ensino de São Paulo:
uma trajetória para a consolidação do
Direito à educação.

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho com base na pesquisa feita pelo site da BDTD.

Com base nos trabalhos apresentados no Quadro 1, o trabalho de Monteiro (2016)
destaca uma concepção de políticas de currículo que traz reflexões sobre a integração das
Tecnologias de Informação e Comunicação ao currículo do Ensino Fundamental, mais
especificamente ao ciclo de alfabetização. A intenção, aqui, é de identificar os caminhos
apontados pelas políticas públicas, mediante uma análise documental do Plano Nacional
de Educação (2014-2024) e do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC) – Cadernos de formação 2015.
Assim, Monteiro (2016) dispõe de uma visão de um currículo mais amplo para se
trabalhar no processo de alfabetização, no qual seriam englobados vários aspectos sociais,
contribuintes do processo de alfabetização das crianças, como o uso das tecnologias em
sala de aula pelos professores e alunos. No entanto, percebe-se que muitas escolas dos
anos iniciais do Ensino Fundamental não têm salas de informáticas com computadores
para que os professores possam utilizar. Em outras realidades, podemos observar que
ainda hoje existem professores que não sabem utilizar as ferramentas de um computador
e outros que não têm interesse em fazer uso das Tecnologias de Informação e
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Comunicação (TICS). Por outro lado, existem casos que quando alguns professores
tentam utilizar esses meios para ministrar aula, muitas vezes os computadores estão
quebrados e a internet não funciona. Entretanto, sabe-se que esses tipos de situações
variam de acordo com a realidade de cada escola, cidade e regiões do Brasil.
Além das contribuições de Monteiro (2016), destacamos a tese de Watanabe
(2015), que estudou os avanços e os retrocessos do processo de alfabetização na Rede
Municipal de Ensino de São Paulo (RMESP) por meio das políticas públicas e das práticas
educativas. Faz uma análise em documentos a respeito da “trajetória de aspectos
orientadores para o comprimento dos direitos à educação, os desafios curriculares
colocados para o ciclo de alfabetização e os discursos de docentes e gestores no contexto
escolar” (WATANABE, 2015, p. 07).
Discorre que os educadores que ensinam no Ciclo de Alfabetização deveriam ficar
mais atentos para não elaborarem, em propostas curriculares, determinadas ações que
possam contribuir para a domesticação dos indivíduos que são atendidos pela escola
pública. Dessa forma, considera-se uma educação crítica e emancipatória que contribua
para a criação de uma cidadania ativa.
Mostra, ainda, que têm ocorrido avanços nas políticas públicas de alfabetização
voltadas para os indicadores relacionados à educação. Como a ampliação do Ensino
Fundamental de 8 para 9 anos, Diretrizes Gerais para a Educação Básica, com a
institucionalização do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ampliação dos
anos de alfabetização para três anos, a aprovação do Plano Nacional de Educação, entre
outras. Watanabe (2015) destaca como alguns dos retrocessos nas políticas no Ciclo de
Alfabetização a Provinha Brasil e a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), além
da gestão escolar desarticulada das políticas públicas que existem.
No quadro abaixo, estão destacadas as pesquisas localizadas sobre políticas de
alfabetização na BDTD.
Quadro 2- Políticas de alfabetização
Nível e Instituição

Autor e Ano

Doutorado/
Universidade Alferes (2017)
Estadual de Ponta Grossa

Mestrado/
Universidade Santos (2012)
Federal de Juiz de Fora

Doutorado/
Universidade Rocha (2016)
Federal de Juiz de Fora

Mestrado/
Universidade Castro (2014)
Federal de Juiz de Fora

Título da pesquisa
Pacto
Nacional
pela
Alfabetização na Idade Certa:
uma análise contextual da
produção da política e dos
processos
de
recontextualização.
Política de alfabetização da
Rede Municipal de Ensino de
Juazeiro – BA: contribuições
para o Programa Pacto com os
Municípios – Todos pela
Escola.
Avaliação de Impacto de uma
Política Pública em Educação:
análise do Programa de
Intervenção
Pedagógica/Alfabetização no
Tempo Certo no período
2008/2012.
Bloco
Pedagógico
de
Alfabetização: possibilidades e
entraves desta política em duas
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escolas da Rede Municipal de
Juiz de Fora.
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho com base na pesquisa no site da BDTD.

Dentre os trabalhos citados no Quadro 2, a tese da autora Alferes (2017) discute o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em “nível macro” no âmbito
do Governo Federal e em “nível micro” para saber como as ações do PNAIC são
recontextualizadas. A pesquisa de Alfares (2017) aponta que o Programa PNAIC tem
elementos de uma “pedagogia mista”, voltada para princípios com modelos pedagógicos
de competência e de desempenho, sendo ainda recontextualizado nas instâncias “meso”
e “micro”, possibilitando a configuração de vários sentidos quando é colocado em ação.
Na tese, o PNAIC é apresentado como um programa abrangente que acompanha
potencialidades, limites e desafios. Dentre as potencialidades, destacou-se a abrangência
do público-alvo e os materiais direcionados para alfabetização. Já os limites registram as
descontinuidades do Programa, bem como a ausência de prestação de conta dos
investimentos efetivados no PNAIC. Os desafios estão atrelados ao apoio pedagógico aos
professores e em especial aos que estão iniciando, o acompanhamento da aprendizagem
dos alunos, entre outros.
Já o estudo realizado por Santos (2012) trata de uma pesquisa voltada para as
políticas de alfabetização, com foco no Programa Pacto com os Municípios, com a
intenção de alfabetizar as crianças das redes públicas no máximo até os oito anos de idade,
no intuito de eliminar o analfabetismo.
Para Santos (2012), algumas Secretarias de Educação compreenderam que, para
obter avanços na alfabetização das crianças, é necessário investir em políticas voltadas
para o Ciclo de Alfabetização a fim de assegurá-la no tempo certo. Existem ainda as que
consideram que o tempo para ser alfabetizado não deve ser limitado, pois é um
“processo”.
A tese de Rocha (2016) apresenta uma análise do Programa de Intervenção
Pedagógica – PIP/Alfabetização no Tempo Certo no âmbito do estado de Minas Gerais,
cuja intenção foi avaliar o impacto dessa política pública no aumento dos níveis de
proficiência dos alunos do 3º e do 5º ano do Ensino Fundamental. Para isso, foram
analisados dados do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE),
assim como os registros administrativos da Secretaria de Estado e a de Educação de Minas
Gerais (SEE/MG), fazendo uso do método de “escore de propensão” e também do de
“diferenças em diferenças”.
A pesquisa realizada por Castro (2014) analisa os entraves de uma política pública
imposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e implantada no município de Juiz de
Fora no ano 2011. As diretrizes traçam como estratégia a alfabetização das crianças na
faixa etária adequada, contribuindo dessa forma para que ocorra uma redução da distorção
idade-série.
Além disso, situa alguns pontos negativos sobre essa política como, por exemplo,
a falta de interesse e acompanhamento dos pais nas atividades escolares dos filhos e a
falta de tempo para planejamento. O trabalho indica que “[...] a habitual maneira de
implementar uma política pública, muitas vezes, de maneira verticalizada e sem formação
suficiente para aqueles que irão enfrentar as mudanças promovidas pela política”
(CASTRO, 2014, p. 90).
Dessa forma, em linha geral, os estudos abordados nessa breve análise indicam
que os trabalhos apresentam realidades sobre as políticas de alfabetização brasileira, em
diferentes lugares e a partir de diferentes programas. Percebemos que todos os estudos
mostram preocupação com as políticas educacionais que estão voltadas para o Ciclo de
Alfabetização, tendo em vista que as políticas curriculares voltadas para a alfabetização
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das crianças ainda precisam melhorar sua qualidade para poder obter mais avanços em
todo o país.
As pesquisas mencionadas anteriormente demonstram que as políticas de
alfabetização têm se preocupado com o processo de aprendizagem dos alunos. Os
trabalhos utilizados nesta pesquisa apresentam que é necessário ainda que ocorram
mudanças nas políticas de currículos em alfabetização para que o processo de
alfabetização possa melhorar, pois os estudos mostraram que muitas crianças ainda saem
do Ciclo de Alfabetização com lacunas no processo leitura e escrita.
Por sua vez, os dados apontados nos indicadores educacionais da Avaliação
Nacional de Alfabetização (ANA) inferem que as iniciativas, traçadas nas últimas
décadas, não conseguiram atingir sua finalidade. Em 2016, foram avaliados 49.023
escolas e 2.500.485 estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2018). Sendo
registrado um percentual 66,1% do nível de escrita apropriada, 45,3% do nível de leitura
adequada e 45,5%32 em matemática, no fim do 3º ano. Portanto, observa-se um número
significativo de crianças que chegam ao final do Ciclo de Alfabetização sem o domínio
apropriado da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo nos
demais anos escolares. Sendo assim, é necessário investimento e um ensino de qualidade
na educação pública para que a tão sonhada alfabetização de todas as crianças possa
acontecer até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.
Na pesquisa de mestrado em desenvolvimento, estamos investigando como a
política de alfabetização de criança prevista no Plano Nacional de Educação (2014-2024)
tem sido implementada no Município de Baraúna-RN. Acreditamos que, os estudos
realizados durante esse estado do conhecimento são de suma importância para o
desenvolvimento/construção da pesquisa menciona anteriormente, pois a partir desses
estudos percebemos como vem sendo construído a discussão sobre o nosso objeto de
estudo.
CONSIDERAÇÕES
Nesse trabalho, realizamos uma breve análise de alguns estudos que abordam as
políticas de alfabetização de crianças, a pesquisa nos possibilitou um contato com as teses
e dissertações publicadas sobre a temática pesquisada entre os anos de 2008 a 2017 no
Portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).
Mediante os apontamentos realizados por meio das leituras e interpretação das
pesquisas analisadas é possível compreendemos que as políticas de alfabetização são
pensadas/elaboras levando em consideração a realidade em que essas são inseridas, assim
como as lacunas existentes em cada realidade. No entanto, nem sempre elas conseguem
ter êxito em todas as realidades, pois os sujeitos de cada lugar e contextos variam.
Dentre as contribuições das pesquisas do tipo estado do conhecimento podemos
destacar o processo de reflexão sobre a necessidade de ampliação de investimento na pósgraduação, além disso, esse tipo de pesquisa é relevante, pois nos coloca em contato com
as produções que já existem sobre a temática em que estamos desenvolvendo o nosso
estudo. Dessa forma, destacamos a contribuição das produções acadêmicas no processo
de elaboração de novos estudos, pois as pesquisas em desenvolvimento partem sempre
dos conhecimentos produzidos e compartilhados historicamente.
As pesquisas demonstraram, a necessidade de mudanças nas políticas de
alfabetização e de investimentos para que o processo de alfabetização das crianças possa
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<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/5-alfabetizacao>. Acesso em: 15 mar. 2019.
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melhorar, as dissertações e teses estudadas, mostraram que muitas crianças ainda saem
do Ciclo de Alfabetização com lacunas no processo tanto de leitura quanto de escrita.
Ressaltamos ainda, a necessidade de reflexão sobre o processo de construção das
políticas para alfabetização. Para isso, é fundamental que na construção de novas políticas
seja levado em consideração as que já existem, por exemplo, o Plano Nacional de
Educação (PNE) e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), para que
as coisas que não deram certo possam ser repensadas e reformulas com a intenção de
melhorar o Ciclo de Alfabetização das crianças. Dessa maneira, o trabalho traz reflexões
importantes sobre o assunto, pois as discussões sobre políticas voltadas para a
alfabetização expressas nesse estudo, mostram a preocupação em saber como estão sendo
pensadas as políticas educacionais voltadas para a alfabetização de crianças.
Consideramos ainda, que é perceptível que existem muitas temáticas a serem exploradas
nesse campo de estudos, principalmente no que se refere as políticas de alfabetização.
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BRINCANDO E APRENDENDO COM JOGOS
Eletrissandra Rodrigues Reis33

RESUMO
Este trabalho apresenta um relato de experiência de um projeto realizado durante o ano
de 2018, na Escola Municipal São Romão, zona rural do município de Mossoró-RN, com
uma turma de 1º ano do ensino fundamental, cujos autores são o Professor2 da referida
sala e a Coordenadora Pedagógica da escola. O objetivo do projeto foi desenvolver a
aprendizagem das capacidades cognitivas, físicas e sociais dos alunos de forma criativa,
além de oportunizar a sociabilidade através de jogos e brincadeiras. Para tanto, utiliza-se
as observações do trabalho realizado, fundamentando na literatura, buscando alguns
autores e pesquisadores que dialogam sobre o assunto, considerando que. a brincadeira
faz parte da infância, pois além de ser divertido, o lúdico na aprendizagem pode ajudar
tanto no campo cognitivo, quanto no psicológico, social e afetivo. Isso proporciona
alegria e satisfação. Através de brincadeiras, a criança tem apoio para superar dificuldades
de aprendizado. Dessa forma, aprender brincando melhora não só o rendimento escolar,
mas o ganho no conhecimento, na comunicação e também no modo psicoemocional.
Assim, incluir o jogo e a brincadeira na Escola, especialmente no processo de
alfabetização, tem como objetivo ajudar os alunos a construírem novas aprendizagens,
além de desenvolver e enriquecer a personalidade, simbolizando assim um instrumento
pedagógico a mais para a aprendizagem na sala de aula. Os resultados obtidos com o
projeto, foram observados ao final do ano, constatando que as dificuldades inicialmente
diagnosticadas foram superadas. Nesse contexto é percebido que o trabalho com o
material manipulável quando usados com intenções previamente definidas, pode
promover um ambiente estimulador e desafiante para o movimento da formação do
pensamento do ser humano, ampliando a capacidade de concentração, cooperação,
disciplina e empolgação, além de ser um grande auxílio didático na construção de
conceitos. É através de jogos e brincadeiras que a aprendizagem acontece de forma
diversificada e atende a todos os alunos, tornando o aprendizado concretizado, sem falar
na alegria de jogar (brincar).
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Lúdico. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
No processo de aprendizagem da leitura e da escrita, a criança defronta-se com
um mundo cheio de atrações (letras, palavras, frases, textos) e se engajará neste mundo
muito mais facilmente se puder participar integralmente dele e se o processo for
transformado num grande ato lúdico (participativo, inteligente, prazeroso). Portanto,
percebe-se a necessidade de se relacionar o processo de alfabetização com o lúdico, na
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forma de jogos e brincadeiras, que despertam o interesse e arrebatam a atenção das
crianças, tornando este processo cheio de significado.
Quando a criança é motivada pelo prazer, ela se envolve mais facilmente nas
atividades e, consequentemente, fica à disposição para aprender. É preciso aplicar
estratégicas de forma lúdica, seja através das brincadeiras, do ritmo de uma música, das
poesias, das rimas ou do envolvimento da turma nas elaborações de atividades.
Os jogos precisam estar no planejamento do professor e ele deve motivar seus
alunos na criação de novos jogos. As atividades lúdicas auxiliam na alfabetização e no
letramento, mas precisam chegar aos alunos com planejamento e estratégias. Não é
simplesmente dar o jogo e deixa os alunos jogarem do “jeito” deles.
A brincadeira faz parte da infância, pois além de ser divertido, o lúdico na
aprendizagem pode ajudar tanto no campo cognitivo, quanto no psicológico, social e
afetivo. Isso proporciona alegria e satisfação. Assim, incluir o jogo e a brincadeira na
Escola, especialmente no processo de alfabetização, tem como objetivo ajudar os alunos
a construírem novas aprendizagens, além de desenvolver e enriquecer a personalidade,
simbolizando assim um instrumento pedagógico a mais para a aprendizagem na sala de
aula.
A brincadeira ajuda a criança a desenvolver suas habilidades, compreendendo
melhor o mundo em que vive, uma vez que há regras a serem seguidas na sociedade em
que vivemos e é mais agradável trabalhar essas regras com as crianças por meio de jogos
e brincadeiras, assim aprender se torna mais prazeroso para elas. Uma forma de
proporcionar a criança uma aproximação da realidade, propiciando um espaço de
aprendizagem, onde ela possa expressar suas fantasias, medos, desejos e agressividades.
Por meio de brincadeiras é que a criança estabelece relações entre o mundo e o mundo
externo.
Brincar favorece a autoestima da criança e a interação de seus pares, propiciando
situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Por meio
de jogos a criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e exercita sua
autonomia. Brincar e jogar são fontes de lazer, mas são, simultaneamente, fontes de
conhecimento; e esta dupla natureza nos leva a considerar o brincar parte integrante da
atividade educativa.
No âmbito das aprendizagens os jogos possibilitaram aos alunos a trabalharem
com materiais manipuláveis, tornando assim o aprendizado mais consolidado e
significativo. Nesse contexto Winicott (1975, p. 80 apud WEISS, 2001, p. 56) resume seu
pensamento: "É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode
ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o
indivíduo descobre o eu.”
Através de brincadeiras, a criança tem apoio para superar dificuldades de
aprendizado. Dessa forma, aprender brincando melhora não só o rendimento escolar, mas
o ganho no conhecimento, na comunicação e também no modo psicoemocional.
Nesse sentido, o referido Projeto, trata-se de um trabalho realizado durante o ano
de 2018, na Escola Municipal São Romão, com uma turma de 1º ano do ensino
fundamental. Surgiu após a realização dos diagnósticos iniciais realizados, onde pode-se
detectar que a turma, composta de 19 alunos inicialmente, contava com 11 alunos présilábicos, 05 silábicos, 01 silábico alfabético e 02 alfabéticos. Diante desse cenário foi
pensado o projeto para ser um suporte de superação das dificuldades diagnosticadas.
O Projeto Brincando e Aprendendo com Jogos foi pensado devido ao grande
déficit de concentração, disciplina e interesse com relação aos conteúdos que são
transmitidos aos alunos, além de muitas dificuldades de assimilação dos mesmos. O
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trabalho com jogos possibilita os alunos a aquisição das habilidades de leitura e escrita,
de matemática, além de ser uma ferramenta que via tornar as aulas mais prazerosas.
Durante o período de desenvolvimento deste projeto, foram realizadas atividades
lúdicas, a fim de desenvolver a aprendizagem das capacidades cognitivas, físicas e sociais
dos alunos de forma criativa, além de oportunizar a sociabilidade. O projeto teve como
objetivos: Geral: Desenvolver a aprendizagem das capacidades cognitivas, físicas e
sociais dos alunos de forma criativa, além de oportunizar a sociabilidade. E específicos:
adquirir as habilidades exigidas nessa etapa do ensino fundamental (1º ano); tornar as
aulas mais prazerosas; fortalecer os conteúdos já apreendidos; saber lidar com regras;
promover a sociabilidade através de jogos e brincadeiras; estimular o potencial lúdico das
crianças através do desenvolvimento de atividades com brincadeiras.
REFERENCIAL TEÓRICO
Os jogos e as brincadeiras são excelentes recursos didáticos propiciadores do
desenvolvimento integral da criança. Sob esta perspectiva alguns autores, como;
Friedmann (1996), Huizinga (1938, apud FRIEDMANN) e Santos (2000) conceitua-os
de forma diferente, visto que “O jogo é, pois, um “quebra-cabeça” [...] mas uma atividade
real para aquele que brinca”. (FRIEDMANN, 1996, p. 20). Segundo a autora, para a
criança que brinca o jogo não é apenas uma brincadeira, e sim uma ação verdadeira, por
isso, o jogo é visto como uma forma de desenvolvimento e socialização.
Na visão de Santos (2000, p. 161) “[...] o jogo com a brincadeira representam
recursos auxiliares para promover o desenvolvimento físico, mental e socioemocional da
criança.” Isso porque, a criança ao se desenvolver fisicamente, com a ajuda do jogo,
aprende a correr, pular, saltar, se relacionar, controlar seus sentimentos no meio social de
convívio.
O processo de alfabetização de crianças deva ser realizado com prazer e
construção e a estratégia lúdica vem se configurando como uma importante ferramenta
para o desenvolvimento infantil e aquisições formais.
Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade
e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Por meio da brincadeira o
aluno desperta o desejo do saber, a vontade de participar e a alegria da conquista. Quando
a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma atividade dinâmica
e lúdica, a brincadeira passa a ser interessante e a concentração do aluno fica maior,
assimilando os conteúdos com mais facilidades e naturalidade. (KISHIMOTO, 1994).
No que se refere à brincadeira, de acordo com o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil “[...] é uma imitação, transformada no plano das emoções e das
ideias de uma realidade anteriormente vivenciada.” (RCNEI, 1998, p.27). Nesse caso, a
criança quando brinca, reproduz situações vividas no contexto em que ela está inserida.
Pois se diverte, desenvolve novas habilidades, internaliza regras e expõe sentimentos.
Segundo os autores, ao conceituar jogos e brincadeiras, percebe-se que eles completam a
ideia um do outro justificando o desenvolvimento em vários aspectos como: cognitivo,
motores, afetivo e social no processo educativo.
De acordo com Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI,
1998), o professor deve preparar brincadeiras com situações diferenciadas para que as
crianças tenham capacidade de escolher papéis, objetos, companheiros para brincar, e que
elas possam expressar seus sentimentos, emoções, entendimento e a própria regra no ato
do brincar. “É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças
recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento,
em uma atividade espontânea e imaginativa.” (RCNEI, 1998, p. 29).
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A função da brincadeira é permitir a criança se relacionar com o outro, explorar
o espaço situando-se nele, como os objetos e o próprio corpo. As brincadeiras têm como
intuito de promover uma educação diferenciada, uma educação capaz de encarar a
ludicidade como um fator motivador, facilitador da aprendizagem cognitiva, afetiva e
psicomotora dos educandos, tornando-se seres pensantes, dotados de emoções e
sentimentos interagindo todo o tempo com o social.
A brincadeira para a criança não representa apenas divertimento, recreação,
ocupação do tempo livre, afastamento da realidade. Brincar não é ficar sem fazer nada,
como pensam alguns adultos, é uma atividade pela qual a criança desenvolve
potencialidades, descobre papéis sociais, limites, experimenta novas habilidades, forma
um novo conceito de si mesma, aprende a viver e avança para novas etapas de domínio
do mundo que a cerca.
Nesse sentido, o educador deve ser mediador e considerar as necessidades de
seus alunos, a bagagem de conhecimento, as vivências que cada um traz para o ambiente
escolar, utilizando o lúdico como uma atividade complementar à atividade pedagógica, e
não apenas como um momento de entretenimento, de distração para as crianças no recreio
e, portanto, de “descanso” para os docentes.
O professor deve intervir nas ações da criança para que ela possa relacionar,
adquirir conceitos, aprender as diferentes linguagens, nas quais ela se expressa e
comunica através dos sentimentos e ideias, experimentar, refletir, questionar e construir
objetos e brinquedos, pois a criança deve ser valorizada na sua individualidade de acordo
com a faixa-etária, e ainda seus hábitos, costumes, aceitando suas diferenças de
conhecimento adquiridos no convívio familiar e social. O educador deve preparar o
ambiente prazeroso e acolhedor, sem discriminar as várias experiências de aprendizagem.
O educador, para começar o trabalho lúdico, deve definir as necessidades e
interesse do grupo, pensar no tempo que vai durar o jogo, no espaço físico onde será
desenvolvida a atividade, seja na sala de aula, pátio ou quadra; os materiais a serem
utilizados. Ao utilizar o jogo com fins educativos, deve desenvolver atividades que sejam
interessantes e que a criança sinta motivada em participar. Dessa forma, ele deve valorizar
a criatividade, demonstrar interesse por elas e encorajá-las diante da prática do jogo.
Porém, respeitando os interesses e as necessidades dessa criança, e não a forçando a
participar da atividade, assim, ele não prejudica seu aspecto emocional, deixando-a livre
para expor sua opinião.
Como diz Freire apud Rossetto Jr. (2011, p.14).
A aprendizagem depende muito do vínculo criado entre professor e
aluno. Em uma relação de segurança e cumplicidade, a aprendizagem
acontece de forma mais eficiente, prazerosa e duradora é preciso mais
que um conhecimento metódico de técnicas de dar aulas para formar
um educador(...) Uma relação educativa pressupõe o conhecimento de
sentimentos próprios e alheios.

Apesar do jogo ser uma atividade espontânea nas crianças, isso não significa que
o professor/educador não necessite ter uma atitude ativa sobre ela, inclusive uma atitude
de observação e de intervenção quando for o caso, sua atitude não passará apenas por
deixar as crianças brincarem, mas, sobretudo ajudar as crianças nesse ato e compartilhar
com elas, ou até mesmo por ensiná-las a brincar.
O brincar é um instrumento para o ensino de conteúdos, propiciando novas e
interessantes relações entre as crianças e destas com os conhecimentos.
Segundo Dohme (2003), ao fazer uso das atividades lúdicas como recurso de
aprendizagem do ensino, nota-se que o lúdico, propicia o desenvolvimento de várias
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

84

habilidades e ações no processo educativo, pois através do jogo, a criança desenvolve a
afetividade e a inteligência, aprende a aceitar regras, viver situações de iniciativa,
criatividade e cooperação. Assim, através dessas habilidades, ela forma sua
personalidade, e se desenvolve pessoalmente e a sente estimulada com a autodescoberta
nas situações que aparecem vai adquirindo autoconfiança.
O brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo e espaço próprios; um fazer
que se constitui de experiências culturais, que é universal e próprio da saúde, porque
facilita o crescimento, conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser um forma de
comunicação consigo mesmo (a criança) e com os outros. (WINNICOTT apud
MARTINS, QUEIROS, 2002, p.13).
Winnicott (2008) enfatiza a importância de brincar e de criar para a criança,
principalmente nos primeiros anos de vida na construção da identidade pessoal. Para ele
a escola tem por obrigação ajudar a criança completar a transição do modo mais agradável
possível, respeitando o direito de devanear, imaginar, brincar. Para muitos o brincar é tido
como mero passatempo, mas são atividades fundamentais para a construção de
conhecimentos sobre o mundo. O lúdico é uma linguagem natural da criança, por isso
torna-se importante sua presença na escola desde a educação infantil.
Brincar é infinitamente prazeroso, além de oferecer a criança a livre escolha e
permitir liberdade de interpretação da realidade. Assim o intuito deste artigo é mostrar a
importância do incentivo ao lúdico nas escolas. Como afirma Lopes (2006, p.110)
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo poder
se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde, representar
determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva sua
imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas
capacidades importantes, tais como atenção, imitação, a memória, a
imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de
socialização, por meio da interação, da utilização e da experimentação
de regras e papéis sociais.

Através da brincadeira as crianças recriam, repensam, imitam, experimentam os
acontecimentos que lhes deram origem. Favorecendo a autoestima, auxiliando no
processo de interação com si mesmo e com o outro, desenvolvem a imaginação, a
criatividade, a capacidade motora e o raciocínio.
Vale salientar que brinquedos e jogos não trazem um saber pronto e acabado,
mas um saber que pode ser ativado pela criança mediado pelo educador. Como afirma
Rossetto et al (2009, p. 14):
Cabe aos educadores utilizarem-se dos jogos de forma contextualizada
não para
reproduzir cultura e valores de sociedade desigual e
opressora, mas para produzir conhecimentos, valores e procedimentos
que contemplem o ser humano de forma integral.

Os jogos sendo usados com objetivos intencionalmente definidos, pode
promover um contexto estimulador e desafiante para o movimento da formação do
pensamento do ser humano, ampliando a capacidade de concentração, cooperação e é sem
dúvida um grande auxílio didático na construção de conceitos. É através de jogos e
brincadeiras que a aprendizagem acontece de forma diversificada e atende a todos os
alunos.
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Na prática pedagógica com jogos e brincadeiras exige de professor maior
dedicação na preparação de materiais que serão mediadores da construção de
conhecimento pelos alunos, proporcionando a estes um ambiente de aprendizagem no
qual possam criar, ousar e comprovar. Além de estimular a concentração, possibilitando
o desenvolvimento de habilidades pessoais como investigação de um contexto, análise,
interpretação, síntese e tomada de decisão.
METODOLOGIA
O referido Projeto, trata-se de um trabalho realizado durante o ano letivo de 2018,
na Escola Municipal São Romão, com uma turma de 1º ano do ensino fundamental, na
qual um dos autores leciona e a outra é Supervisora Pedagógica. Surgiu após a realização
dos diagnósticos iniciais realizados, onde pode-se detectar que a turma, composta de 19
alunos inicialmente, contava com 11 alunos pré-silábicos, 05 silábicos, 01 silábico
alfabético e 02 alfabéticos.
Durante o período de desenvolvimento deste projeto, foram realizadas atividades
lúdicas, a fim de desenvolver a aprendizagem das capacidades cognitivas, físicas e sociais
dos alunos de forma criativa, além de oportunizar a sociabilidade. Nesse contexto o
projeto Brincando e Aprendendo com Jogos foi realizado durante todo o ano letivo de
2018 e contou com os seguintes procedimentos:
•
•
•

Apresentação do projeto para os alunos e pais
Confecções dos jogos a serem utilizados no projeto
Utilização dos jogos durante as aulas.

RESULTADOS
Durante a realização do Projeto Brincando e Aprendendo com Jogos, o resultado
foi muito positivo, pois os alunos assimilaram as habilidades que lhe foram transmitidas
facilmente, e com uma empolgação muito grande.
Através dos diagnósticos mensais e das observações diárias foi possível analisar
os resultados do projeto, e observar que as dificuldades inicialmente diagnosticadas foram
superadas. Ao final, a turma conta com 02 alunos pré-silábicos, 03 silábicos, 02 silábicoalfabéticos e 13 alfabéticos.
Nesse contexto é percebido que o trabalho com o material manipulável torna o
aprendizado dos alunos concretizado, pois o índice de concentração, disciplina e
empolgação são bastante elevados, sem falar na alegria de jogar (brincar).
A presente pesquisa foi de grande valia para ampliar os conhecimentos acadêmicos sobre
o tema pesquisado, através dela pode-se concluir os jogos e brincadeiras como
mediadores de conhecimento, deve ser incluídos no planejamento, não utilizando apenas
como um passa tempo na sala de aula, mas sim como ferramenta importante no auxílio
do processo de ensino-aprendizagem infantil.
É importante utilizar os jogos e brincadeiras na sala de aula, pois quando se faz
isso se cria a possibilidade de a criança aprender fazendo aquilo que ela mais gosta de
fazer, ou seja, brincar ou jogar. Dessa forma, aprender se torna mais prazeroso para a
criança, e por meio de jogos e brincadeiras as crianças aprendem regras, aprendem a se
relacionar melhor com os colegas da classe, desenvolvem-se cognitivamente e
afetivamente.
Além de ser um momento divertido para as crianças, é um momento de muito
aprendizado também, por isso o jogo deve ser planejado de acordo com a faixa etária das
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crianças e também tem que se pensar na aprendizagem que será proporcionada à criança
com determinado jogo.
CONCLUSÃO
De acordo com os dados obtidos e, a partir dos renomados teóricos podemos
constatar que o lúdico exerce um papel importante na aprendizagem das crianças.
Através do brincar, a criança experimenta, compara, analisa, comunica, adquire
possibilidade de criar e recriar a partir de novas brincadeiras. Uma vez que ela aprende
participando de forma interativa com o grupo. Ao brincar, a criança tem a oportunidade
de manipular o objeto do conhecimento, descobri-lo, explorá-lo. Nas ações da
brincadeira, a criança pode pensar livremente, ousar, imaginar sem medo de errar,
descobrir a si mesmo e ao outro.
Pode-se considerar todos os benefícios que os jogos e brincadeiras propiciam no
desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor e social da criança. Através do brincar ela,
experimenta, compara, avalia, comunica, constrói, adquire possibilidade de criar e recriar
a partir de novas brincadeiras, uma vez que, interagindo com o grupo a criança aprende
participando.
No contexto educacional é, de suma importância, resgatar os jogos e as
brincadeiras na escola e inseri-lo no currículo, não apenas em caráter recreativo sem
intencionalidade, mas como fonte de desenvolvimento e aprendizagem.
O lúdico não representa uma fórmula mágica que irá sanar os problemas de
aprendizagem, emocionais e de mau comportamento na educação, mas representa um
meio de auxiliar a aprendizagem. Desta forma, entendemos que o lúdico não é um mero
passatempo e que brincar é coisa séria! Mais do que um direito da criança, o brincar é
essencial para sua vida.
Sob essa perspectiva, a atividade traz inúmeros benefícios, porque solicita a
inteligência, possibilita uma maior e melhor compreensão do mundo, favorece a
simulação de situações, antecipa soluções de problemas, sensibiliza, alivia tensões,
estimula o imaginário e, consequentemente, a criatividade. Permite, também, o
desenvolvimento do autoconhecimento, elevando a autoestima, propiciando o
desenvolvimento físico-motor, bem como do raciocínio e da inteligência, sensibilizando,
socializando e ensinando a respeitar as regras. Enfim, o brincar diverte, traz alegria e faz
sonhar.
Durante todas as atividades a avaliação sempre esteve presente, mediante a
confecção dos jogos, interação entre os alunos, cooperação, no desenvolvimento das
atividades, no trabalho em grupo, na superação diante dos desafios, na participação e no
aprendizado dos alunos, consistindo assim em uma avaliação contínua.
Através dos diagnósticos mensais e das observações diárias é possível analisar os
resultados do projeto, e observar que as dificuldades inicialmente diagnosticadas foram
superadas. Ao final, a turma concluiu com 02 alunos pré-silábicos, 03 silábicos, 02
silábico-alfabéticos e 13 alfabéticos.
Assim, diante dos resultados observados, foi possível compreender na prática a
importância da utilização de jogos e brincadeiras como instrumentos facilitadores do
processo de ensino e aprendizagem.
Conforme observado nos relatos dos pais e/ou responsáveis e principalmente, dos
alunos, durante o desenvolvimento do projeto, as atividades com brincadeiras e jogos nas
aulas são bem aceitas contribuindo inclusive na relação professor-aluno, e família-escola,
o que aumenta a satisfação e a motivação profissional, onde o docente se sente valorizado,
e mais que isso, sente orgulho da profissão de ensinar e aprender.
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A presente pesquisa foi de grande valia para ampliar os conhecimentos
acadêmicos sobre o tema pesquisado, através dela pode-se concluir os jogos e
brincadeiras como mediadores de conhecimento, deve ser incluídos no planejamento, não
utilizando apenas como um passa tempo na sala de aula, mas sim como ferramenta
importante no auxílio do processo de ensino-aprendizagem infantil. Com o lúdico, a
criança tem a oportunidade de organizar seu mundo seguindo seus próprios passos e
utilizando melhor seus recursos. Ao utilizar o lúdico como instrumento facilitador no
ensino- aprendizagem, percebemos que esta é uma proposta criativa e recreativa de
caráter físico ou mental, que permitirá ao educando criar, imaginar, fazer de conta,
propiciando melhoria no seu processo de aprendizagem.
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EVASÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO CAMPO: o enfrentamento com o
agronegócio e seus problemas atuais
Fábio Augusto Xavier34

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo abordar algumas causas da evasão das escolas do
campo no Brasil. A metodologia aplicada foi a revisão teórica de artigos, dissertações e
teses. As obras pesquisadas foram encontradas na Revista Educação e Perspectiva,
Revista da Faculdade de Educação da UFG, Banco de Dados de Teses e Dissertações
(BDTD) e no Repositório Institucional UNESP, nos últimos dez anos (2007 a 2017), nos
meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro de 2018. Logo, a partir da metodologia
aplicada descobriu que existem poucas produções sobre o respectivo título do trabalho.
Deste modo, foi identificado nas fontes e obras pesquisadas que os municípios,
objetivando a redução de gastos de escolas com poucos alunos(as) implementaram a
municipalização do ensino básico, diante do processo chamado de nucleação, reunindo
os estudantes das unidades com poucos alunos para ser atendidos em centros urbanos em
escolas-pólo ou na zona rural em salas multisseriadas, provocando evasão precoce dadas
as longas distâncias a percorrerem e aos longos períodos fora de casa. Essa consequência
pode entendida pelo fechamento de diversas escolas do campo, chegando, segundo o
(INEP, 2017), a 35 mil escolas do início do século XXI até o ano de 2017. Por outro lado,
Peripolli e Zoia (2011) destacam também que o fechamento de escolas do campo vem
ocorrendo pelo esvaziamento do campo, a partir da expansão do agronegócio e com a
implantação de monoculturas e sua modernização. É neste contexto histórico de abandono
e negligência em relação as políticas voltadas ao campo no país, que Molina (2015) e
Caldart (2015) afirmam que pode não haver mais escolas do campo e, muito menos
sujeitos camponeses a ser educados neste território sem analisar esse fenômeno
interligado a expansão do agronegócio.
Palavras-chave: Evasão. Escolas do Campo. Fechamento. Agronegócio.

INTRODUÇÃO
A elaboração deste trabalho sobreveio de revisão teórica de trabalhos pesquisados
na Revista Educação e Perspectiva, Revista da Faculdade de Educação da UFG, Banco
de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) e no Repositório Institucional UNESP, nos
últimos dez anos (2007 a 2017), nos meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro de
2018. Deste modo, a partir da metodologia aplicada descobriu que existem poucas
produções sobre o respectivo título do trabalho.
Deste modo, embora a luta dos povos do campo por educação seja antiga, foi
notado, porém, poucos trabalhos nas pesquisas que abordam diretamente, indiretamente
ou nas entrelinhas sobre o abandono escolar nas escolas do campo. Pesquisas relacionadas
a Educação do Campo e ao Projovem Campo35 no Brasil são ainda iniciais. Segundo
Costa (2010, p. 29): “há um pequeno número de pesquisas sobre as temáticas, em torno
34
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de 1,2% das pesquisas acadêmicas, ou seja, 12 para cada 1000 trabalhos36”. Nesta
perspectiva, os sites pesquisados acima citados foram aqueles que tiveram mais êxito nas
pesquisas, tendo como foco o objeto de estudo, ou seja, evasão escolar no campo. Nesta
perspectiva, tentou responder as seguintes perguntas: Como o agronegócio pode
contribuir para o abandono escolar de estudantes das escolas do campo? Quais as
possíveis causas da evasão escolar nas escolas do campo no Brasil?
Somado a isso, este trabalho tem este objetivo e justificativa em compreender os
fatores do êxodo nas escolas do campo. Por conseguinte, foi possível perceber que a
evasão escolar no respectivo espaço está relacionada com o fechamento de escolas do
campo, a criação elevada do número de salas multisseriadas e a nucleação do ensino
distante da residência do alunado. Logo, Ribeiro (2015), Peripolli e Zoia (2011)
compreendem que os municípios, objetivando a redução de gastos com a implementação
da municipalização do ensino básico, optam pelo fechamento de diversas escolas do
campo e, através do processo chamado de nucleação, reúnem os estudantes das unidades
com poucos alunos para ser atendidos em centros urbanos em escolas-pólo ou na zona
rural em salas multisseriadas, cujos alunos passam de 2 ou 3 horas no ônibus para chegar
ao ambiente escolar distante de suas residências.
Um outro problema para o agravamento da exclusão escolar nas escolas do campo,
está interligado ao fortalecimento do modelo agrícola baseado no agronegócio. Isso leva
Molina (2015) e Caldart (2015), chegando a ser pessimistas, anunciando que pode não
haver mais escolas do campo e, muito menos sujeitos camponeses a ser educados neste
território, além da expulsão dos agricultores de suas terras e à destruição de comunidades
rurais inteiras.
O AGRONEGÓCIO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A EVASÃO ESCOLAR NAS
ESCOLAS DO CAMPO
A situação do campo brasileiro é preocupante. De acordo com (IBGE, 2010),
apenas 15,6%, dos habitantes do Brasil vivem em zonas rurais. Pode-se aferir que o
campo se torne um lugar de “silêncio” e sem sujeitos, tal como indica Molina (2015) e
Caldart (2015). Percebe-se que o processo de modernização da agricultura e a demasiada
produção de monoculturas ao longo dos anos ainda está acarretando o êxodo rural. Neste
panorama, como o agronegócio pode contribuir para o abandono escolar de estudantes
das escolas do campo? Constatei de forma unânime entre os trabalhos pesquisados, a
36
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UFRJ, UNIFESP, UFLA, UENF e UFABC. A pesquisa nessas universidades foi levada em consideração
as 12 melhores universidades do país que atingiram nota máxima em avaliação do MEC em 2017. No
entanto, ainda foram feitas pesquisas também na Revista Brasileira de Educação (RBE), Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), USP, UEMG, UFV, EFES, UFSM, UFG
e UFPR. Portanto, poucos trabalhos encontrados abordam a temática da pesquisa, a saber: Oliveira e Filho
(2011), Peripolli e Zoia (2011), Ferreira (2015), Fernandes (2015), Souza (2014), Miranda (2011), Costa
(2010), Costa (2015) e Lara (2011) e Amorim e Sousa (2017), dentre outros.
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saber: Molina (2015), Costa et.al (2015), Caldart (2015) e Ribeiro (2015), atribuem uma
outra consequência para a evasão escolar do campo. Para os autores(as), a exclusão dos
alunos dessas escolas estão interligados ao fortalecimento e a modernização do modelo
agrícola baseado no agronegócio. Os avanços científicos e tecnológicos vieram
acompanhados da expropriação dos meios de produção de uma parcela significativa da
população camponesa – a terra e o trabalho. O capital transformou a terra em negócio,
expulsando um sem-número de trabalhadores do campo. Portanto, sem trabalhadores do
campo não há escolas do campo e muito menos alunos a ser educados, uma vez que o
agronegócio deixa cada vez menos espaço à vida e a produção camponesa, (RIBEIRO,
2015). Deste modo, atualmente observa-se um Estado cada vez mais liberal cujas políticas
são pautadas pelo ou para o mercado. Fernandes (2002) e Molina (2015) destacam, por
exemplo, que a intensa e veloz redução do número de escolas existentes no território rural
não pode ser vista em separado do agronegócio. Segundo Molina:
Falar da Educação do Campo, necessariamente, significar falar da
disputa entre o agronegócio e a agricultura familiar camponesa e as
imensas diferenças entre as consequências que estes modelos de
desenvolvimento têm para o homem; para natureza e para a sociedade
(MOLINA, 2015, p. 380).

Pode-se aferir, segundo a autora, que o fechamento de escolas do campo e a evasão
escolar, a saber, são inerentes ao processo de desintegração do campesinato relacionados
as disputas de projetos de campo, ou seja, com a expansão das relações capitalista de
produção. O agronegócio cada vez mais devasta extensos quilômetros de terras para a
implantação de monoculturas, afetando a educação do campo. Isso porque os grandes
proprietários invadem terras e expulsam posseiros, indígenas, quilombolas e agricultores
(RIBEIRO, 2015). Nesta perspectiva, intensifica a concentração de terras pelos
latifundiários, expulsando camponeses e levando ao fechamento cada vez mais acelerado
de escolas do campo. É dentro desta realidade que podem ser compreendidos os desafios
e a luta para manter e efetivar cada vez mais a educação do campo.
Por outro lado, existe uma intensa luta ideológica entre o agronegócio e a
agricultura familiar. Deste modo, Ribeiro (2015) considera que: “a opção do Brasil pelo
agronegócio numa economia globalizada não deixa espaço à vida e à produção
camponesa, o que afeta diretamente a educação do campo, que não pode ser
compreendida em separado deste contexto nacional e mundial. (RIBEIRO, 2015, p. 07)”.
Sabemos que o campo não é somente lugar de negócio, mas sobretudo um espaço de
cultura, de costumes de vida. Porém, percebe-se que os camponeses partem em
desvantagem pelo discurso de convencimento pela mídia e o subsídio do Estado na
introdução no imaginário em campanha do tipo: “Agro: a Indústria-Riqueza do Brasil”
a fim de criar empatia e confiança aos brasileiros, mostrando o agronegócio como o único
modelo agrário que produz riqueza. A construção desses simulacros tem como interesse
escamotear as nefastas consequências sociais e naturais diante da lógica de organização
da agricultura fundamentada na extrema concentração de terra, no uso intensivo de
agrotóxicos, promovendo, nas palavras de Molina: “cada vem mais a perda da soberania
alimentar e devastação da biodiversidade (MOLINA, 2015, p. 392). Por outro lado, os
movimentos sociais também lutam por estes espaços de poder e decisão. Prova disso é o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), um dos principais movimentos contra
o agronegócio e a defesa da educação do campo. Porém, não basta ter escolas do campo,
os movimentos sociais e outros coletivos devem construir seu próprio projeto políticopedagógico vinculado as causas, as lutas, aos sonhos e à cultura do camponês trabalhador
do campo.
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Destarte, “a luta social educa para a capacidade de pressionar as circunstâncias,
para que fiquem diferentes do que são (CALDART, 2004, p. 99)”. A pedagogia da luta
social possibilita pensar a escola do campo um caminho de projeto pedagógico
emancipatório, além de construir pessoas conscientes das injustiças sociais. Neste
panorama (NASCIMENTO, 2009, p. 187-188) afirmar: “[..] a Educação do Campo já é
uma política nacional no que se compreende como Escola do Campo e as disputas
ideológicas estão se acirrando na compreensão de dois campo: agronegócio e
campesinato”. Para mudar essa realidade no campo brasileiro, a educação do campo e seu
enfrentamento mais assíduo ao agronegócio apresenta-se como enquanto necessária e
urgente.
EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO – APROXIMAÇÕES
Como muitas políticas públicas no Brasil, particularmente a educação do campo
aqui debatida, enfrenta diversas dificuldades. A evasão escolar é uma delas. Neste
sentido, levanta-se a seguinte problemática: quais as causas da evasão escolar nas escolas
do campo no Brasil? Por conseguinte, pode-se aferir que uma das consequências da
evasão dos alunos(as) das escolas do campo é o fechamento de escolas que não para de
crescer. De acordo com um levantamento do (INEP, 2017), foram fechadas mais de 35 mil
escolas do campo no país do início do século XXI até o ano de 2017. Isso pode ser
resultado do histórico abandono e negligência em relação as políticas voltadas ao campo
no país. Neste sentido, dialogando com Freire (2005) ao refletir sobre a questão considera
que um dos problemas cruciais da educação brasileira erroneamente chamada evasão, na
verdade é expulsão escolar. Ou seja, o não acesso à escola via evasão pelos estudantes
das escolas do campo através do fechamento destas, pode ser causada o que Ferraro
(2004) também chama de exclusão da escola. Por outro lado, embora o fechamento de
escolas do campo aponta ser uma das causas do abandono escolar, entretanto, a lei nº
12.960 de 2014 estabeleça no seu parágrafo único, a saber:
O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será
precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema
de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de
Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação
da comunidade escolar.

Apesar da lei disciplinar critérios para o fechamento de escolas do campo, porém
o fechamento das mesmas caminha na contramão da norma jurídica e da inclusão escolar,
enfrentando enormes dificuldade para se efetivar. Deste modo, percebe-se que este tipo
de tratamento desigual pelo acesso à escola aprofunda a desigualdade e a pouca chance
de ascensão social pelos estudos. Mas por que se fechou tantas escolas do campo nos últimos
anos? Segundo Ribeiro (2015), Vendramini (2015), Amorim e Sousa (2017), Peripolli e Zoia
(2011), os municípios e os Estados justificam o fechamento de escolas do campo
considerando a diminuição de crianças e jovens nas áreas rurais. Somado a isso, Peripolli
e Zoia (2011, p. 195) acrescentam:
Ao que nos parece, tanto um quanto o outro, com o objetivo de reduzir
gastos, mais especificamente, os municípios, – em decorrência da
municipalização do ensino básico – optaram pelo fechamento de
diversas escolas no campo e, através do processo de nucleação, reúnem
estudantes das unidades – cada vez com menos alunos – e que vêm
sendo desativadas, passam a ser atendidas em escolas-pólo:
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inicialmente, dentro das próprias comunidades/campo e, num segundo
momento – conforme foi diminuindo o número de alunos -,em escolas
maiores, nos centros urbanos/cidades.

Ribeiro (2015) corrobora com a citação acima, destacando que o problema ainda
é mais grave quando prefeituras justificam que não é possível deslocar tantos professores
para atender um número restrito de crianças e jovens. Com isso, poucos alunos passam
ser atendidos em centros urbanos em escolas-pólo ou na zona rural em salas
multisseriadas, numa única sala, com níveis variados de alunos/séries. Outro problema
derivado a esse processo de nucleação é o transporte escolar. Cuja necessidade do
deslocamento dos estudantes implica longas distâncias e cansativas viagens, feitas através
de estradas e ônibus mal conservados, onde, não raras vezes, os acidentes se fazem parte
do cotidiano dos alunos (PERIPOLLI; ZOIA, 2011). Os autores expõem também que o
fechamento de escolas do campo vem ocorrendo pelo esvaziamento do campo, a partir da
expansão do agronegócio, com a implantação de monoculturas e sua modernização. Ou
seja, nota-se que o êxodo rural influenciou o fechamento de escolas nos últimos anos,
todavia, não havendo sujeitos residentes no campo, não há escola. Na mesma perspectiva
dos autores acima citados, Molina (2015, p. 389) demonstra as graves consequências com
fechamento de escolas do campo, a saber:
[...] este fechamento com nucleação em escolas urbanas, tem provocado
evasão precoce da juventude camponesa da escola, dadas as longas
distâncias a percorrer e os longos períodos fora de casa; os riscos das
estradas; e a precariedade dos transportes a eles disponibilizados. (Grifo
meu)

Os indicadores das razões da não frequência dos educandos(as) constitui-se muito
mais afirmativo o termo exclusão da escola, na perspectiva do não acesso, conforme
abordam (FREIRE, 2005; FERRARO, 2004; MARCHESI; GIL, 2004). Deste modo,
Molina (2015) considera que a evasão escolar é uma das repercussões do fechamento de
escolas do campo dentro das áreas de Reforma Agrária, uma vez que as escolas próximas
as residências do alunado estão diminuindo, acarretando o deslocamento dos estudantes
para estudar distante de suas residências. Portanto, nota-se que as atuais políticas de
nucleação estão contribuindo para desconstruir a educação do campo. Mesmo os alunos
do campo ser atendidos em salas multisseriadas no próprio campo, a distância de casa
para a escola corrobora no afastamento dos estudantes do sonho da escola/estudo. Isso
pode ser percebido nas escolas do campo do Estado de Goiás, cujos números foram bastante
significativos de acordo com Souza (2012), na qual o deslocamento de estudantes do campo
para a cidade ultrapassava de 6 a 8 horas dentro do ônibus para estudar na escola municipalpolo. Por outro lado, o Parecer CNE/CEB nº 3/2008 disciplina a criação de salas
multisseriadas ou nucleação nos territórios da União:
Art. 10 O planejamento da Educação do Campo, oferecida em escolas
da comunidade, multisseriadas ou não, e quando a nucleação rural for
considerada, para os anos do Ensino Fundamental ou para o Ensino
Médio ou médio-técnico-integrado, considerará sempre as distâncias de
deslocamento, as condições de estradas e vias, o estado de conservação
dos veículos utilizados e sua idade de uso, a melhor localização e as
melhores possibilidades de trabalho pedagógico com padrão de
qualidade.
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Destarte, observa-se que a criação de salas mutisseriadas e a nucleação não estão
considerando a distância e o deslocamento, pela qual o alunado pode e está percorrendo.
Este tipo de política, nota-se, acaba não promovendo a permanência de jovens nas escolas
e da população do campo em seu território. Percebe-se que o direito de todos pela
educação está apenas no papel. Deste modo, Caldart (2004, p. 149, 150) destaca: “o povo
do campo tem direito de ser educado no lugar onde vive; [...] o povo tem direito a uma
educação pensada desde seu lugar e com sua participação, vinculada a sua cultura e as
suas necessidades humanas e sociais”. Entretanto, isso não quer dizer que o campo seja
fechado sobre si e o seu universo. Alcançar a libertação significa ter raízes para preservar a
si e, ao mesmo tempo, asas, para voar e interagir com outros mundos, conhece-los, fazer
comparações, e assim enriquecer a sua vida cotidiana. Porém, a ideologia urbanocêntrica
ainda se mantém nas escolas do campo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi exposto no trabalho, o fechamento das escolas do campo e,
consequentemente, a criação em demasia de salas multisseriadas e a nucleação, percebeu
que contribuem para a exclusão escolar. Por conseguinte, se não houver este
entendimento, seremos levados a assistir passivamente cada vez mais o fechamento de
escolas do campo e a evasão de alunos. Se olharmos os problemas da escola como sendo
somente da escola, isto é, partindo apenas dela, sem olhar para um conjunto de
condicionantes que se colocam como verdadeiras “cercas” nesse novo cenário que vem
se produzindo no campo, o do campo sem gente, sem escola; o campo do vazio camponês.
(PERIPOLLI; ZOIA, 2011).
Por outro lado, a construção romantizada do agronegócio como o melhor modelo
de desenvolvimento e riqueza do país deve ser desconstruído. É neste sentido que Ribeiro
nos alerta: “a opção do Brasil pelo agronegócio numa economia globalizada não deixa
espaço à vida e à produção camponesa, o que afeta diretamente a educação do campo,
que não pode ser compreendida em separado deste contexto nacional e mundial.
(RIBEIRO, 2015, p. 07)”. Logo, deve-se organizar ações coletivas de combate ideológico
ao agronegócio, haja vista que seus projetos são inconciliáveis a permanência de alunos
na escola, a escola do campo e a agricultura camponesa. A construção de um campo justo,
com cidadania emancipatória e justiça social deve ser construídos por todos(as). Os atuais
e históricos problemas da educação do campo perpassam a lógica das disputas
ideológicas. Por isso que a luta pela educação do campo e seus atuais problemas não pode
ser somente pelo acesso a qualquer educação. A educação deve ser de natureza
emancipatória do sujeito e a luta deve ser daqueles(as) que querem um mundo com mais
justiça social.
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VIAJANDO NO MUNDO MÁGICO DA ALFABETIZAÇÃO
Geniclébia de Oliveira Augusto37

RESUMO
Este estudo tem por objetivo desenvolver a aprendizagem alfabética dos alunos do 2° ano
a partir de situações lúdicas. A pesquisa é de natureza qualitativa sendo realizada no ano
letivo de 2017 em uma escola pública de Mossoró. Os sujeitos da pesquisa são os alunos
do 2° ano que estavam em processo de alfabetização. Os métodos da pesquisa se
constituem em três etapas: primeiro foram realizadas as observações nas aulas de
português tendo como foco o envolvimento e participação das crianças para o
desenvolvimento de sua aprendizagem, segundo foi elaborado o projeto definindo
objetivos e os jogos que são trabalhados durante as aulas, terceira os alunos são avaliados
durante as aulas e ao termino do projeto, levando em consideração os objetivos definidos.
Autores como Araújo; Magagnin e Monteiro (2009), Batista (2012), Fialho (2008),
Rodrigues (2013), Souza (2012) dentre outros, foram utilizados para embasar o
referencial teórico sobre o tema estudado. Outros objetivos relevantes também fazem
parte desse trabalho como: conhecer as letras que fazem parte do alfabeto; identificar as
sílabas que formam as palavras; relacionar as sílabas aos sons pronunciados; produzir
textos de acordo com temas propostos; realizar leituras de diferentes textos e palavras;
despertar o interesse pela leitura e a escrita; reconhecer as vogais das consoantes;
enriquecer seu vocabulário oral e escrito. Percebe-se que com esse projeto que os alunos
do 2° ano aprenderam os conteúdos propostos para esse nível de ensino a partir de
situações lúdicas, agindo como sujeitos ativos e participantes.
Palavras-chaves: Aprendizagem alfabética. Situações lúdicas. Alunos do 2° ano.

INTRODUÇÃO
Os jogos educativos é uma forma de aprender brincando, mas para que isso
aconteça é fundamental a definição de objetivos e planejamentos, pois se faz necessário
a intencionalidade mediante os jogos propostos, para que não se tornem brincar só por
brincar, e sim desenvolver diversas habilidades. Souza (2012, p.11) reforça o pensamento
anterior dizendo que “aliar as atividades lúdicas ao processo de ensino e aprendizagem
pode ser de grande valia, para o desenvolvimento do aluno, um exemplo de atividade que
desperta e muito o interesse do aluno é o jogo”. E por que não planejar as aulas com jogos
educativos? Voltar à aprendizagem para a ludicidade e a partir dela criar momentos de
trocas de saberes e conhecimentos entre professor-aluno, alcançando os objetivos
propostos no plano de aula para que esse momento torne-se ainda mais enriquecedor.
Durante as aulas, no início do ano letivo, em Língua Portuguesa percebeu-se que
os alunos se envolviam mais em situações em que eram estimulados a participarem de
maneira dinâmica e lúdica, dentro do contexto escolar, por esse motivo sentiu-se a
necessidade de propor atividades envolvendo os jogos educativos. Compreendendo os
jogos como ferramenta que facilita a aprendizagem do aluno na aquisição das
competências na leitura e na escrita, esse projeto é desenvolvido com um olhar voltado

37

Professora-especialista em Educação; Professora da Escola Municipal Professor Francisco Morais Filho
do município de Mossoró. geniclebia@hotmail.com

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

97

para um resultado significativo na apreensão do conhecimento da língua escrita e falada
onde a ludicidade faz parte desse processo, trazendo contribuições significativas.
A aprendizagem lúdica como promotora da capacidade e potencialidade
do aluno deve ocupar um lugar especial na prática pedagógica. Através
da organização do trabalho pedagógico com inserção da aprendizagem
lúdica, as atividades prazerosas permanecem presentes na escola, sendo
excelentes facilitadores da aprendizagem, além de ajudar na construção
de conhecimentos, dentre muitas outras características relevantes. Com
um planejamento adequado, essas atividades são contribuições que,
bem aplicadas e compreendidas, favorecem a qualificação e a formação
crítica do educando, na redefinição de valores e atitudes, na melhoria
do relacionamento e ajustamento das pessoas na sociedade e no direito
de cidadania (RODRIGUES, 2013. p.48).

O projeto tem a intenção de mostrar como os jogos educativos, envolvendo a
ludicidade, podem contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos do 2°
ano em relação aos conteúdos propostos para esse nível de ensino. Os jogos educativos
têm um papel importante por aproximar a criança aos conteúdos de forma direta e
indiretamente, ou seja, ela aprende brincando, mas é um brincar com intencionalidade.
Os jogos também devem ser valorizados por fazer parte da cultura de
um povo, onde possibilita uma aprendizagem significativa na
alfabetização, é a possibilidade da criança descobrir as palavras através
do lúdico. Todos os envolvidos na aprendizagem precisam estar
conscientes da importância em que os jogos e brincadeiras possuem na
construção do conhecimento da criança. As reflexões são necessárias e
enriquecedoras, uma vez que todos precisam estar envolvidos na
educação (SOUZA, 2013, p.12).

Tendo como o foco principal os alunos do 2° ano que estudam em uma escola
pública de Mossoró como sujeitos ativos que participam do processo ensinoaprendizagem e não ficando passivos diante das situações propostas em sala de aula.
Durante as aulas são realizadas observações e fotografias para o relatório final do projeto
em que consistir na apresentação dos resultados obtidos após sua finalização. No relatório
é descrito passo a passo como aconteceu à realização do projeto, permitindo quem ler
compreenda como foram realizadas as ações, pois ele poderá ser usado em outras escolas
que também queiram voltar suas aulas para a ludicidade através dos jogos, então é
importante que o relatório esteja claro para os leitores melhor compreendê-lo.
Para que esse trabalho tenha as contribuições almejadas alguns objetivos foram
definidos são eles: desenvolver a aprendizagem alfabética dos alunos do 2° ano a partir
de situações lúdicas; conhecer as letras que fazem parte do alfabeto; identificar as sílabas
que formam as palavras; relacionar as sílabas aos sons pronunciados; produzir textos de
acordo com temas propostos; realizar leituras de diferentes textos e palavras;
compreender que a leitura e a escrita fazem parte do processo de alfabetização; despertar
o interesse pela leitura e a escrita; reconhecer as vogais das consoantes; enriquecer seu
vocabulário oral e escrito.
O projeto foi desenvolvido durante as aulas de língua portuguesa e são utilizados
jogos educativos relacionados aos conteúdos que são trabalhados nas aulas, levando em
consideração o nível dos alunos para que todos participem, contribuindo para o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos do 2° ano através dos jogos educativos é
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uma forma de mostrar que brincando também se aprende quebrando o paradigma de que
só se aprende com o ensino tradicional.
OS JOGOS EDUCATIVOS NA APRENDIZAGEM
Quando se fala em ensino e aprendizagem imediatamente pensamos em alguém
ensinando e outra pessoa aprendendo aquilo que está sendo ensinado. Mas como seria
essa forma de ensinar? Uma pessoa explica algo e depois questiona, aguardando a
resposta? Ou pensa logo em alguém escrevendo e o outro copiando? Porque não pensar
em uma forma de ensinar brincando? Pois é isso que acontece quando utilizasse jogos na
aprendizagem. Ou seja, aprende o conteúdo proposto através dos jogos com objetivos e
finalidades para que isso aconteça.
Os jogos educativos com finalidades pedagógicas revelam a sua
importância, pois promovem situações de ensino-aprendizagem e
aumentam a construção do conhecimento, introduzindo atividades
lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a capacidade de iniciação e ação
ativa e motivadora (FIALHO, 2008, p.02).

Os alunos de hoje são crianças que estão tendo contato mais cedo com diversas
ferramentas em que podem dar a elas as repostas para o que buscam e isso tanto pode ser
um aliado para os educadores como também um vilão, quando não sabemos utilizá-los ao
nosso favor. A internet juntamente com os aparelhos eletrônicos está tomando uma
proporção enorme na vida das pessoas que vivem conectados diariamente. Diante disso é
necessário se pensar em formas de aproximação entre a internet e os conteúdos
trabalhados em sala para que não acabe afastando os professores de seus alunos já que
eles estão tendo o acesso ainda mais fácil e os professores que não buscam inovar suas
práticas ficará para trás.
O aumento do interesse dos alunos adolescentes e jovens pelos jogos
eletrônicos traz para os professores dois desafios: primeiro, lidar com
esta nova geração, buscando criar estratégias e utilizar recursos que
incentivem e despertem o aluno para aprender e, segundo, utilizar estes
recursos, como os jogos eletrônicos, para promover a aprendizagem na
escola, tanto de conteúdos escolares, como de valores e princípios
éticos (RAMOS, 2008, apud ARAÚJO; MAGAGNIN; MONTEIRO,
2009, p.03).

É importante reforçar que os professores se aliem a esses novos recursos porque
além de aproximar os educadores aos educandos também vai facilitar ainda mais trabalhar
os conteúdos propostos, interagindo de forma dinâmica com esses meios utilizados pelos
alunos que ultimamente é frequente em seu cotidiano. E assim promova a aprendizagem
que é o objetivo principal dessa junção e não a separação daqueles que sabem utilizar as
tecnologias daqueles que não sabem.
A seleção do jogo que vai ser realizado durante a aula não deve e não pode ser
aleatória, pois ele tem que está de acordo com o que se pretende que o aluno aprenda
levando em consideração as habilidades que serão atingidas a partir dele. Ao realizar o
jogo mostrar para a criança que ela vai aprender algo naquele momento, ou seja, deixando
as intenções explícitas para que ela não pense que vai brincar só por brincar e sim que
está aprendendo alguma coisa porque a aprendizagem do aluno é o foco do projeto e nada
mais justo que ele entenda tudo o que está sendo feito durante as aulas.
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Uma aula dinâmica, prazerosa e divertida requer mais disponibilidade e
planejamentos mais detalhados do professor que não na maioria das vezes por “falta de
tempo” e até mesmo de “vontade” de buscar coisas novas acaba que planejando aulas
com transcrição de atividades do quadro e atividades do livro didático, tornando as
“mesmices” das aulas rotineiras. Para que todo esse processo que envolve a ludicidade,
dinâmica e bons jogos educativos o papel do professor é fundamental, pois é ele quem
vai delimitar tudo desde a definição dos objetivos a execução na sala de aula. E quando
planejam boas aulas ele terá retorno positivo como envolvimento e participação dos
alunos além de um ensino de qualidade.
De acordo com Fialho (2008) é importante o envolvimento tanto do professor
quanto do aluno para que a aprendizagem aconteça e afirma que “neste envolvimento,
ambos estão sendo, à sua maneira, inseridos no processo ensino/aprendizagem, e
experimentando o prazer das apropriações e da construção do conhecimento” (FIALHO,
2008, p.3). A autora reforça aquilo que já se sabe em relação aos sujeitos envolvidos no
processo educacional como participantes ativos do processo ensino-aprendizagem.
Batista e Dias (2012) trazem em suas pesquisas as três teorias de Piaget (1971) em
relação aos jogos que são elas os jogos de exercícios, jogos de regras e os jogos
simbólicos.
O jogo de exercício caracterizado no período sensório‐motor se
manifesta nos primeiros anos de vida da criança, onde o prazer é
essencial. O jogo simbólico faz parte da fase pré‐ operatória que além
do prazer há o aparecimento da linguagem que se fundamenta com as
funções da compensação; realização de desejos; liquidação de conflitos,
que envolve a soma ao prazer com a sujeição da realidade. Nesse jogo
a realidade é simbólica, havendo uma ausência do objeto. O jogo de
regras aparece durante o período operatório concreto, fazendo com que
a criança aprenda as relações sociais ou interindividuais. Um elemento
importante nos jogos de regras é que há os jogos de exercícios e também
os simbólicos, ou seja, a regra passa a ser um elemento novo para a
criança que resulta na relação coletiva (PIAGET, 1971 apud BATISTA;
DIAS, 2012, p.3).

Essas teorias vêm reforçar a importância dos jogos no desenvolvimento da
criança, pois através dos jogos ela desenvolve habilidades diversas que serão relevantes
não só para a fase em que se encontra mais também para sua formação adulta, pois irá
torna-la um adulto com autonomia e um sujeito social que contribui para relações
coletivas, respeitando as regras de convivência que fazem parte da sociedade. Porque
além de despertar o interesse pelos estudos os jogos permitem que aquelas crianças que
são tímidas para fazer amizades, ou seja, se socializar acaba que facilitando seu
entrosamento com os colegas e professora, e isso é muito importante porque somos
sujeitos sociais que também aprende quando se relacionam.
Os jogos educativos com finalidades voltadas para os conteúdos trabalhados em
sala de aula também contribui para despertar o desenvolvimento subjetivo de cada um de
seus participantes, pois ele estimula o cognitivo, o psicomotor, o equilíbrio, raciocínio
lógico, então são ambas as contribuições que um jogo poderá trazer para os envolvidos
nele, Batista e Dias (2012) trazem esse ponto de vista em sua pesquisa ao dizerem “não
há como negar a importância dos jogos para o desenvolvimento infantil (envolvendo os
aspectos cognitivo, afetivo, físico‐motor e moral) bem como os jogos educativos como
ferramenta pedagógica para o processo de ensino e de aprendizagem” (BATISTA; DIAS,
2012, p.1).
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Outro aspecto relevante que o jogo pode trazer subsídios é na aproximação entre
todos que estão envolvidos no processo. Em alguns ambientes escolares há crianças que
ainda não se sentem a vontade para dar sua opinião, participar da aula como sujeito que
faz parte do processo ensino-aprendizagem e também não tem um bom relacionamento
social com seus colegas e professores, através do jogo ela acaba participando sem
perceber e isso vai fazendo com que ela exponha sua opinião, estimulando sua
desenvoltura, comunicação e a aproxime de seus amigos de sala e educadores quando ela
percebe já faz parte da aula e da turma.
A LUDICIDADE COMO PRÁTICA NA SALA DE AULA
As práticas na sala de aula são momentos de interação de professor-aluno em que
a participação de ambos são fundamentais para que o ensino-aprendizagemconhecimento aconteça de forma positiva e por isso a importância do envolvimento
desses dois sujeitos. E uma prática pensada nesses pontos, que foram mencionados
anteriormente, sempre será enriquecedora. O professor planeja as ações, mas para
executá-las é necessária a participação de seu aluno como sujeito ativo que também dar
suas contribuições. Um ensino de qualidade traz esse envolvimento como foco de suas
ações.
Segundo Rodrigues (2012) o professor causa impactos na vida dos alunos que
estão além de conhecimentos e habilidades, eles adquirem com o professor valores,
hábitos e atitudes que influenciam na construção individual de sua personalidade. O papel
do professor é importante, mas não é impondo sua autoridade e sim conquistando respeito
de seus alunos.
Os conteúdos como a ordem alfabética, as vogais e as consoantes foram
trabalhados com o jogo das tampinhas alfabéticas. As tampinhas são colocadas dentro de
uma sacola e cada criança retira uma tampinha e diz qual é a letra, sua posição no alfabeto,
se ela é vogal ou consoante e escreve uma palavra com ela. Esse jogo possibilitou não só
aprender a ordem alfabética, vogais e consoantes mais também desenvolver leitura e
escrita das palavras. Outro jogo utilizado foi o “acerte a letra” feito com copos
descartáveis com as letras escritas em que as crianças jogavam bolinhas de papel para
acerta dentro do copo e, em seguida, falava a letra e escrevia uma palavra.
Os jogos proporcionam a imaginação às crianças, sendo assim, elas criam
situações e resoluções para os problemas. São capazes de lidar com
dificuldades, com o medo, dor, perda, conceitos de bem e mal, que são reflexos
do meio em que vivem (RODRIGUES, 2013, p.42).

Durante os jogos foi perceptível a empolgação dos alunos para realizar o que havia
sido proposto, enquanto participavam eles falavam “tia que jogo legal, a gente aprende
brincando”, “assim todos podem participar” e através do jogo eles foram
compreendendo os conteúdos e demonstrando ainda mais interesse em realizar as
atividades. Isso é muito proveitoso para a aprendizagem deles, enriquecendo seu
desenvolvimento que também faz parte desse processo. Até aqueles que tinham interesse
em participar, mas tinham vergonha acabou que interagindo ser perceber que participava
e aprenderam da mesma maneira que os outros.
A contação de história foi pensada com diversas possibilidades para despertar o
interesse pela leitura, escrita e interpretação. Ela acontece de três maneiras diferentes: a
leitura do livro, a dramatização da história contada, a visualização da história em vídeo.
Após esse momento os alunos registraram a parte da história que mais gostam e desenham
também. Cada um escreve espontaneamente as palavras, essa é uma maneira de estimular
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o desenvolvimento da leitura e escrita, foi perceptível nos registros escritos que durante
os meses ocorreu avanços nesses aspectos, pois os alunos passaram se interessar mais
pela leitura e escrita, crianças que escreviam palavras soltas já estão colocando em frases
e tem aqueles que já escrevem pequenos textos. O momento da leitura é bastante esperado
por eles todos querem participar, seja contando ou dramatizando a história.
O ditado de palavras é uma atividade bastante utilizada nas aulas para estimular o
aluno ouvir com atenção e realizar a escrita da palavra pronunciada, usar esse recurso de
ditar as palavras de outras maneiras é bastante interessante, fazendo uso de imagens e
objetos permitem que o aluno relacione coisas que fazem parte de seu cotidiano
aproximando aquilo que ele já sabe. Foi usado também o jogo ditado divertido, cada
criança forma palavras com o alfabeto silábico e depois ela quem dita para a turma. A
atividade fez com que eles além de aprender a escrever a palavra também percebessem
que para cada pronúncia há uma sílaba. A maneira tradicional de ditar as palavras que em
algumas vezes não agrada os alunos pode ser transformada em algo dinâmico e prazeroso
para aprendizagem.
Trabalhar sinais de pontuação com alunos dos anos iniciais pode ser um pouco
complicado para sua compreensão, mas quando esse conteúdo é trabalhado de forma
dinâmica eles se apropriam rapidamente. Percebendo que a turma teria dificuldades para
entender o uso dos sinais de pontuação nas frases foi planejado uma maneira diferente de
expor o conteúdo. Palavras que formam frases foram distribuídas entre os alunos e os
sinais de pontuação também, um aluno era escolhido para formar a frases ditada pela
professora e, em seguida, colocar o sinal de pontuação.
A finalidade do projeto são as contribuições positivas para aprendizagem dos
alunos do 2° ano, tornando as aulas que para alguns são entediantes e chatas em
prazerosas, dinâmicas e divertidas e tenha a aprendizagem como resultado final. Ou seja,
mostrar que a lúdicidade é uma maneira de se aprender brincando. Outro motivo é mostrar
que o professor pode inovar em sua sala de aula e não ficar preso ao modelo tradicional
de ensino apenas por não ter interesse em levar coisas novas para seus alunos e são eles
que mais perdem se não tiver um bom ensino que contribua para sua aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o projeto pode-se perceber o aumento significativo na compreensão dos
alunos em relação aos conteúdos expostos, mostram também autonomia para realizar as
atividades orais e escritas com participações ativas e relevantes para a aula, pois eles tem
muito a contribuir, porém, ficavam com receio de opinar, e o projeto permitiu despertar
seus interesses e incentivos nas participações.
A leitura e a escrita também tiveram avanços, pois 97% da turma estão
alfabetizados e 3% em processo. No momento da leitura compartilhada todos prestavam
atenção e depois participavam das discussões sobre a história contada. O incentivo da
leitura obteve aumento expressivo na procura de livros para realizar as leituras em casa.
A turma teve destaque da escola em relação ao empréstimo de livros, pois eles estavam
sempre trocando em busca de novas leituras.
O envolvimento e participação da turma era muito pequeno, mas com o projeto
em que eles estavam bastante envolvidos nas atividades, a participação teve um aumento
de 100% nas apresentações. Os alunos eram tímidos para participar das apresentações e
isso dificultava na escolha das participações. Durante o projeto, que envolvia muita
ludicidade, realizávamos simulações de apresentações com muito entusiasmo e eles
acabaram despertando o interesse pelas apresentações.
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O projeto mostrou que brincando também se aprende, mas com objetivos
definidos para que o brincar não se torne apenas uma brincadeira sem intencionalidade, e
que não seja só para passar o tempo. E que essa finalidade fique bem clara, principalmente
para os alunos para que eles não confundam as brincadeiras por diversão com as
brincadeiras lúdicas voltadas para a aprendizagem.
Além de atingir a aprendizagem dos alunos que é a meta primordial do projeto
outra também foi alcançada que foi do professor como mediador do processo ensinoaprendizagem através de atividades lúdicas na sala de aula. Quando o professor utiliza de
ferramentas que contribuem para educar ele se torna um mediador da educação, sem a
interação professor-aluno o processo não era possível.
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O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR E A PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE: com base na perspectiva de Paro e Riscal
Geniclébia de Oliveira Augusto38

RESUMO
Esta comunicação discute o papel do conselho escolar dentro das instituições de ensino e
como acontece a participação da comunidade, tomando como referência as pesquisas
realizadas por Paro (1992; 2003; 2007) e Riscal (2010; 2013). A metodologia utilizada
consistiu na leitura e fichamento de alguns livros e artigos escritos pelos autores
mencionados. O trabalho tem como objetivos compreender como o conselho escolar estimula
a participação da comunidade na perspectiva de Paro e Riscal, identificando desafios e
contribuições dessa participação. Para que os objetivos sejam alcançados o trabalho foi

dividido em dois momentos. No primeiro momento são apresentadas as diversas
concepções sobre o papel do Conselho Escolar, tomando como base as definições de Paro
e Riscal. De inicio sua função era de tomar decisões que favorecessem as classes
dominantes enquanto aqueles que eram inferiores apenas aceitavam o que era decidido.
Seu papel foi mudando de acordo com o momento histórico que a sociedade ia passando.
No segundo momento é abordada a participação da comunidade no Conselho Escolar,
descrevendo seus desafios e suas contribuições para a instituição de ensino. Conclui-se
que o Conselho é um instrumento decisivo dentro da escola quando é bem utilizado por
todos que dela fazem parte. E a participação é fundamental que aconteça com parceria
entre escola-comunidade em que cada uma respeite as opiniões e sugestões uma da outra.
Então, o conselho escolar aproxima a escola e a família, trazendo contribuições para o
processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Conselho Escolar. Participação da Comunidade. Família-Escola.
INTRODUÇÃO
Para o Ministério da Educação (BRASIL, 2004) os conselhos escolares são órgão
colegiado composto pela comunidade escolar (diretor, professores, alunos e funcionários)
e local (pais ou responsáveis) que contribuem nas tomadas de decisões em assembleias
escolares, e que além de funções consultivas, fiscais e de mobilização participa também
das questões financeiras, político-pedagógica e administrativas.
Tais instâncias, portanto, têm como característica central a estruturação
de mecanismos deliberativos, ou seja, de decisão, para atuação
integrada, representativa e não discriminatória de todos os grupos
envolvidos no processo educacional de uma dada instituição escolar,
buscando, assim, o fortalecimento da cultura democrática e
participativa em território nacional (BRASIL, 2004, apud
FERNANDES e RAMOS, 2010, p.47).

Diante do que são colocados sobre os conselhos escolares pode se dizer que eles
são junções de responsabilidades divididas igualmente entre todos os participantes sem
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privilegiar nenhum dos grupos envolvidos. As decisões são tomadas em comum acordo
e dessa maneira eles atuam democraticamente.
Para que o Conselho seja considerado atuante é necessária à participação daqueles
que se submeteram a um processo de eleição para representar quem os elegeram e não
ficando apenas como mero reprodutor de opiniões durante as decisões que irão contribuir
para o ambiente escolar.
O tema foi escolhido pela a sua relevância para a educação por dar contribuições
importantes que atingem as pessoas envolvidas dentro e fora da escola, e para melhor
discutir o assunto proposto, o trabalho é dividido em dois momentos. No primeiro
momento se discute o papel do conselho escolar, abordado nas concepções de Paro e
Riscal no intuito de compreender a sua função. A participação dos membros, que também
é muito importante para que o processo aconteça, é discutida no segundo momento,
apontando os desafios e as perspectivas que eles encontram durante este percurso.
A metodologia consiste na revisão bibliográfica com leituras e fichamentos de
livros e artigos escritos por Paro (1992; 2001; 2007) e Riscal (2010), embasando
teoricamente o trabalho. Barros (2009) diz que “a ideia de uma Revisão Bibliográfica é
enunciar alguns dos ‘interlocutores’ com os quais você travará o seu diálogo
historiográfico e científico”. Ou seja, é um dialogo entre o autor do trabalho com as
concepções de pesquisadores que investigam o tema que é abordado.
A análise do tema sobre o papel do Conselho Escolar e a participação de seus
membros consiste na contribuição para compreender a importância que se tem não
somente para a educação, mas para todos que fazem parte dela.
COMPREENDENDO O PAPEL DO CONSELHO ESCOLAR
O Conselho abordado neste artigo é o escolar, mas antes de nos determos a ele
especificamente, é fundamental que se compreenda a sua função que foi dada ao conselho
no inicio da história da humanidade para depois se chegar a concepção desenvolvida no
ambiente escolar.
Ele é um órgão em que seu papel traz contribuições relevantes para o âmbito que
está inserido. É assunto que já vem sendo discutido, há algum tempo, e que apresenta
inúmeras definições de acordo com o momento histórico em que acontece. Em sua
pesquisa Riscal (2010) afirma:
É necessário que se leve em conta, ainda, que o termo “conselho” foi
usado para designar ao longo da história humana instituições bem
diferentes umas das outras, com funções, organização e composição as
mais variadas. As diferentes instituições que foram ao longo da história
denominadas conselhos resultaram de determinações históricas,
políticas e sociais específicas e correspondem a experiências políticas
particulares que não podem ser universalizadas (RISCAL, 2010, p. 24).

Ela diz que a existência dos conselhos vem desde as primeiras civilizações na
antiga Mesopotâmia. Nessa época os conselhos serviam para aconselhar os soberanos em
aspectos religiosos e momentos de crise. Esses conselhos eram formados por grupos
seletivos que serviam para aconselhar aqueles que estavam no poder e dominar o povo.
Eles foram crescendo por toda a Europa na Idade Média e depois na Idade Moderna, sua
definição então foi mudando.
A concepção mencionada anteriormente se distancia do que atualmente entendese por conselho que segue uma linha democrática de participação. Esses que
aconselhavam os soberanos estavam preocupados em servir as classes dominantes ao
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invés de buscar conciliar decisão favorável a todos. Isso mostra o quanto à questão
financeira já influenciava desde aquela época, mudando assim a função do conselho.
O conselho abordado neste trabalho é o da área educacional que existe há algum
tempo e também não é de hoje que vem sendo discutida a sua atuação.
No campo da educação, os conselhos existem desde o tempo do Império
e sempre atuaram como agentes de conciliação entre governo e elites
locais. A descentralização promovida após o Ato Adicional de 1834
propiciou a criação nas províncias de conselhos escolares provinciais e
distritais nos municípios, e posteriormente, no período republicano, foi
criado um conselho superior de Educação (RISCAL, 2010, p.28).

Isso mostra que o seu papel de conciliador não é de hoje, pois ele já foi criado
nesse intuito desde aquela época em que o Império governava e no período republicano
sua função era de aproximar as provinciais e distritos nos municípios uma maneira que
eles criaram para que as decisões fossem compartilhadas igualmente entre eles.
A autora traz também o papel do conselho no âmbito escolar como forma de
melhorar o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ao aderir as práticas
que são sugeridas pelas secretárias e delegacias de ensino, assim o conselho acaba que se
aliando aos poderes públicos.
Nessa definição o conselho escolar é abordado como instrumento para influenciar
na avaliação do IDEB, pois se considera que através do conselho a escola aumenta o seu
índice. Ele contribui para a gestão democrática da escola, mas sua influência nos índices
de desenvolvimento acontece indiretamente com o apoio e participação dos membros
envolvidos.
Segundo Paro (2007) o conselho escolar é um mecanismo de ação coletiva que
causa polêmica por que é visto por alguns diretores como a perda de “poder” e é
reivindicado pelos professores como uma maneira de minimizar o autoritarismo dos
diretores. Ele reforça dizendo que é também um objeto de luta dos movimentos populares.
[...] objeto de luta de movimentos populares que viam nele a
oportunidade de reivindicar mais e melhor educação, o conselho de
escola, junto com a eleição de dirigentes escolares, têm sido as
características mais conspícuas das políticas educacionais daqueles
sistemas de ensino que aceitam o desafio de democratizar a escola. [...]
o conselho de escola permanece como um instrumento
importantíssimo, se não de realização plena da democracia na escola,
pelo menos de explicitação de contradições e de conflitos de interesses
entre o Estado e a Escola e, internamente a esta, entre os vários grupos
que a compõem (PARO, 2007, p.2).

O conselho como centro de disputa entre os colegiados envolvidos onde as
decisões escolares que deveriam ser coletivas e voltadas para interesses em comum,
acabam que divergindo e causando conflitos por estar voltado para resolver problemas
individuais de grupos, prejudicando a efetivação da democracia dentro desse órgão que é
constituído justamente para resolver problemas comuns de todos que dele fazem parte.
O conselho não é para ser visto como disputa por grupos que o compõem, pois a
sua função deixa de ser democrática, na busca de resolver problemas individuais e sem
acordos comuns entre os participantes.
Paro (2007) em suas pesquisas com a coordenadora de uma escola, percebeu que
o papel do conselho escolar não se encaixava na gestão democrática, pois servia apenas
para legitimar as decisões tomadas pelo diretor, coordenador e professores, ou seja, eles
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decidiam sem a participação dos pais e depois repassavam o que foi decidido na reunião
do conselho, mas para os pais era como se eles estivessem também deliberando algo
porque estavam ali presentes, porém, o que eles não sabiam é que as determinações já
haviam sido tomadas e naquele momento apenas se repassava o que foi decidido.
Esse tipo de atitude acontece em algumas escolas onde dizem que o conselho é
atuante, mas quando vai até lá, identifica atitudes iguais a que foi colocada pelo autor.
Nesse momento como fica a gestão democrática? Uma gestão que todos querem fazer
parte, porém, não permite que ela de fato aconteça.
Embalados pelos novos ventos da abertura política e pelas ideias de
democratização do país, os atuais conselhos de escola surgiram no
inicio da década de 1980, provocando muitas esperanças de instalação
de uma verdadeira democratização das relações no interior da escola
pública [...] (PARO, 2001, p.10).

O que ele traz sobre o papel do conselho escolar, no seu surgimento, é que sua
função era de instalar a gestão democrática dentro da escola. Ressalta também o receio
que o diretor escolar via no conselho para a perda de seu “poder” na escola, pois com a
participação de alunos, professores, pais e funcionários as decisões não ficariam somente
em sua responsabilidade.
Essa figura de diretor que foi mencionada pelo pesquisador é de um gestor que
acredita que a sua opinião é a única que deve ser ouvida e aceita na instituição. Mas para
que a gestão seja considerada democrática é fundamental que todos opinem e sejam
ouvidos durante as discussões e é para isso que o conselho escolar existe, dando voz e
vez a aqueles que fazem parte da escola e da comunidade.
Diante do que foi colocado sobre o papel do Conselho Escolar, de acordo com as
pesquisas de Paro e Riscal, é resolver situações no ambiente escolar, levando em
consideração a opinião de todos os membros que fazem parte dele, pois se cada um tem
uma função para exercê-la corretamente.
A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NO CONSELHO DE
ESCOLA
Os conselhos escolares permitem ampliação da participação dos envolvidos com
a educação. Os participantes vêm conquistando os espaços para dar suas opiniões,
participando ativamente das questões referentes ao ambiente escolar, dessa forma
contribuem para uma gestão democrática.
[...] a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo antes
um processo histórico de construção coletiva, coloca-se a necessidade
de se preverem mecanismos institucionais que não apenas viabilizem,
mas também incentivem práticas participativas dentro da escola
pública. Isso parece tanto mais necessário quanto mais considerarmos
nossa sociedade, com tradição de autoritarismo, de poder altamente
concentrado e de exclusão da divergência nas discussões e decisões
(PARO, 1992, p.9).

Isso mostra o quanto à participação é necessária na busca de superar o
autoritarismo que se encontra em algumas instituições que excluem e calam as vozes
daqueles que estão em minoria precisando de representatividade. Essa participação carece
ser incentivada para que as pessoas não achem que participar é só se fazer presente em
reuniões, mas sim dar suas contribuições que é de fundamental importância.
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Mesmo a participação sendo, na maioria das vezes, em busca de interesses
comuns, há conflitos existentes entre os envolvidos, pois ainda têm aqueles que se
comprometem em participar, mas não comparecem e quando vão não dar suas opiniões
que são fundamentais para as discussões e isso acaba que se tornando um desafio.
Paro (1992) chama atenção para a participação que acontece de forma imediata
“[...] Em sua prática diária as pessoas se orientam por seus interesses imediatos e estes
são conflituosos entre os diversos grupos atuantes na escola”. Essas relações não se dão
de formas harmoniosas e sem conflitos isso influencia nas tomadas de decisões do
Conselho Escolar e no convívio do dia a dia da escola.
O que ele traz é a participação como uma forma de resolver algo que eles querem
naquele momento e não do que é realmente necessário e que precisa ser resolvido, pois
não levam em consideração os interesses de todos da escola e acaba que gerando conflitos
entre eles.
É importante que ao se disponibilizar para fazer parte como representante do
conselho escolar a pessoa já tenha definido a sua forma de participação para que ela não
seja apenas um mero reprodutor de ideias e opiniões dos outros, aceitando tudo o que é
colocado sem questionar.
Paro (1992) define as diferentes opiniões que compõem a participação
democrática como condicionantes ideológicos de participação.
[...] Por condicionantes ideológicos imediatos da participação, estamos
entendendo todas as concepções e crenças sedimentadas historicamente
na personalidade de cada pessoa e que movem suas práticas e
comportamentos no relacionamento com os outros. Assim, se estamos
interessados na participação da comunidade na escola, é preciso levar
em conta a dimensão em que o modo de pensar e agir das pessoas que
aí atuam facilita/incentiva ou dificulta/impede a participação dos
usuários. Para isso, é importante que se considere tanto a visão da escola
a respeito da comunidade quanto sua postura diante da própria
participação popular (PARO, 1992, p.10).

Ele nos faz refletir sobre o quanto a visão que a escola tem sobre a comunidade
pode contribuir para que ela a compreenda sua maneira de participação. A visão que uma
tem da outra é necessária, pois ambas tem suas ideologias formadas que influenciam na
construção de pensamentos e é através do entendimento de que elas precisam se juntar na
busca de objetivos comuns é que a participação de fato acontece.
De acordo com Riscal et al. (2013) logo após o Conselho Escolar ser considerado
colegiado da escola e fazendo parte de uma estrutura burocrática de gestão gerencial a
população se desinteressou em não participar com suas contribuições. No período de 70
a 80 o Conselho Escolar perde seu caráter democrático e passa a fazer parte de uma
hierarquia burocrática das instituições educacionais.
Um conselho constituído de forma não democrática, com membros
indicados por autoridades, reuniões esparsas, predominância dos
docentes, informam à escola a permanência de relações de poder
hierarquizado e centralizado e a impossibilidade de uma comunicação
democrática (RISCAL et al. , 2013, p.04).

Nesse momento acontece um retrocesso na participação da comunidade no
Conselho Escolar, pois ao perceber que a função dele mudou de democrática para
burocrática e que seus interesses não iam ser levados em consideração ela deixa de dar
suas contribuições através de sua participação.
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As pessoas buscaram tanto essa participação democrática que perdê-la seria uma
volta ao passado onde os dominantes tinham o direito de opinar e decidir ao seu favor e
os dominados apenas aceitariam sem questionar ou reivindicar seus direitos.
Mesmo com oportunidade dos pais participarem democraticamente eles ainda
sofrem com o autoritarismo que lhe são impostos e isso acaba que afetando a participação
da comunidade no Conselho Escolar. Sua pesquisa em uma escola que fica localizada em
São Paulo Paro (1992) apresenta fatos em que os pais são convidados a participarem de
reuniões e ao chegar lá só recebem criticas sobre seus filhos dessa maneira a comunidade
se sente diminuída e sem dialogo ela se afasta da escola e consequentemente do Conselho
Escolar.
A escola que deveria ser a maior incentivadora da participação da comunidade
escolar acaba que prejudicando a participação dos pais porque utiliza de críticas negativas
sobre os alunos para mostrar aos seus responsáveis que eles se comportam de maneira
errada, isso não é correto, mas sim oferecer meios que possam ajudar no desenvolvimento
deles. Os pais percebendo que terão ajuda necessária vão procurar mais a escola e
participarão em troca dessa ajuda.
A abertura do espaço físico da escola para a participação da comunidade
proporciona uma transformação na percepção que se tem da escola, que
passa de propriedade do Estado para espaço público. Essa apropriação
do espaço escolar pela comunidade gera uma transformação na sua
representação da vida escolar e estimula esforços no sentido da
cooperação e de um aprendizado de convivência (RISCAL et al. , 2013,
p.13).

A escola e a comunidade juntas aprendessem uma maneira de conviver que
estimula a cooperação entre elas. Essa convivência aumenta o interesse e participação da
comunidade que tem muito a contribuir com a escola.
Um dos desafios encontrados na participação dos pais no conselho escolar é a
longa jornada de trabalho que os impedem que compareçam as reuniões. Ao entrevistar
alguns pais Paro (1992) identifica esse fator que é bastante citado pelos seus
entrevistados. De acordo com os pais a baixa condição financeira faz com que eles
trabalhem horas e mais horas todos os dias e isso acaba que prejudicando sua presença na
escola mesmo eles sabendo que sua participação é importante.
É importante que a escola ao perceber que os pais tem interesse em participar seja
do conselho escolar, de reuniões escolares e eventos ela precisa se adaptar para que eles
possam fazer parte desses momentos, pois suas contribuições são fundamentais não só
para aprendizagem de seus filhos como também para as ações que fazem parte da
instituição.
A participação dos pais ou responsáveis no conselho escolar é de fundamental
importância para toda a escola que só tem a ganhar com as diversas contribuições que
eles têm para dar. E um conselho atuante é aquele cuja participação de todos é um de seus
principais instrumentos para resolver problemas e mostrar soluções.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se durante as leituras e fichamentos nas pesquisas de Paro e Riscal que
a função do Conselho Escolar desde a sua criação até hoje tem fundamental importância
para todos que estão envolvidos. Ele foi criado no intuito dos grupos tomarem decisões
necessárias para resolver problemas relevantes. De inicio sua função era de tomar
decisões que favorecessem as classes dominantes enquanto aqueles que eram inferiores
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apenas aceitavam o que era decidido. Seu papel foi mudando de acordo com o momento
histórico que a sociedade ia passando. É um instrumento decisivo dentro da escola e que
sendo bem utilizado trará muitas contribuições para a instituição e a todos que dela fazem
parte.
Em relação a participação da comunidade no Conselho de Escola, foi a maneira
que as pessoas encontraram para lutar por seus direitos no ambiente escolar. Para que essa
participação aconteça alguns desafios são encontrados durante o caminho e são eles: o
autoritarismo de alguns gestores, a falta de incentivo, críticas negativas aos seus filhos, a
carga horária exaustiva de trabalho e a falta de tempo. Além de desafios, a participação
também têm contribuições como dar sugestões para resolver problemas dentro da escola,
incentivar a participação dos pais em reuniões e eventos, aproximar aluno-escola. Mas
para que essa participação seja ativa é fundamental a parceria escola-família onde ambas
respeitem suas ideologias, pois cada uma tem muito a contribuir.
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RESUMO
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento fundamental para a instituição
escolar, sendo esse norteador das atividades a serem desenvolvidas. É uma forma de
organização interna, que visa focar na qualidade do processo de ensino e aprendizagem
para os sujeitos que nela estão inseridos. Esta pesquisa teve como objetivo compreender
a organização do Projeto Político Pedagógico e da Gestão Democrática em uma Escola
do Campo. Fundamentamos este estudo nas diferentes e complementares concepções de
GADOTTI (1994), VEIGA (1998), SILVA (2010), PARO (2011), dentre outros que
enriqueceram nossa discussão. O processo metodológico iniciou-se pela proposta da
disciplina de Práticas Pedagógicas II, do curso Licenciatura Interdisciplinar em Educação
do Campo - LEDOC na Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA. A
metodologia utilizada foi através de pesquisas bibliográficas e análise documental da
escola pública de uma comunidade rural de Upanema - RN, sendo que o Projeto Político
Pedagógico em uma escola, seja no campo ou não, é parte principal de tudo que tange
participação e tomadas de decisões no cotidiano da escola. Inserir todos os membros da
comunidade escolar nas atividades que envolvem o PPP não é uma tarefa fácil,
compreender o que esses indivíduos entendem sobre esse instrumento tornou-se
fundamental em nossa pesquisa, partindo do princípio da participação coletiva, assim
também com relação às ações da gestão democrática dentro da escola. Percebemos, nesta
pesquisa que o estudo teórico e prático sobre o PPP e a Gestão Democrática, pode
contribuir de forma complementar nas propostas e ações da gestão das escolas e do
processo educacional dos membros da comunidade escolar, mesmo diante de todas as
dificuldades enfrentadas diariamente.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Gestão Democrática. Coletividade. Escola
do Campo.

INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado de um processo metodológico que teve início dentro
de uma proposta da disciplina de Práticas Pedagógicas II, do curso Licenciatura
39

Graduanda em Educação do Campo- Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA. E-mail:
larinha1997leandro@gmail.com
40
Graduanda em Educação do Campo- Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA. E-mail:
kalianegenesio01@gmail.com
41
Graduanda em Educação do Campo- Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA. E-mail:
otilafranca25@gmail.com
42
Graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mestrado em Educação
pela Universidade Federal da Paraíba, Professora permanente da SEEC/RN.
E-mail:
micaelaferreira23@gmail.com

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

111

Interdisciplinar em Educação do Campo - LEDOC na Universidade Federal Rural do
Semiárido - UFERSA. No qual, objetivou-se compreender a organização do Projeto
Político Pedagógico - PPP e da Gestão Democrática em uma Escola do Campo. A
pesquisa foi realizada em uma escola localizada em uma comunidade rural do município
de Upanema/RN, sendo utilizada uma análise documental do Projeto Político Pedagógico,
além de trazer discussões com fundamentações teóricas sobre a gestão democrática e o
PPP, que nos ajudaram a compreender melhor a estruturação e tudo que está entorno
desses segmentos.
O PPP é considerado um instrumento que tem como funcionalidade a organização
interna das escolas, seja ela de forma estrutural ou pedagógica. Tornando-se essencial nas
tomadas de decisões escolares. E em se tratando da escola do campo, tornou-se
fundamental para nós identificarmos como esse instrumento é construído e gerenciado, já
que, a mesma possui especificidades que vão além das existentes no contexto escolar. De
acordo com Gadotti (1994) “até muito recentemente a questão da escola limitava-se a
uma escolha entre ser tradicional ou moderna. Essa tipologia não desapareceu, mas não
responde a todas as questões atuais da escola”. Diante de tantas mudanças cabe a escola
a questionar a se mesma, revendo tudo que estava ao seu meio, com a escola do campo
não é diferente.
Para tentar dar conta desses novos paradoxos que vão surgindo no contexto
escolar, tornou-se necessário uma participação mais efetiva dos indivíduos que nela estão
inseridos. O que, só será possível por meio de uma participação coletiva, constituída e
incentivada por uma gestão democrática, que promova ações de inserção dos membros
que lá atuam. Organizando e desenvolvendo táticas que irão ajudar a escola a solucionar
as questões que rodeiam o seu meio, seja esse do campo ou não, mas sabendo que esse
tipo de ações também não será fácil.
Assim o nosso trabalho está dividido da seguinte forma, iniciamos a discussão
sobre o Projeto Político Pedagógico e sua organização, depois sobre os desafios e
perspectiva da gestão democrática, assim como o planejamento participativo e os
princípios que intervém na qualidade e gestão escolar. Por fim trazemos nossas
considerações referente ao que foi apresentado.
O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E SUA ORGANIZAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico - PPP é um instrumento utilizado pela gestão
escolar que busca refletir e construir práticas exercidas na instituição, na qual visa uma
proposta que motive o planejamento e as ações coletivas de todos que compõe a
comunidade escolar.
Para a elaboração do PPP é necessário está direcionado aos aspectos políticos e
pedagógicos, buscando desenvolver a formação de sujeitos críticos para a sociedade.
Neste caso é fundamental ressaltar a participação dos membros das comunidades
escolares, porém ainda é pouco comum ter nas escolas participantes na construção dos
projetos, pois em alguns casos não é informado para os/as alunos/as, familiares,
funcionários e equipe escolar sobre o significado que tem para a inovação nas ações
pedagógicas da instituição escolar.
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com
um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente.
Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto
político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico
com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político
no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

112

de sociedade (VEIGA, 1998, p. 2).

Deste modo, podemos perceber que a organização do Projeto Político Pedagógico
precisa ser construído e vivenciado pelos segmentos escolares, para que assim possa ter
novas oportunidades e compromissos nas atividades pedagógicas e burocráticas. Além de
ser de grande relevância a sistematização da escola e organização da sala de aula, pois a
relação entre os membros da comunidade escolar pode mostrar a realidade e a
compreensão do contexto que a escola está inserida, sendo esse o momento de ampliar
coletivamente a construção do PPP.
As possibilidades de trabalhar com as dinâmicas na sala de aula ressalta a
importância de ações educativas necessárias na identidade da escola e na formação dos/as
alunos/as críticos, criativos e dialógicos, nesse sentido o Projeto Político Pedagógico
busca reflexões e discussões dentro e fora da escola. Que nesse sentido segundo Veiga
(1998, p.2) o processo de construção do PPP, passa pela total autonomia da escola, da sua
capacidade de resgatar sua identidade, assim se autoafirmando como espaço público na
sociedade.
Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um
simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O
projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou
encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento
de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os
momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola
(VEIGA, 1998, p.1).

A construção do PPP perpassa por transformações, que possibilita a sociedade,
uma ampla discussão e compreensão sobre as práticas pedagógicas, os diferentes métodos
que norteia o processo de ensino/aprendizagem dos/as alunos/as, que junto com a escola
e o contexto educacional tem o papel de refletir sobre a realidade do espaço que a
instituição atua.
Nos PPP’s são abordados cinco princípios norteadores da escola democrática, que
em Veiga (1998), busca garantir aos discentes a igualdade sobre o acesso à escola com
condições e qualidade, na qual chega evitar possíveis reprovações, que ocasionam
evasões, neste caso a qualidade é vista como a uma garantia para a meta quantitativa.
Garantida por lei a gestão democrática pressupõe a participação efetiva dos vários
segmentos da comunidade escolar beneficiando a todos os participantes; a liberdade é
vista como a autonomia necessária para a construção e aplicação coletiva dos PPPs; os
elementos principais para a valorização do magistério são as condições de trabalho,
dedicação do trabalho e a formação inicial e continua deve ser o centro da escola e do
Projeto Político Pedagógico.
Algo que precisa ser claro é a organização desse documento, os educadores
precisam compreender os objetivos que estarão expostos no mesmo. Dessa forma a
construção do projeto aponta necessidades que estão exibidas em sete elementos: a
finalidade que tem como intuito alcançar a formação dos alunos; a estrutura
organizacional que é composta pelas áreas administrativas e pedagógicas da escola; o
currículo é a sistematização dos conhecimentos escolares; tempo escola é a forma que
deve ser estudado pela equipe (calendário letivo); processo de decisão deve ser feita de
acordo com os interesses da comunidade; as relações de trabalha é importante e procura
ser feita coletivamente favorecendo o diálogo entre a escola e a comunidade. O processo
de avaliação parte da explicação e compreensão dos problemas decorrentes na instituição.
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Do exposto, o projeto político-pedagógica não visa simplesmente a um
rearranjo formal da escola, mas a uma qualidade em todo o processo
vivido. Vale acrescentar, ainda, que a organização do trabalho
pedagógico da escola tem a ver com a organização da sociedade. A
escola nessa perspectiva é vista como uma instituição social, inserida
na sociedade capitalista, que reflete no seu interior as determinações e
contradições dessa sociedade (VEIGA, 1998, p.3).

A construção do PPP vai além de agrupamento de informações, nele é possível
desenvolver intensas transformações entre os sujeitos que compõem a comunidade
escolar, sendo assim, bastante pertinente as amplas discussões sobre a importância do
trabalho coletivo e das ações da gestão democrática na elaboração ou reformulação do
Projeto Político Pedagógico.
Consideramos que o PPP busca uma perspectiva de elaboração de forma objetiva,
na qual a escola com a gestão democrática inclui a participação dos seguimentos sociais.
Além de ser uma ferramenta de suma importância para desenvolver uma qualidade de
ensino com ações voltadas ao diálogo entre os membros da comunidade escolar e busca
também modificar as práticas pedagógicas na instituição, tento como objetivo principal a
participação coletiva para assim ter uma troca de experiências entre a gestão, os alunos,
professores, funcionários e a comunidade.
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
A gestão democrática nas escolas públicas tem grandes motivos de discussões,
pois é vista como o sistema social, cultural e humano. Em que, a proposta dessa gestão é
ter o processo de desenvolvimento de formação construtiva, dialógica e coletiva, a qual
envolva a participação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Mas,
sabemos que na prática muitos pais, alunos, funcionários, professores não sabem da
importância da gestão democrática, porém, cabe ao gestor pôr em foco no ambiente
escolar a importância e a reflexão do processo democratização que norteia a formação de
sujeitos críticos para a sociedade.
Sendo o gestor um dos mais importantes, quando se fala de execução de uma
polícia que atenda a todos/as, que dando um enfoque nas necessidades e anseios existentes
no espaço escolar, promovendo soluções que possam trazer melhorias para a escola,
partindo disso a mesma precisa ver com outros olhos o papel do gestor, no sentido
promover a gestão democrática como uma prática mediadora (SOUZA, 2008, p. 3777).
Com a gestão democrática podemos contribuir para a ruptura de padrões de autoritarismo
que ainda continua nas escolas, mediando uma reflexão quanto a alguns gestores que
impõe alto grau de autoridade sobre aqueles que compõem os segmentos da escola.
É necessário que o gestor compreenda e a suma um compromisso de uma
educação que adote os desafios diversos da comunidade e que haja assim uma interação
de saberes, na qual a relação dos/as alunos/as com escola precisa ser o maior objetivo da
implementação da gestão democrática, além de desenvolver projetos pedagógicos que
busquem o interesse e a participação coletiva dos discentes no âmbito escolar.
Com a implantação da gestão democrática acontecem diversas mudanças nas
instituições escolares, porém toda e qualquer mudanças tem suas consequências e
benefícios. A proposta da gestão democrática na educação vem sendo vivenciado ao
longo dos anos pelas escolas públicas, por isso precisa ser analisado historicamente e
criticamente as propostas de um projeto de democratização da educação e da prática da
gestão. Paro (2011, p. 20), aponta que essas iniciativas próprias dos sistemas municipais
começam no final da década de 80, onde surgem governos mais populares que trazem um
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olhar mais específicos para a melhoria no trabalho dos profissionais da educação, que
perpassam por vários segmentos (condição de trabalho, ensino, pesquisa, formação, etc.),
além de incentivaram a participação externa na contribuição de uma educação de
qualidade.
Nessa perspectiva a escola democrática traz iniciativas que envolve a participação
de todos dirigentes escolares, mesmo tratando de alterações pedagógicas. Porém, segundo
Vianna (1986) nessa época, “experiências isoladas de gestão coletiva de escolas sempre
existiram, mas não tiveram um impacto maior sobre os sistemas de ensino”. Mas, só foi
reconhecida legalmente a partir de sua implementação na Constituição Federal de 1988,
ano da divulgação da Constituição Brasileira, na qual a gestão democrática começa ser
promovida nas escolas públicas.
E em 1990 a educação começa passar por mais modificações no sistema, na qual
adotaria novas metas que seriam os princípios, finalidades educativas e principalmente
de caráter público e democrático. Tornando-se assim, uma escola de questionamentos,
novas culturas, descentralização, autonomia e a liderança escolar.
Enquanto Lei Complementar da educação, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), estabelece e
regulamenta as diretrizes gerais para a educação e seus respectivos
sistemas de ensino. Com esta lei, a educação passa por grandes
mudanças e passa por resguardar os princípios constitucionais,
inclusive, de gestão democrática (SOUZA, 2008, p.3781).

O objetivo da gestão é mediar os processos que envolva a participação e a
democratização, e dentre as principais implementações do Projeto Político Pedagógico PPP, sendo indispensável para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB nº
9.394/96. A elaboração do PPP precisa da participação dos pais, alunos, professores,
gestão e funcionários para que haja uma articulação dos conhecimentos da lei, da
comunidade, a importância e as necessidades da escola, ou seja, a participação de todos
com autonomia por meio da representação da realidade e atitudes sociais dos sujeitos da
comunidade escolar, nos planejamentos da escola.
Para que assim os mecanismos da participação como no PPP e no Conselho
escolar tragam resultados benéficos a gestão escolar, que necessita primeiro rever o papel
social da educação de forma minuciosa, sendo que essa se pauta na formação do cidadão
para a vida em sociedade, assim como uma qualificação profissional de uma atividade
humana. Mas que isso deva partir de sua realidade, fazendo compreender que esse será
responsável por suas próprias transformações, que não são algo acabado (MORRETO,
2005 apud SOUZA, 2008, p.3782).

A gestão democrática na escola ressalta um novo olhar para a educação, além de
ampliar e refletir o desenvolvimento dos segmentos escolares busca compromisso e
participação da sociedade na mediação de conhecimentos que fortaleça o processo de
ensino e aprendizagem com um pensamento crítico dos/as alunos/as.
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NA ESCOLA
O planejamento participativo e a gestão democrática envolve a participação dos
membros escolares, dando oportunidades de construir determinados objetivos da escola
e da comunidade. Contudo, o planejamento é um processo que busca fortalecer e preparar
conjuntos de decisões coletivas, na qual os discentes, docentes, funcionários, gestão, pais
e a comunidade no geral tenham vez de falar e de serem ouvidos para a melhoria das
práticas pedagógicas da instituição, além de possibilitar desenvolvimentos democráticos.
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Na escola o planejamento participativo tem uma importância que muitos autores
proporcionam para refletir sobre a participação da comunidade escolar, além de facilitar
nas definições de participação e planejamento. Segundo Morales (1984) apud Arrojo et
al. (2016) “a participação é contributo a que cada membro da comunidade escolar se
comprometeu desde o momento de sua incorporação.”
Para que o planejamento aconteça de forma satisfatória, também é necessária a
participação dos membros escolares. Esse processo de construção de práticas coletivas
seja na forma de elaboração, acompanhamento e de avaliação do planejamento
participativo, é fundamental no desenvolvimento da gestão democrática. Nesse sentido,
podemos perceber que a participação, o planejamento, a coletividade e a autonomia da
escola e da comunidade são de suma importância para a valorização dos/as alunos/as e a
construção de novas oportunidades, na qual os mesmos possam demonstrar o contexto
que está inserido.
O Projeto Político Pedagógico faz parte do planejamento participativo da escola,
pois para a elaboração do mesmo precisa da atuação dos diferentes segmentos da
comunidade escolar e de propostas de organização do trabalho pedagógicas.
O PPP das escolas é planejado com a colaboração de uma equipe que
coordena os trabalhos do grande grupo, estabelecendo diferentes etapas
e momentos, para integrar os participantes e as suas contribuições. Na
intenção de realizar uma proposta que contemple as necessidades e
anseios da comunidade escolar, buscando o possível, para se ter um
futuro diferente do presente (ARROJO; ROCHA; MOUSQUER, 2016,
p.4).

A construção do PPP remete diferentes saberes e sujeitos, mas com essas
participações os aspectos do Projeto Político Pedagógico se torna democrático, a qual o
trabalho de uma gestão democrática em uma escola pública é muito importante para que
torne-se cada vez mais frequente escolas com espaços de voz para os alunos, professores,
funcionários, gestão e pais valorizando assim o planejamento participativo das escolas.
OS PRINCÍPIOS QUE INTERVÉM NA QUALIDADE E NA GESTÃO ESCOLAR
A escola pública aponta muitas discussões sobre o surgimento e o contexto
histórico no Brasil, que se deu em meados do século XVIII, na qual favorecia apenas a
elite (burgueses). Porém, com a democratização as classes trabalhadoras tiveram o direito
ao acesso à educação nas mesmas escolas que os burgueses, mas isso gerou muitos fatores
negativos além da crise na educação. Naquela época, os professores não tinham
formações adequadas e não estavam preparados para atender a classes diversificadas, na
qual ocorreram fatores que geraram uma crise na educação, como por exemplo: as pessoas
começaram a desacreditar na educação, pois a mesma não cumpria o que era prometido,
assim desigualdade e também a falta de emprego que se explicava pela organização do
sistema educacional e produtivo.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da educação – LDB 9.394/96, a
escola pública, no contexto atual, seria uma organização social
formadora de indivíduos críticos e autônomos e que deve oferecer uma
educação de qualidade, porém o contexto histórico da escola pública e
a realidade que vivenciamos hoje mostram-nos que não é isso que
ocorre. Pudemos perceber nas Práticas Pedagógicas Programadas (I e
II), que a educação pública deixa a desejar em vários aspectos, por
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exemplo, em questões que tratam da escolha da concepção de gestão
escolar ou funções de profissionais da área da educação como
mostraremos a seguir (SILVA; NOLASCO; MEDEIROS, 2010, p.2).

Nessa perspectiva, a escola pública nos dias atuais é reflexo dos anos passados,
pois ainda passa por crises e por questões que estão a desejar. A autonomia pedagógica e
autonomia administrativa/financeira são de extrema importância para a organização da
escola, porém o Estado interfere muito quando se trata da autonomia das escolas, que por
muitas vezes fica apenas em documentos como os PPP’s, sendo que na maioria das vezes
ficam a mercê da autoridade do Estado, que do financeiro até outros segmentos que
importantes para um bom funcionamento da mesma. O que interfere muito na busca de
se tornar uma escola autônoma, pois essa não consegue se autogerir, recorrendo por
diversas vezes para a produzirem eventos ou ações que possam tentar suprir naquilo que
o Estado deixa a desejar.
Nesse sentido, ter uma gestão democrática proporciona aos alunos/as mais
benefícios, pois uma educação de qualidade depende de muitos aspectos referentes tanto
ao governo, quanto aos que estão dentro da comunidade escolar. Assim a educação de
qualidade deve ser vista em primeiro lugar o processo de ensino/aprendizagem do aluno,
dentro e fora da escola. Adequar a essas questões, que estão diariamente inseridas dentro
da escola, é uma dos muitos desafios que uma gestão escolar terá que superar, para isso
necessita uma forte organização.
A organização da gestão escolar influencia na concepção dos profissionais da
comunidade escolar. O PPP é um dos elementos importantes, para diferenciar as
características das instituições. As escolas públicas, em especial, buscam sua própria
autonomia no processo de identidade da educação, além da relação dos/as professores
com os/as alunos/as que necessitam a particularidade de cada um. Por outro lado, a
organização do trabalho pedagógico e da gestão de qualidade perpassam por influencia
própria no processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos daquele ambiente tentando
trazer sempre boas contribuições para o bom desenvolvimento dessa ação.
ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DO CAMPO
O Projeto Político Pedagógico da escola em que a pesquisa foi realizada tem uma
estrutura completa com todos os requisitos necessários para pôr em prática propostas de
organização escolar. Sua estrutura está organizada contendo a introdução; os
fundamentos do PPP; diretrizes da educação, contendo também as diretrizes da educação
do campo; caracterização externa e interna da escola; a descrição do ambiente físico,
socioeconômico dos educandos e de todos da comunidade; o quadro de funcionários,
situação do patrimônio físico da escola, recursos, tabela de programas e projetos; além
das metas prioritárias, a organização da gestão administrativa e pedagógica,
planejamentos de implantações e avaliações; por fim as referências bibliográficas.
No PPP também foi possível identificar os cincos princípios norteadores, como a
forma de planejamento e alternativas para os problemas da escola e para a orientação da
construção dos documentos do projeto. Na qual aborda a “Igualdade” de condições para
o acesso e a permanência na escola dos alunos; a “Qualidade” que não pode ser privilégio
de minorias econômicas e sociais, pois precisa proporcionar uma qualidade educacional
para todos; a “Gestão Democrática” que abrange a participação efetiva dos vários
segmentos da comunidade escolar e as dimensões pedagógicas, administrativas e
financeiras da instituição. Outro princípio é a “Liberdade” que ocasiona ideias de
autonomia criada pelos próprios sujeitos da escola; além da “Valorização do Magistério”
que são as condições de trabalho, dedicação do trabalho e a formação inicial e continua,
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para a melhoria do ensino ministrado nas ações escolares. Esses princípios norteadores
são de suma importância para a construção, desenvolvimento e conscientização das
tomadas de decisões da escola.
No próprio Projeto Político Pedagógico da instituição ressalta a importância
desses princípios, na qual Veiga acrescenta:
A importância desses princípios está em garantir sua operacionalização
nas estruturas escolares, pois uma coisa é estar no papel, na legislação,
na proposta, no currículo, e outra é estar ocorrendo na dinâmica interna
da escola, no real, no concreto (VEIGA, 1991, p.82 apud PPP, 2017, p.
23).

As escolas passam por muitos desafios para implementar ações que estão nos
documentos, pois acredita-se que é necessário analisar a organização do trabalho
pedagógico e da realidade dos sujeitos, na qual precisa contribuir e compreender os
limites e as novas possibilidades do Projeto Político Pedagógico e da comunidade no
geral.
Algo que nos chamou bastante atenção foram as referências que foram utilizadas
para a elaboração do PPP, pois são citados vários autores como Rosely S. Caldart e Paulo
Freire dentre outros, o que demonstra possuir uma fundamentação teórica consistente para
a elaboração. Além disso, é visível a relação com identidade da comunidade, o PPP
contém informações relevantes sobre a origem da comunidade. Fatos esses que são
bastante importantes ressaltar na elaboração desse instrumento, principalmente quando a
escola está localizada no campo. Informações como essas demonstram a preocupação em
ressaltar as questões de locais onde a escola se insere, contribuindo também para manter
viva a memória das lutas e conquistas da comunidade.
Para a elaboração do Projeto Político Pedagógico é necessário desenvolver a
formação de sujeitos críticos e dialógicos para a sociedade. Neste caso é importante
ressaltar a participação dos pais; alunos/as; da comunidade; professores; funcionários e a
gestão, porém é difícil ter nas escolas participantes de todos esses segmentos na
construção do projeto político pedagógico para uma gestão democrática.
Apesar dos avanços encontrados no documento, o mesmo não encontrava-se
atualizado. Ainda encontra-se com dados de anos anteriores, o que não é diferente de
muitas realidades existentes nos contextos de nossas escolas. A não atualização provoca
a omissão de algumas informações relevantes sobre a instituição, fatos atuais que sempre
aparecem e modificam o contexto escolar, apesar da atualização ser de suma importância,
é algo que com alguns encontros e ações conjuntas se resolve rapidamente, necessitando
apenas de um olhar voltado para essa necessidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção desta pesquisa possibilitou ampliarmos nossos conhecimentos sobre
Projeto Político Pedagógico, instrumento utilizado na organização e identidade das
escolas. Sendo de suma importância para nossa formação acadêmica, pois foi possível
observar alguns aspectos da realidade que podemos vivenciar quando conseguirmos
finalizar a graduação. Proporcionando também refletirmos sobre o significado que a
Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo tem para os/as alunos/as das escolas
do campo, trazendo um olhar voltado para as realidades campesinas, o que só tem a
contribuir no ensino aprendizado desses indivíduos.
A relevância dos estudos se dá também por trazer um diálogo entre a teoria e a
prática, reforçando o processo de formação dos sujeitos que compõem o espaço escolar,
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sejam esses educandos, educadores, gestores, funcionários, pais e comunidade em geral,
identificando que mesmo com suas particularidades a escola do campo também enfrenta
as mesma questões que as instituições que não estão no campo passam.
Além de relacionar temas e a articulações do processo de organização do trabalho
pedagógico da escola, foi possível conhecer também autores que fizeram parte dos
debates teóricos na sala de aula, algo que permite a ampliação dos nossos conhecimentos,
para que quando estivermos diretamente inseridos nesses espaços possamos dar uma
contribuição maior e diferenciada na elaboração e construção desse tipo de instrumento,
assim como nos demais que forem necessários para o bom funcionamento escolar.
Ao conhecermos o Projeto Político Pedagógico identificamos as principais
características da sua estrutura, como funciona sua organização, a importância da
participação de todos os envolvidos na comunidade escolar, sua relevância para a escola
e para seus seguimentos na construção e reformulação para a escola pública de qualidade,
fatores importantes na elaboração e reformulação do mesmo.
E em se tratando da gestão democrática, compreendemos essa se torna uma
elemento que somar na construção de uma escola de qualidade, sendo que a partir dessa
teremos uma participação mais efetiva dos que compõe o contexto escolar. Pois a gestão
democrática trás possibilidade de integração dos membro no momento de solucionar as
questões diárias da escola.
Percebemos que não é impossível trazer os integrantes da comunidade escolar do
campo na produção de ações coletivas, que possam contribuir de forma complementar
nas propostas do PPP e das ações da gestão de sua escola. Basta possibilitar a participação
direta de todos que compõem o processo educativo de forma efetiva e informá-los sobre
sua importância, mesmo diante de todas as dificuldades encontradas diariamente. Os
estudos teóricos e a análise do PPP convergem, pois ambos tem discussões sobre a
importância que partem as ações coletivas, que contribuem de forma complementar nas
suas propostas e das ações da gestão escolar. Sendo assim, pertinente diálogos e propostas
que possibilitem a participação direta de todos que compõem o processo educativo das
escolas e comunidades.
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RESUMO
O tema desta comunicação – A Função Social da Escola no Contexto do Gerencialismo
– é resultante de uma pesquisa de cunho bibliográfico desenvolvida na disciplina “Gestão
dos Processos Educativos”, do curso de pedagogia da UERN, 4º período, no semestre
2017.2. Tem por objetivo trazer uma discussão a respeito do gerencialismo e sua
influência na educação, especialmente no tocante à função social da escola, com o sentido
de compreender que a função social de favorecer a aprendizagem dos conhecimentos
historicamente produzidos é transferida para avaliação e obtenção de resultados. Com
esse intuito, analisamos o artigo de Pierre Bourdieu (1999) – A Escola Conservadora: as
desigualdades frente à escola e à cultura – no qual o autor aponta os mecanismos objetivos
que determinam a função social da escola sob a ótica da conservação das desigualdades
e da reprodução das classes sociais; Dermeval Saviani em “Educação: do senso comum
à consciência filosófica (1980)”, que vem destacar a função social da escola consistindo
em promover o homem; e ainda Maia (2009), que segue uma linha de pensamento
semelhante a do autor citado anteriormente. Além disso, utilizamos textos discutidos pela
Docente em sala, no decorrer da disciplina, de autores (Álvaro Moreira Hypolito e Luiz
Fernando Dourado) que trazem assuntos admiráveis a serem pautados, nos quais serão
base para a problemática deste artigo; o que mudou no contexto educacional depois que
o gerencialismo foi imposto, como a educação, por exemplo, que se tornou operacional e
tecnicista, deixando inviável colocar em prática as ideias de Bourdieu, Maia e Saviani,
tendo em vista os moldes atuais.
Palavras-chave: Função social. Gerencialismo. Educação.

INTRODUÇÃO
O processo de produção desse artigo resulta de intensas discussões no transcurso
do 4º período do curso Pedagogia, na Faculdade de Educação (FE), da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Discussões essas, orientadas pela professora
doutora Arilene Medeiros na disciplina “Gestão dos Processos Educativos”. Ao dar início
a terceira unidade da matéria, a docente levantou as questões acerca do gerencialismo,
disponibilizando alguns textos e apresentando autores para embasamento, como Vitor
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Paro, Maria da Glória Gohn, Luiz Fernando Dourado, entre outros. Por interesse no tema
proposto neste artigo e fazendo interligações diretas com outras disciplinas de períodos
anteriores, como por exemplo “Sociologia da Educação” e “Profissão Docente”,
adicionando ainda professores que também abordavam sobre esse assunto, assim surgiu
a idealização do tema “A função social da Escola no Contexto do Gerencialismo”.
Tornando assim a pesquisa interdisciplinar, com contribuições de discussões dirigidas por
outros professores igualmente. É importante destacar que apesar de já concluídas as
citadas disciplinas, a questão proposta continua sendo discutida no decorrer do curso, pois
infelizmente o gerencialismo ainda assume uma influência muito forte na educação.
Tendo em vista todos os conhecimentos adquiridos, avalia-se como de extrema
relevância comentar sobre qual e como seria possível executar a verdadeira função social
da escola considerando um contexto gerencialista na educação, considerando também até
mesmo algumas políticas propostas nas escolas que por ‘utopia’ seriam perfeitas, mas
quando há um aprofundamento maior, encontra-se sempre por trás, um viés voltado para
a eficiência dos resultados, traduzida em quantidade, índices, como se isso fosse a parte
mais importante, desconsiderando o processo de ensino e aprendizagem de qualidade e
tornando inviável mudanças significativas.
Então, o presente trabalho busca fazer uma pesquisa sobre o gerencialismo e sua
influência na educação, especialmente na função social da escola, com o sentido de
compreender que a função social de favorecer a aprendizagem dos conhecimentos
historicamente produzidos é transferida para avaliação e resultados, como confirma Maia
(2009, p. 88)
A função social da escola é ajudar a realizar o processo de construção
do conhecimento, cujo ponto de partida sempre é uma visão global,
difusa, que funcionará como uma oportunidade de o professor
contextualizar o ensino, isto é, buscar com e no aluno os conhecimentos
prévios que este tem sobre o tema enfocado. (MAIA, 2009, p. 88)

Completando a ideia do autor, a função social da escola deveria ser de um
ambiente confortável, onde a educação servisse como mecanismo de libertação para o
educando e o mesmo contribuísse para o desenvolvimento do país, mas, acima de tudo,
que seja possível a promoção do aluno, para que assim ele usufrua dos seus próprios
resultados, ocupando uma posição de protagonista nesse caminho, levando em
consideração o processo de ensino e aprendizagem. Quando Maia vem alertar sobre o
processo de construção de conhecimento, ele está se referindo também ao foco sobre o
papel do aluno e do professor nesse percurso. Vitor Paro é pertinente, quando faz suas
colocações sobre o aluno tomar um lugar de sujeito de seu aprendizado.
O processo pedagógico deve tomar o educando como sujeito, quando
mais não seja para não ferir o princípio de adequação de meios a fins:
se o fim é a formação de um sujeito, o educando, que nesse processo
forma sua personalidade pela apropriação da cultura, tem
necessariamente de ser um sujeito. Portanto, ele só se educa se quiser.
Disso resulta que o educador precisa levar em conta as condições em
que o educando se faz sujeito. Não basta, portanto, ter conhecimento de
uma disciplina a ser ensinada. (PARO, 2009, p. 772).

Assim, não há sentido a educação ter como finalidade a formação de um sujeito
para seu convívio em sociedade se o estudante não tem a oportunidade de ocupar esse
lugar. Portanto, é válido afirmar que todo e qualquer conhecimento prévio, capital
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cultural, herança cultural, o educador deve sim considerar, inclusive também se fazer
sujeito nesse processo, para que haja ensino e aprendizagem significativos.
Porém, ao contrário do que foi posto anteriormente, o gerencialismo, busca trazer
uma forte orientação à produtividade e eficiência no atendimento à população e tem como
linha mestra da sua ideologia a busca por resultados, conforme demonstra Hypólito
(2011), que certamente não servirão para gozo de quem produz, nesse caso, o
discente/docente. Reforçando e complementando essa questão, este artigo fará uso
também das ideias de Pierre Bourdieu (1999), Dermeval Saviani (1980), Maia (2009),
trazendo qual seria a função social que a escola tem.
Bourdieu (1999) analisa a função reprodutivista da escola que, embora aja no
sentido de conservar as desigualdades e reproduzir as classes sociais, poderia ser também
um espaço de socialização caso lutasse por um trabalho no qual oferecesse aos filhos das
classes populares condições de adquirir o capital cultural que não herdaram. Porém, o
autor considera ingenuidade supor que do funcionamento da escola, tal como está
organizada, possam surgir as contradições capazes de determinar uma transformação
profunda “e de impedir a instituição encarregada da conservação e da transmissão da
cultura legítima de exercer suas funções de conservação social” (BOURDIEU,1999, p.
58). Infelizmente, a função social da escola precisa favorecer a aprendizagem e o processo
de construção de conhecimento, mas acaba se perdendo perante o gerencialismo.
Para tentar dar conta da problemática da função social da escola no contexto do
gerencialismo, esse trabalho, como já mencionado, surge de uma construção de
discussões feitas no decorrer da disciplina “Gestão dos Processos Educativos”, na
Faculdade de Educação/ UERN, no semestre 2017.2, e tem uma relevância
imprescindível, pois traz uma reflexão essencial na sociedade que é a educação, sobre as
influências que ela sofre quando é gerida com base em princípios neoliberais,
neotecnicistas, focalizando apenas o que obterá como resultados. Está estruturado em
apenas um tópico para a compreensão acerca do tema que foi consequência de uma
revisão bibliográfica.
O GERENCIALISMO NA EDUCAÇÃO: O QUE NOS DIZEM OS AUTORES
Na educação, os padrões da administração gerencialista foram internalizados
paulatinamente e com distintas roupagens, com a criação e implementação de exames,
testes, classificações, formas de certificação, definição de padrões curriculares, parcerias
público-privadas, relações de quase-mercado, profundas mudanças na gestão e
organização escolar; ao longo do percurso deixando para trás e camuflando o real sentido
da função social da escola. Com o tempo, isso foi evoluindo até o que ficou conhecido
como neotecnicismo, que se baseia nos princípios da eficiência, racionalidade e
produtividade para reorganizar o processo educativo de uma forma que ele fique mais
objetivo e operacional.
Segundo Hypolito (2011), existiram dois momentos marcantes do gerencialismo
na educação. O primeiro foi a criação e implantação de exames, rankings, políticas de
avaliação em massa e definição de padrões comuns curriculares. O segundo foi a
introdução mais forte das parcerias entre as relações públicas e privadas, as chamadas
relações de quase-mercado, o que gerou grandes mudanças na gestão estudantil. Pensando
nesse sentido, fica difícil perseguirmos a verdadeira função social da escola, que é a de
proporcionar o pleno desenvolvimento do ser humano para o seu exercício em cidadania
(art. 2º da Lei 9.394/1996). Ou seja, trata-se do desenvolvimento integral do ser humano
e não apenas do atendimento das demandas das políticas educacionais gerencialistas.
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Conforme Dourado (2007), a educação é entendida como processo amplo de
socialização da cultura, historicamente produzida pelo homem, e a escola, como lócus
privilegiado de produção e apropriação do saber, cujas políticas, gestão e processos se
organizam, coletivamente ou não, em prol dos objetivos de formação. Portanto, é
importante não esquecer que a educação é influenciada pelo contexto cultural, pela forma
que se dá a aprendizagem, pelos aspectos organizacionais, pelo que baseia a política
pedagógica e como ela reflete na gestão da educação. Cada aluno adentra à escola com
suas devidas bagagens culturais, herdadas em forma de conhecimentos, de seus
familiares. Claramente não seria possível todas essas heranças serem iguais, por isso
Dourado vem propor a instituição de ensino como um meio socialização, de trocas de
experiências, de interação entre os discentes, para que assim eles pudessem enriquecer
nesse sentido.
Bourdieu (1999, p. 41), já ciente da influência social na educação, afirma que o
sistema escolar “é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a
aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom
social tratado como dom natural”. Para ele, é a herança cultural a primeira responsável
pela diferença inicial da criança na escola, uma vez que cada família transmite a seus
filhos certo capital cultural que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes face
ao capital cultural e à instituição escolar. Assim, quanto mais elevada for a categoria sócio
profissional e, consequentemente, o nível cultural dos pais e dos avós, mais se elevam as
probabilidades de êxito escolar da criança. E nesse caso, é isso que o gerencialismo vai
visar.
Apesar de parecer, em primeiro momento, um discurso pouco preconceituoso, as
palavras de Bourdieu se tornam bastante interessantes ao relacionar com a proposta de
que as escolas poderiam ser o local de socialização onde as crianças pudessem se
relacionar entre as diferentes classes sociais para que a interação entre essas heranças
culturais pudesse enriquecê-las. Essa sugestão parece ideal para, ao invés de acentuar,
diminuir as disputas sociais, porém, o próprio autor não parece acreditar que isso consiga
acontecer, muito por conta da questão social já impregnada no formato de funcionamento
do ensino. Este ideal de Bourdieu, lembra os ideais gerencialistas, quando se discute essa
questão de conservação social e desigualdades. Esta forma de administração citada não
está preocupada no capital cultural dos alunos, está atenta aos resultados, não importa
como estes sejam obtidos. Paro (2015, p. 49) cita que
À luz de uma concepção radicalmente democrática de mundo, admitese que os homens nascem igualmente com o direito universal de acesso
à herança cultural produzida historicamente, então a educação - meio
de formá-lo como humano-histórico - não pode restringir-se a
conhecimentos e informações, mas precisa, em igual medida, abarcar
valores, as técnicas, a ciência, a arte, o esporte, as crenças, o direito, a
filosofia, enfim, tudo aquilo que compõe a cultura produzida
historicamente é necessária para a formação do ser humano-histórico
em seu sentido pleno.

Portanto, é realmente indispensável considerar todo o conhecimento já originado
da cultura do discente - o conhecimento advindo de uma educação informal, como cita
Maria da Glória Gohn (2006) - no momento em que se discute sobre a função social da
escola. Não é apenas transmissão de conteúdo, vai além disso; é unir os conhecimentos
prévios ao currículo, é dar espaço e voz, é, juntamente com o discente, o professor se
fazer sujeito nesse processo, pois, “educar não é apenas explicar a lição ou expor um

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

124

conteúdo disciplinar, mas propiciar condições para que o educando se faça sujeito de seu
aprendizado.” (PARO, 2015).
Para Saviani (1980, p. 51), a função das instituições educacionais seria de
“ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas de
desenvolvimento das novas gerações [...]. Portanto, o sentido da educação, a sua
finalidade, é o próprio homem, quer dizer, a sua promoção”. Promover o homem, nesse
caso, significa torná-lo capaz de conhecer as mais variadas situações, para que consiga
intervir a fim de transformá-las em satisfatórias para a sociedade e para ele mesmo. Que
o aluno tenha a oportunidade de trilhar seus caminhos, de se fazer protagonista de seu
processo de aprendizagem e que posteriormente ele possa usufruir do que ele conseguiu
construir.
Já para Maia (2009), a escola precisa relacionar os conteúdos a serem ministrados
com o dia-a-dia dos estudantes. Dessa forma, nem tudo será novo para os alunos, o que
torna o processo de aprendizagem mais rápido e eficaz. Afinal, para fazer esse processo
significativo, os educadores precisam buscar em suas formações as habilidades de fazer
ligações do que se é tratado dentro de sala de aula, com o que acontece pelo mundo a fora
(embora seja difícil, tendo em vista que as formações não são tão completas assim, a
ponto de proporcionarem esse tipo de saber aos professores) ou pelo menos com o que
ocorre no meio que o aluno convive. Vitor Paro vem destacar que
Querer aprender não é uma qualidade inata, mas um valor construído
historicamente. Levar o aluno a querer aprender é o desafio maior da
didática, a que os grandes teóricos da educação se têm dedicado através
dos séculos. Por isso, hoje, com todo o desenvolvimento das ciências e
disciplinas que subsidiam a pedagogia, é inadmissível que os assuntos
da educação ainda permaneçam nas mãos de leigos das mais diferentes
áreas (economistas, matemáticos, publicitários, jornalistas, sociólogos,
empresários, estatísticos etc. etc.), os quais pouco ou nada entendem da
educação dirigida às crianças e aos jovens na idade de formação de suas
personalidades. (PARO, 2009, p.772)

O mais desafiador é desenvolver o quer aprender por parte do aluno. Não se pode
dizer que o curso de Pedagogia em seus 4 anos ofereça pleno subsídio para os educadores,
em se tratando de, por exemplo, como despertar o interesse nos alunos. A formação
pedagógica propiciada é escassa em diversos aspectos, por isso os pedagogos buscam
sempre atividades complementares para aperfeiçoar suas formações; e tendo em vista essa
situação no próprio curso de pedagogia, é inviável imaginar que outros profissionais de
áreas distintas deem contra de abrir os olhos de crianças para a importância do
aprendizado. Portanto, retomando a ideia anterior, é de extrema importância que o
professor e o aluno ocupem sim lugar de sujeitos, mas que, primeiramente, esse professor
seja realmente da área da educação, no caso, pedagogia, para que o ensino não seja
tomado como atividade qualquer. É desafiador tornar significativo o processo de ensino
e aprendizagem, pois não é através de apenas uma atividade lúdica ou de um material
concreto, ou até mesmo uma discussão, que esse desafio será suprido com sucesso. Pelo
contrário, buscar com e no aluno o interesse pela educação é uma tarefa árdua e contínua,
que envolve estudo, compromisso e empatia.
Além disso, a escola deve promover um comportamento necessário para que cada
aluno possa participar efetivamente da vida política, econômica e social do país. De
acordo com Maia (2009, p. 88)
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A função social da escola é ajudar a realizar o processo de construção
do conhecimento, cujo ponto de partida sempre é uma visão global,
difusa, que funcionará como uma oportunidade de o professor
contextualizar o ensino, isto é, buscar com e no aluno os conhecimentos
prévios que este tem sobre o tema enfocado. (MAIA, 2009, p. 88)

Podemos observar que mesmo com aproximadamente três décadas de diferença,
as ideias de Maia e Saviani se encontram ao propor uma maior interação entre a parte
interna da sala de aula e o que ocorre na sociedade, sendo possível também fazer uma
ponte com as citações anteriores de Paro (2009). Eles apresentam uma visão mais sensata
da educação, visando a preparação do aluno para a vida, fugindo um pouco do
pensamento tecnicista que o modelo gerencialista desencadeou. Porém, é uma provocação
que exige muita paciência e insistência o fato de o professor exercer todas essas propostas
vistas como função social da escola, se no final das contas, quaisquer que sejam as
estratégias criadas para melhorar a qualidade de ensino, acabam se resumindo em uma
nota final para a gestão documentar. O gerencialismo acaba abreviando todo o grande
trabalho do processo de ensino e aprendizagem e todo conhecimento adquirido no meio
do caminho.
A administração gerencialista se reflete, por exemplo, quando colocamos à tona
discussões sobre as iniciativas adotadas com o propósito de alcançar a qualidade de ensino
e a universalização da educação básica, como o FUNDEB (Fundo Nacional de
Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério), o
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE) e o PFCE (Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares). A presença
destes instrumentos pode ser interpretada como um sinal dos novos modos de governo
que visam a regulação da escola pública, e que decorrem da adoção de políticas educativas
orientadas para a criação de uma gestão de tipo empresarial. Nesse sentido, pode-se
afirmar que o gerencialismo interfere e modifica a gestão escolar e consequentemente sua
função social, porque o gestor escolar se transforme em um gerente e a função social da
escola se reduz aos índices e quantidades.
A nova forma de administração parece ter desencadeado nas instituições de ensino
um resultado diferente do proposto pelos autores citados. Como citado anteriormente, o
gerencialismo resultou em uma educação tecnicista, que tornou o processo de ensino mais
objetivo e operacional apresentando muitas avaliações em massa. Todo o processo de
ensino e aprendizagem em seu percurso é árduo, exige muito dos professores e da gestão,
assim como também do próprio aluno, porém tudo isso é desvalorizado e desconsiderado
no final das contas, tendo em vista o contexto gerencialista. A autora Maria da Glória
Gohn vem destacar que “Articular a educação, em seu sentido mais amplo, com os
processos de formação dos indivíduos como cidadãos, ou articular a escola com a
comunidade educativa de um território é um sonho, mas também uma urgência.”
Construir cidadãos éticos, ativos, participativos, com responsabilidade
diante do outro e preocupados com o universal e não com
particularismos, é retomar as utopias e priorizar a mobilização e a
participação da comunidade educativa na construção de novas agendas.
Essas agendas devem contemplar projetos emancipatórios que tenham
como prioridade a mudança social, qualifiquem seu sentido e
significado, pensem alternativas para um novo modelo econômico não
excludente que contemple valores de uma sociedade em que o ser
humano é centro das atenções e não o lucro, o mercado, o status político
e social, o poder em suma. A educação não - formal é um campo valioso
na construção daquelas agendas, e para dar sentido e significado às
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próprias lutas no campo da educação visando à transformação da
realidade social. (GOHN, 2006, p. 37)

Maria da Glória vem confirmar uma necessidade das escolas, de contemplar meios
que possibilitem os estudantes um papel central, não apenas uma máquina para gerar
lucros. Nesse sentido, ela cita a importância de uma educação não – formal, que é
justamente aquela que se distancia da transmissão de conteúdo, mas vem dar espaço para
uma formação mais humana. Em suas palavras, percebe-se o quão difícil é o contexto
educacional, a ponto de considerar utopia uma articulação entre educação e formação
humana.
De fato, as situações propostas por Maia, Saviani, Bourdieu, Vitor Paro e Glória
Gohn, para que a escola cumpra a sua função social, sequer poderiam ser avaliadas nos
moldes atuais. É algo que vai além dos conteúdos estabelecidos para as turmas e teria que
apresentar uma abordagem diferente de acordo com a realidade de cada escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho foi de suma importância para a nossa formação acadêmica e
profissional, tendo em vista que precisaremos lidar diariamente com alunos no ambiente
escolar e com o papel de docentes. Indiscutivelmente, o docente tem um papel de suma
importância na construção do conhecimento, embora ele sozinho não seja capaz de
promover o ensino-aprendizagem. Ele como sujeito do processo tem uma tarefa crucial
que é despertar, estimular o aluno ao aprendizado, à construção do conhecimento escolar,
aquele é produzido na escola. Não se trata, portanto, do conhecimento prévio com o qual
o aluno chega à escola.
O processo ensino-aprendizagem é de mão dupla, pois, depende do professor e do
aluno na condição de sujeitos. O aluno que permanece como objeto não tem como avançar
em seu aprendizado que possibilita sua criticidade e autonomia. Estamos falando de um
processo, o qual o próprio gerencialismo não dá conta, haja vista sua vinculação aos
princípios de produtividade, de performatividade, de controle, de avaliação quantitativa.
Este trabalho contribuiu para aguçar nosso olhar crítico sobre a importância da
função social da escola, compreendendo as concepções de alguns autores bem
conceituados, como os citados neste artigo. Conclui-se que a imposição do modelo de
administração baseado nos princípios neoliberais, inviabiliza totalmente a escola de
exercer sua função propriamente educativa: formar o cidadão conhecedor de sua situação,
capaz de nela intervir, transformando-a no sentido de ampliar a liberdade, a comunicação
e a colaboração entre os homens, sendo possível usufruir dos seus próprios resultados,
alcançados de forma libertadora, e não impostos por um molde de administração que
apenas visa os resultados, sem se importar com a forma que foram obtidos. Saviani (1983,
p. 35-36) alerta que
Cabe aos cursos de formação garantir aos educadores sólida
fundamentação teórica e ampla reflexão filosófica; aos professores,
cabe munir-se de aprofundados conhecimentos que lhes permitam
tomar a educação como fundamental e compreender a realidade
humana. É preciso, também, garantir aos trabalhadores um ensino da
melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. Trata-se de
promover o homem, ou seja, de dar à classe trabalhadora as condições
necessárias ao entendimento da sociedade. Há de existir, então, um
empenho para que a escola funcione bem, para que haja métodos de
ensino eficazes. (SAVIANI, 1983, p. 35-36)
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Nesse sentido, então, o referido autor expõe que a responsabilidade do sucesso
escolar em exercer sua função depende de diversos fatores. Às vezes, a sociedade, o
governo e as próprias pessoas cobram pelo sucesso escolar, mas desconhecem as
condições de trabalho com as quais os profissionais da educação, em particular os
docentes, lidam cotidianamente. Tais condições são demasiadamente precárias. Falta
valorização profissional (a começar pelo salário), material de expediente, laboratórios
(mesmo quando existem são subutilizados). Enfim, a escola pública enfrenta muitas
dificuldades para pôr em prática sua efetiva função social: construção do conhecimento
escolar, em bases sólidas que favoreçam a tão sonhada qualidade de ensino.
Para discutir a escola e sua função social, precisamos desenvolver um olhar mais
aguçado por parte da sociedade, dos profissionais, dos governos de que temos uma escola
sem as reais condições para seu funcionamento. Não dá para ficar cobrando da escola
bons resultados, qualidade, quando as condições são adversas. Os docentes carecem de
uma formação de qualidade, os discentes necessitam serem considerados como sujeitos e
não meros objetos do trabalho docente. Como diz Saviani (1983), há de existir um
empenho para que a escola consiga exercer seu papel.
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POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO/POSEDUC E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NOS CONTEXTOS LOCAIS
Islaneide Karla da Silva47
Marcia Betânia de Oliveira48

RESUMO
O presente trabalho apresenta pesquisas que abordam políticas e gestão da educação em
contextos locais. Trata de um mapeamento feito em dissertações da linha de pesquisa do
Programa de Pós Graduação em Educação (POSEDUC), da Faculdade de Educação da
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (FE/UERN), na linha de pesquisa
Políticas e Gestão da Educação. Trata de um recorte de um PIBIC/UERN. Objetiva
identificar como dissertações produzidas nessa linha de pesquisa que discutem/abordam
contextos locais. Identifica comumente que toda política nasce e precisa de um contexto
para se efetivar, e que as produções aqui estudadas entendem os contextos locais como
sendo o ambiente que a pesquisa está sendo desenvolvida. Destaca, portanto, quatro (4)
dissertações que abordam: Qualidade na educação sobre a contextualização de Stephen
Ball; Pacto Nacional e a recontextualização do ensino médio inovador na cidade de
Mossoró; Gestão democrática e os contextos cotidianos; Recontextualização do
PROINFO. O texto situa inicialmente a pesquisa em questão, com destaques para o
percurso metodológico da pesquisa; apresenta as dissertações que foram escolhidas para
esse trabalho, mostrando o que cada uma aborda, e como relata a questão dos contextos
locais, destacando resultados alcançados e, por último, possíveis conclusões e
considerações. Considera o PIBIC/UERN, então desenvolvido, de grande relevância
social e pessoal, visto que tem proporcionado pensar a temática proposta a partir de
espaços de aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, compreendendo melhor os
temas e assuntos trabalhados dentro do POSEDUC/UERN, como também por oferecer
um retorno a universidade e ao programa sobre o que tem se produzido em seu âmbito
acadêmico.
Palavras-chave: Contextos locais. Políticas e gestão da educação. Dissertações.
POSEDUC/UERN. PIBIC/UERN.

INTRODUÇÃO
As políticas em torno da educação são inúmeras; segundo Santos (2017, p. 19) as
políticas são construídas, significadas em diferentes ciclos, e ressignificadas a partir da
ação dos agentes que atuam na escola e das condições histórico-culturais presentes ali.
A área de concentração do mestrado em educação POSEDUC/UERN são os
Processos Formativos em Contextos Locais, tendo como proposta a necessária
inclusão da UERN, no Sistema Nacional de Pós-Graduação com ações em pesquisa, em
atividades de extensão, de encontros com a escola pública, com seus alunos, com os
conteúdos das políticas para a Educação Básica e Ensino Superior, com a formação
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continuada de docentes, com as demandas educativas e sociais da comunidade escolar e
local.
Entendemos que as políticas são desenvolvidas de acordo com as necessidades
locais, e isso envolve todo um jogo político para julgar necessário ou não a efetivação
dessas políticas, utilizamos para tanto a fala de Santos (2017, p. 20), quando afirma que
Investigar as ressignificações das políticas nas escolas é examinar
conexões, relações apropriações, traduções e interdependências,
vislumbrando que políticas são processos construídos contextualmente,
em estreita relação com as vontades e interesses dos atores escolares.

O presente trabalho apresenta pesquisas que abordam políticas e gestão da
educação, realizando um mapeamento nas dissertações da linha de pesquisa Políticas e
Gestão da Educação do Programa de Pós Graduação em Educação (POSEDUC), da
Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (FE/UERN).
O estudo surgiu a partir de um projeto PIBIC/UERN (2018/2019), a qual objetiva
mapear as produções acadêmicas da Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação
do POSEDUC/FE/UERN, compreender melhor os elementos que compõem esse tema, e
ainda destacar os processos metodológicos e perspectivas teóricas que dão embasamento
para o desenvolvimento dessas dissertações enfocando os contextos locais. Para esse
trabalho, realizamos um recorte do projeto, no qual destacaremos quatro dissertações das
vinte três encontradas, tendo em vista que as demais dissertações resultarão em outros
estudos.
METODOLOGIA
O estudo em tela diz respeito a uma pesquisa qualitativa com levantamento
bibliográfico, denominado como estado da arte, onde pesquisaremos dentre as
dissertações produzidas na linha de pesquisa Política e Gestão da educação do Programa
de pós graduação em educação (POSEDUC/FE/UERN), no período de 2013 à 2016, as
produções que abordam os contextos locais, destacando como esse termo tem sido
abordado.
Ferreira (2002) vem situar o estado da arte, apresentando como esse iniciou-se no
Brasil, como sua estrutura vem tomando forma no decorrer do tempo, e o que precisamos
analisar nesse tipo de abordagem para tornar a pesquisa significativa. A autora afirma
que:
Entre os textos há lacunas, ambiguidades, singularidades, que são
preenchidas pela leitura que o pesquisador faz deles. Então, a História
da produção acadêmica é aquela proposta pelo pesquisador que lê.
Haverá tantas Histórias quanto leitores houver dispostos a lê-las
(FERREIRA, 2002, p. 209).

Após o levantamento das dissertações no site da UERN e na secretaria do
POSEDUC, realizamos a tabulação dos dados encontrados, destacando para esse trabalho
quatro dissertações, essas trazem logo em seus títulos a palavra contexto ou parte deste.
Segundo Reis (2010, p.7), “a pesquisa em educação, de caráter essencialmente
qualitativo, sem perda do rigor metodológico, busca compreender e interpretar os
diversos e variados elementos dos fenômenos estudados”. Levando em consideração esse
apontamento, a pesquisa aqui desenvolvida busca compreender - sem a intenção de
qualificar os trabalhos encontrados em bons ou ruins - como as produções na referida
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linha têm sido produzidas, dando ênfase aos contextos locais, que é uma proposta interna
do programa.
No intuito de disponibilizar para a sociedade acadêmica os resultados do programa
de pós-graduação em pauta, que é de grande valia para o campo de pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Segundo Santos (2017, p. 21), “todos os contextos estão inter-relacionados”,
podemos então desconstruir a ideia de que contexto é apenas aquilo que está próximo a
nós, e passarmos a compreender os contextos como sendo os espaços a que estamos
inseridos – ou não - ou que determinado objeto de estudo está sendo investigado.
Apresentaremos agora as dissertações que foram escolhidas para esse trabalho,
mostrando o que cada uma aborda, e como relata a questão dos contextos locais,
destacando resultados alcançados por cada uma.
A primeira dissertação Rodrigues, 2015, tem como tema “QUALIDADE EM
EDUCAÇÃO NO ENSINO MÉDIO INOVADOR: O ENTENDIMENTO DOS
PROFESSORES E DOS AUTORES SOB A ÓTICA DA CONTEXTUALIZAÇÃO DE
STEPHEN BALL”.
Podemos notar logo em seu tema parte da palavra “contexto”, nos chamando
atenção para o que vem ser abordado em seguida, que é o ciclo de políticas de Stephen
Ball e colaboradores. Onde a autora vai objetivar compreender o entendimento dos
professores de uma determinada escola da rede básica estadual de ensino da cidade de
Mossoró, sobre qualidade em educação no Ensino Médio Inovador, em contraponto à
compreensão de teóricos que abordam o tema. Utilizando as reflexões após esse encontro
de opiniões, frente às contextualizações da teoria de Ball.
Para embasamento das questões apresentadas, a autora faz menção de autores
como Lopes; Laclau; Freire; Frigoto; Mainardes. A autora procura entender se realmente
existe essa qualidade na educação no contexto da prática, frente às dificuldades
enfrentadas, para isso ela considera “[...] que as pessoas estão incluídas na produção de
políticas localmente, portanto (re)criam cotidianamente noções de qualidade a partir das
necessidades e possibilidades concretas do contexto da prática.” (RODRIGUES, 2015,
p.95).
Outra dissertação utilizada foi a de Silva (2016) que aborda a temática “PACTO
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: Recontextualização do Ensino Médio Inovador na
12ª Diretoria Regional de Educação”. Também discutindo sobre o ensino médio inovador,
Silva (2016) procura mostrar o impacto do pacto nacional para o Fortalecimento do
Ensino Médio em 7 (sete) escolas do ProEMI da 12ª Diretoria Regional de Educação
(DIRED) do município de Mossoró/RN. Para isso, sua pesquisa faz interlocução com
autores como Ball; Braun e Maquire; Ball e Mainardes; Dolabela.
A pesquisa é denominada como qualitativa, utilizando-se de uma metodologia
chamada de “grupo focal”, como também por sem desenvolvida com o estafe escolar do
contexto em que estava sendo desenvolvida a pesquisa.
Os resultados da pesquisa procuram evidenciar desde o primeiro capítulo um
contexto construído, problematizando as políticas e enfatizando sua natureza fluida e
dinâmica, no sentido de as atividades serem constantemente transformadas, traduzidas e
modificadas no interior das escolas pelos sujeitos do Ensino Médio.
Pode-se então perceber a relevância que essa pesquisa trás, por mostrar para a
sociedade como um todo as implicações que esse programa tem na realidade escolar dos
jovens que são inseridos nesse programa.
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A dissertação de Queiroz (2016), que tem por tema GESTÃO DEMOCRÁTICA
ESCOLAR: UMA IMERSÃO NOS CONTEXTOS COTIDIANOS, procura
compreender os processos de materialização da gestão democrática nos
contextoscotidianos das escolas estaduais de Frutuoso Gomes – RN. Para isso, realiza
uma pesquisa empírica de cunho qualitativo, por meio de uma revisão de literatura, em
uma análise documental, na realização de observações diretas com anotações em diário
de pesquisa e em entrevistas não estruturadas com 06 sujeitos das comunidades escolares,
sendo três (03) de cada escola, representados pelas diretoras, coordenadoras pedagógicas
e professoras membros do Conselho Escolar.
Para isso utiliza referenciais como os de Certeau, Ferraço, Medel, Oliveira,
Mendes, Barroso. O autor identifica no decorrer da pesquisa que a gestão democrática
ainda encontra-se de certa forma “ignorada” nas escolas investigadas, pois os diálogos
ainda encontram-se de maneira verticalizada, sem muitas aberturas para conversas e
possíveis encaminhamentos que possibilitem melhorias para a escola como um todo.
Mesmo que pareça ambíguo, verifica-se que, em momentos esporádicos, os
sujeitos buscam estratégias e táticas de ações subversivas às predeterminações. Portanto,
entende-se que a gestão democrática no cotidiano das escolas pesquisadas não está
consolidada, apresentando pouca expressividade de desvios, resistências e atalhos às vias
percorridas para enfrentar os conflitos, as incertezas e os desafios que surgem
cotidianamente nos contextos escolares.
A última pesquisa Moras (2016), aqui apresentada, tem como tema NÚCLEO DE
TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUNICIPAL DE MOSSORÓ – RN: A ATUAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS NA RECONTEXTUALIZAÇÃO DO PROINFO. Busca
entender a atuação dos profissionais do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal na
recontextualização do ProInfo, procurando mostrar como esses profissionais atuam no
desenvolvimento desse programa.
Faz menção a autores como Ball e Bowe, Bardin, Barbosa e Hess, para
fundamentar seu lócus de pesquisa que consiste na observação não participante, nos
cursos de formação para o uso das tecnologias na educação, tendo como elemento
organizador o registro do diário de pesquisa, indicado em Barbosa e Hess (2010).
Para isso a autora utilizou entrevistas semiestruturadas com 06 (seis) profissionais
da educação que atuam no Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal e com 04
(quatro) professores cursistas que participaram dos cursos ofertados durante o período da
observação. Também foram feitos estudos nos documentos oficiais do ProInfo e nos
documentos norteadores da prática do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal.
Morais (2016) destaca, ao fim da pesquisa, que as reformulações e criações das
ações no contexto do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal buscam atender e se
adequar às conjunturas da realidade na qual está inserido, uma vez que entendemos que
as políticas estão sujeitas a mudanças, por não haver um controle das interpretações em
cada contexto envolvido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas apresentadas aqui abordam contexto e/ou recontextualização como
objeto de investigação; isso nos possibilita compreender a noção de “contextos locais”,
na linha de pesquisa Políticas e Gestão da Educação do POSEDUC/UERN. Tais
contextos são dos lugares mais variados possíveis, descontruindo mais uma vez a ideia
de que contexto seja o que está próximo a nós.
Assim como a maioria das produções na área da educação, as pesquisas aqui
apresentadas foram desenvolvidas com metodologia qualitativa. Segundo Reis (2010, p.
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5), esse tipo de enfoque “[...] defende a ideia de que, na produção de conhecimentos sobre
os fenômenos humanos e sociais, nos interessa mais compreender e interpretar seus
conteúdos do que descrevê-los, explica-los”.
Com isso consideramos o PIBIC/UERN, então desenvolvido, de grande
relevância social e pessoal, visto que tem proporcionado pensar a temática proposta a
partir de espaços de aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, compreendendo
melhor os temas e assuntos trabalhados dentro do POSEDUC/UERN, como também por
oferecer um retorno à universidade e ao programa sobre o que tem se produzido em seu
âmbito acadêmico.
Podemos considerar que os objetivos estipulados para a nossa pesquisa foram até
aqui alcançados, pois a partir desse estudo pudemos compreender alguns termos tratados
dentro da área da política e gestão educacional, assim como também identificar os
processos metodológicos que as dissertações foram construídas, identificando os
contextos locais como norteadores de pesquisas, acarretando uma grande contribuição
para o projeto PIBIC que está sendo desenvolvido.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E OS SENTIDOS EM CONSTRUÇÃO NAS
PROPOSIÇÕES CURRICULARES
Jaio Antonio Sobrinho49
Francisco Canindé da Silva50

RESUMO
Este trabalho de pesquisa tem como temática proposições curriculares à Educação do
Campo, e por objetivo entender como vem sendo pensado esses processos educativos
nesta área político-geográfica. Por meio de revisão bibliográfica e análise documental,
capturamos intenções formativas nos currículos pensados e elaborados para educação do
campo. Como fundamento teórico, debatemos algumas concepções acerca de currículo
com Silva (2007); Lopes; Casimiro (2011), Moreira; Silva (2005). Em relação,
propriamente ao que se refere a Educação do Campo, focamos em reflexões feitas por
Arroyo (1999) e Caldart (2009). No debruçamos, para construção de uma reflexão
coerente o Plano Nacional de Educação (PNE), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB nº 9.394/96) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (DCNE).
Mediante concepções estudadas e análises realizadas, concluímos que a educação do/no
campo, explicitada em contexto de texto nas políticas públicas acima referida, não garante
proposições e práticas curriculares efetivamente relacionadas com as reais necessidades
e expectativas dos seus usuários. Os documentos orientadores de currículos tem se
apresentado mais como processo de colonização de conhecimentos, do que propriamente
agregador de saberes locais, construídos na estreita relação com a terra, na pesca, na
pecuária, na apicultura, nas florestas e lagos, nas comunidades ribeirinhas, indígenas e
quilombolas.
Palavras-Chave: Currículos. Educação no/do Campo. Pesquisa documental.
INTRODUÇÃO
Trazer a educação do campo como foco desta pesquisa, é levar em consideração
a relevância social, política e cultural da população que vive no campo, e que de lá se
emancipam para as reivindicações e lutas de seus reconhecimentos, sobre tudo, os de
direito, como o direito a educação.
Além de toda relevância social e acadêmica, falar de educação do campo, parte
sobre tudo, da relação que tenho e tive em todo percurso de minha vida com o campo,
pois foi no campo onde nasci, cresci e convivo com aquele espaço, com as pessoas e
implicações deste lugar. Enquanto sujeito pertencente do campo, onde venho me
educando e me formando nesse processo continuo de humanização, o campo tem
proporcionado vivências para que venha se tecendo minhas experiências educativas e
cotidianas.
Partindo da concepção que educação se faz e acontece em diversos espaços, a
educação do campo esteve presente em minha vida, na família, no campo de futebol, nos
terreiros das casas onde brincávamos, na igreja, na escola, no trabalho e nas relações e
contados com histórias e experiências de moradores da comunidade onde me constituo
como parte dela.
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Trazendo em memória, todo percurso de educação básica que tive, foi em uma
comunidade rural, distante da zona urbana, recordo-me de como era difícil a
acessibilidade até a escola, onde andávamos mais de quilômetros a pé para chegar até a
escola, a condição financeira de minha família não era boa o suficiente para termos
dinheiro pra comprar material escolar como cadernos grandes, lápis, borracha, caneta,
mochila etc. tínhamos apenas o que podíamos, um caderno do pequeno que não passava
muito tempo para as folhas serem preenchidas e apenas um lápis grafite.
Até chegar esse momento que me encontro como graduando do curso de
Pedagogia, foram muitas as dificuldades, os barrancos que tive que superar, pois, não é
fácil ter que se deslocar de sua terra, da família e amigos para estudar na cidade que
oportunizou essa graduação, porém cidade longe que fez com que me mudasse para ela
para poder estudar. Aproveitando esse espaço, a UERN Campus de Assú, com o curso de
Pedagogia, trouxe e vem trazendo oportunidades para sujeitos do campo como eu, para
filhos e filhas de agricultores, para pessoas dos munícipios pequenos, para os alunos que
passaram todo Ensino Fundamental e Médio em escola pública e outras realidades de
aluno que estudam nesta instituição.
Partindo de toda essa realidade encontrada e de todas essas experiências e
vivencias no campo, parte o desejo de conhecer e buscar reflexões acerca da educação do
campo, questões epistemológicas, históricas culturais, e de como vem sendo pensada e
construída as políticas que são destinadas, negligenciadas, não construídas para o campo
e a educação básica do campo.
Quando situamos a educação do campo como um processo de
transformação humana, de emancipação humana, percebemos quanto
os valores do campo fazem parte da história da emancipação humana.
Então como a escola vai trabalha-los? Será que a escola vai ignora-los?
Será suficiente pegar o livro da cidade e adaptá-los? A questão é mais
fundamental, é ir às raízes culturais do campo e trabalha-las, incorporálas como uma herança coletiva que mobiliza e inspira lutas pela terra,
pelos direitos, por um projeto democrático e também pede educação.
Superar a visão de que a cultura do campo é estática paralisante, voltada
para a manutenção de forma e valores arcaicos. O movimento social do
campo mostra como incomoda pelo que traz de avanço, de dinâmico.
(ARROYO, 1999, p. 24)

Desta forma a educação do campo se configura como relevante parte dos
processos de emancipação humana destes povos do campo, onde a escola do campo não
deve ser somente uma adaptação da escola da cidade para a zona rural, mas uma escola
que reconheça os alunos como seres repletos de cultura, cultura essa advinda do campo,
não senda enquadrada como uma cultura arcaica. Colocar uma proposta dessa em uma
escola do campo no campo dos currículos e das políticas pode incomodar, por isso que a
escola do campo, faz parte dessa luta do campo e toda sua dinâmica.
Além do viés político que é necessário discutirmos, pretendemos tratar a
educação do campo a partir de como os currículos são praticados-pensados na escola.
Entende-se que o currículo escolar é construído nos diversos contextos educacionais,
implicados as experiências dos sujeitos e de seus usos locais, podendo ter validada suas
produções.
Mediante as compreensões de políticas e educação do campo como vem se
construindo seus currículos, trabalhamos sob a linha tênue da seguinte indagação: Como
vem sendo pensada a educação do campo, no contexto das políticas e das proposições
curriculares?
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FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
Aparentemente, escrever sobre currículo ou currículos, como assim estou
adotando nesta discussão, parece ser algo simples, porém não é. As discussões sobre
currículos são complexas e amplas nas suas diversas concepções e sentidos. Nos
contextos cotidianos das escolas, por exemplo, as concepções de currículos têm sido
muito articuladas aos modos de pensar/fazer nas salas de aula e o que vem orientando
esse saber-fazer, tais como: matriz curricular, com suas disciplinas; horários e atividades
programadas; Projeto Político Pedagógico; bases e planos nacionais; planos de aula;
experiências vividas pelos professores e alunos, etc.
Esse conjunto de ações, de saberes-fazeres faz parte dos currículos escolares,
mas não se resume somente a essas questões mais técnicas e físicas. Todas elas estão, de
uma maneira ou de outra configurada de discussões teóricas educacionais e relacionadas
a fatores e questões sociológicas, políticas, epistemológicas, como trata as teorias de
currículo, segundo Moreira e Silva (2005).
A palavra currículo, de origem latina (escurre), substantivo traduzido para
Língua Portuguesa que quer dizer: desvio que se faz para encurtar um caminho, atalho,
ação de correr, de se movimentar rapidamente, corrida ou curso. Assim, nos leva a
compreender que, atualmente, o currículo pode ser entendido como um percurso a ser
realizado pelo estudante na escola, que tem um objetivo, um fim a ser alcançado por meio
de atividades pedagógicas e educacionais, sob a mediação de um professor.
Nesse sentido, se torna necessário refletir e discutir concepções de currículos
para além do significado etimológico. Aprofundar e contextualizar os currículos
considerando o tempo, espaços, ideologias, políticas, etc. numa perspectiva de cunho
epistemológico.
Diálogos e tensões acerca da educação do campo, emergem nesse contexto das
teorizações críticas, visto que nas teorias tradicionais de currículo o campo e sua educação
ficam a margem, engolidas por todo processo de industrialização e urbanização. Moreira
e Silva (2005 p.10) afirmam que “a industrialização e a urbanização da sociedade, então
em processo, impossibilitaram a preservação do tipo de vida e da homogeneidade da
comunidade rural.” Assim, para aqueles que continuaram no campo suas vidas foram
afetadas mais intensamente com este processo da industrialização. A economia a cultura
e a vida em sociedade para este público foi mais uma vez marginalizada, fato que recebeu
das teorias críticas atenção política e epistemológica mais especifica.
A escola, assim como seu currículo, contribui para que contribuiu fossem para
que tanto a educação do campo quanto a educação voltada a outros grupos socialmente
minoritários, fossem severamente violentados, a medida em que a educação passou a
servir como um aparelho reprodutor do Estado. Refletindo acerca da crítica elaborada por
Althusser, na qual a sociedade capitalista depende de aparelhos de reprodução de seus
componentes econômicos (força de trabalho, meios de produção), e essa reprodução
ocorre por meio de ideologias presente nos currículos, sejam elas de maneira sutil ou
direta.
A educação do campo é um espaço de vidas, em que a diversidade e a
subjetividade estão presentes em todos que residem no campo, produzem e se reproduzem
neste espaço. O campo não é somente um espaço onde as pessoas moram e trabalham em
atividades especificas relacionadas, mas também, um campo de tensões e lutas, pelo
reconhecimento de sujeitos enquanto cidadãos que devem ter garantias de direitos como,
a própria educação.
Porém, recentemente As discussões sobre educação do campo vêm assumindo
maior visibilidade nas academias e em outros espaços sociais, porém, recentemente (já
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que sua ascensão ocorre em meados da década de noventa do século passado, juntamente
com as reivindicações dos movimentos sociais, tem buscado o reconhecimento e
reconstrução de políticas públicas direcionadas aos seus interesses coletivos.
Podemos dizer sobre a Educação do campo, parafraseando Emir Sader
(prefácio a Mészáros, 2005, p. 15) que sua natureza e seu destino estão,
profundamente ligados ao destino do trabalho no campo e,
consequentemente, ao destino das lutas sociais dos trabalhadores e da
solução dos embates de projetos que constituem a dinâmica atual do
campo brasileiro, da sociedade brasileira, do mundo sob a égide do
capitalismo em que vivemos. E ainda que ‘muitos não queiram’, esta
realidade exige posição (teórica sim, mas sobretudo prática, política) de
todos os que hoje afirmam trabalhar em nome da Educação do campo.
(CALDART, 2009, p.36).

Por mais que saibamos que não saibamos a data exata do “batismo” de educação
do campo, podemos perceber que ela teve respaldo nas políticas públicas, juntamente com
alguns movimentos do campo, como o MST. E que essa educação do campo se volte e se
construa na égide do trabalho no campo e também dos movimentos de reivindicações e
lutas.
A educação do campo, na própria construção dessa nomenclatura, é uma crítica,
não somente pratica (lutas por terras, direitos, condição de trabalho e reconhecimento)
mas uma crítica também teórica, como Caldart descreve:
Uma crítica prática que se fez teórica ou se constituiu também como
confronto de ideias, de concepções, quando pelo ‘batismo’ (nome)
assumiu o contraponto: Educação do campo não é Educação rural, com
todas as implicações e desdobramentos disso em relação a paradigmas
que não dizem respeito e nem se definem somente no âmbito da
educação. (CALDART, 2009, p.40)

O conceito de educação rural e de escola rural trazia consigo uma caricatura de
subalternidade dos moradores do campo, em relação aos centros urbanos, onde eram
providos de políticas que favoreciam as cidades, colocando o campo em um
desenvolvimento retardado.
Um marco na educação do campo a nível escolar, foi a implementação do
Programa Escola Ativa, iniciado no Brasil em 1997, que visa em seu projeto base
[...] prática de uma educação integrada com o ser humano que vive e
trabalha no campo. A revisão do Programa procura ainda contemplar
novos conteúdos e metodologias, assim como aprofundar o debate
sobre as classes multisseriadas do campo. (BRASIL, 2010, p.7)

Este programa, trouxe olhares específicos e reflexões acerca da educação do
campo como direito à educação escolar com metodologias contextualizadas, que
contemple anseios e direitos de moradores do campo.
A educação do campo, também vem sendo compreendida como um processo
contra-hegemônico às políticas, classes e ideologias dominantes. Rompe com o
paradigma da invisibilidade social e educacional, pois, o campo não deve ser visto como
um lugar de miséria ou de atraso, mas sim, como um espaço de criação e de autonomia
dos sujeitos.
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Nas perspectivas das teorias críticas uma escola pensada para os sujeitos do campo
é um direito que se torna necessário de ser efetivado, já que é no campo que seus
moradores se constroem enquanto seres humanos e exercem seu trabalho. E esta educação
não pode ser meramente uma reprodução de uma educação urbana, mas, uma educação
que priorize o contexto do campo dando possibilidade de escolhas aos sujeitos a se
relacionarem com a zona urbana.
O movimento no campo não é só de homens. Todos, mulheres, homens,
crianças, jovens integrados nesse movimento social, constituindo-se
como sujeitos de direitos. Acordando e lutando. A escola reconhecendo
a história concreta de cada educando, do coletivo, da diversidade dos
gêneros, das raças, das idades [...] (ARROYO, 1999, p.19)

O currículo da educação do campo reconhece a diversidade cultural enxergando
os indivíduos como cidadãos de direitos com garantia de igualdade ao aceso e
reconhecimento de seus saberes. Entende, portanto, todos os sujeitos são vistos como
construtores de sua identidade.
As escolas localizadas nas zonas rural têm assumido o caráter de uma escola
urbana, pois as políticas públicas destinadas a educação do campo tem colocado ao campo
currículos e propostas adaptadas e relativas as propostas educacional da cidade, como
previsto no Parecer do MEC n. 36, de 04 de Abril de 2001 “[...] também as políticas
educacionais, ao tratarem o urbano como parâmetro e o rural como adaptação reforçam
essa concepção”.
METODOLOGIA DA PESQUISA
Este trabalho fundamenta-se na abordagem metodológica da pesquisa qualitativa,
pela qual venho construindo visões mais amplas e abertas acerca de sistema-de-interesse
que venho trabalhando, de maneira mais reflexiva e compreensiva. As pesquisas
qualitativas operam no sentido de articular diversas situações e contextos em que se situa
o sistema-de-interesses (sujeitos, práticas e processos) envolvidos, possibilitando maior
interação entre o dito e o praticado. A referida abordagem dinamiza a compreensão e
tradução de fatores, sinais e fontes, especialmente aquelas que se referem a análise de
documentos normativos, fotos, registros, gravações, entrevistas, observações, etc.
A metodologia qualitativa tem como centro de discussões o processo
vivenciado pelos sujeitos e, deste modo, apresenta outro modo de
produção de conhecimento capaz de responder à necessidade de
compreender em profundidade alguns fenômenos da prática educativa,
preenchendo hiatos deixados pela pesquisa positivista e seus métodos
de coleta e análise de dados, e sendo uma referência para investigar
contextos e realidades distintas. O pressuposto principal dessa
abordagem é que não há padrões formais ou conclusões definitivas, e
que a incerteza faz parte de sua epistemologia. (SILVA, 2012, p.43)

Assim, a pesquisa qualitativa foi de fundamental importância para construção
deste trabalho, pois abriu um leque de possibilidades para construção de compreensões
acerca da educação do/no campo – espaço de produção de conhecimentos que deve ser
legitimado, considerando o conjunto sempre emergente de saberes criados por seus
praticantes.
Com apoio nestas reflexões, foram selecionados como procedimentos
metodológicos, a análise documental e o estudo bibliográfico, ambos auxiliaram na
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efetivação dos objetivos propostos da pesquisa, em que analisamos os seguintes
documentos: Plano Nacional de Educação (PNE), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB nº 9.394/96) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (DCNE)
A articulação dos referidos procedimentos contribuíram para um diálogo plural acerca
das políticas e pressupostos pedagógicos contidos nos documentos curriculares da
educação do/no campo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, realizamos uma busca em
documentos oficiais reguladores da educação e da educação do campo especificamente.
Tomamos como ponto de partida a Lei de Diretrizes Bases (LDB), Lei nº 9.394/96, que
em suas definições e prerrogativas estabelece de maneira frágil e insuficiente
recomendações a esta modalidade educativa.
No artigo 28 da referida legislação percebemos um enfoque mais direto acerca
da educação do campo, mas sem inferências mais específicas e com um esvaziamento
político e identitário com a modalidade. A lei refere-se à educação do campo pela
organização geográfica e política de zona urbana e zona rural.
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente:
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.

A legislação dá um primeiro passo e reconhece opacamente indícios de uma
educação do campo. Porém, acreditamos que a educação do campo não se resume
somente a trabalhos direcionados à terra e seu cultivo, como está dito no artigo 28 acima
mencionado.
A Educação do Campo, tratada como educação rural na legislação
brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da
pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si
os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo,
nesse sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de
possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a
própria produção das condições da existência social e com as
realizações da sociedade humana. (BRASIL, 2013, p. 267)

A educação do campo, ultrapassa a visão geográfica como um espaço nãourbano, pois o campo deve ser concebido como espaço de possibilidades, de produções
próprias e espaço de vidas e de reivindicações políticas e sociais. Assim, as escolas de
educação básica do campo, não devem ser vistas e respeitadas apenas como um lugar
onde se centra o pedagógico e educativo nas relações de cultivo, da pesca e da floresta,
mas como um lugar dinâmico e de existências sociais.
Dando reforço e complementação no que está proposto no artigo 28 da LDB
9394/96, podemos citar o que está previsto no artigo 5º do CNE/CEB nº 36/2001, diz:
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Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as
diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o
estabelecido nos arts. 23, 26 e 28 da Lei nº 9.394/96, contemplarão a
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais,
políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. (BRASIL, 2013, p.
282)

As propostas pedagógicas das escolas de educação do campo, contidas na LDB e
neste parecer, atende toda diversidade do campo, em seus todos aspectos, sejam eles
políticos, culturais, histórico e econômico.
Um outro documento que orienta políticas e práticas educacionais no/do campo é
o Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece metas e prioridades para o decênio
(2014 a 2024).
Na Meta 01 do PNE está previsto: “universalizar, até 2016, a educação infantil
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta
de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE”. Na estratégia
1.10 observamos a seguinte designação para esta modalidade educativa:
Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades
indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas
comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição
territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento
de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades,
garantido consulta prévia e informada; (BRASIL, 2014, p. 50)

Essa estratégia de nucleação visa reorganizar o atendimento escolar as crianças
do campo evitando, por exemplo, a multisseriação e, concomitantemente respeitando as
especificidades de aprendizagem de cada aluno, em salas especificas com professores,
conteúdos e materiais adequados a cada ano (nível).
Na Meta 2, estratégia 2.6 do PNE (2014-2024) observamos mais um avanço
nesse debate, especificamente quando a universalização do ensino fundamental é
compreendida como direito a população escolarizável do campo.
Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a
escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da
educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas
e quilombolas (BRASIL, 2014, p. 52).

A Meta 3 específica para a faixa etária de idade entre 15 a 17 anos, integrando o
ensino médio, técnico e profissional, também faz referência a educação do campo,
contudo, não iremos detalha-la, já que nossa discussão restringe-se a educação infantil e
ensino fundamental.
A Meta 4 está destinada a Educação Especial, faz menção a educação do campo
na estratégia 4.3 colocando em destaque a implantação de salas multifuncionais e
capacitação de profissionais para atuar também nas escolas do campo:
Implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e
fomentar a formação continuada de professores e professoras para o
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo,
indígenas e de comunidades quilombolas; (BRASIL 2014, p.55)
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Já na Meta 7 que objetiva a garantia e a qualidade da educação básica, em vista
da melhoria do índice do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) duas
estratégias estão relacionadas a Educação do Campo:
Estratégia 7.13. Garantir transporte gratuito para todos(as) os(as)
estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar
obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de
veículos[...]” (BRASIL, 2014, p. 63).

Estratégia 7.26. consolidar a educação escolar no campo de
populações tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades
indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes
escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e
preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na
definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das
instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas
particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna
das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e
a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a Série 66
Legislação formação inicial e continuada de profissionais da educação;
e o atendimento em educação especial; (BRASIL, 2014, p.65)

Observamos que todas as metas citadas anteriormente, discute a educação do
campo apenas em suas estratégias. Contudo, é na Meta 8 que a temática é abordada
amplamente, demonstrando que o referido plano é um divisor de águas para este público
e demanda educacional.
Meta 8. Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e
nove anos, de modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da
região de menor escolaridade no país e dos vinte e cinco por cento mais
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). (BRASIL, 2014, p.67)

Percebemos que esta meta discute diretamente a educação do campo, porém, nas
06 (seis) estratégias traçadas não fazem menção direta a educação do campo. A meta
mostra a preocupação apenas com a escolaridade e não com a educação do campo em sua
complexidade, em suas produções e contexto próprio tecido de diversidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que a educação do campo, atualmente, vem se fazendo presente nos
debates e nos discursos das políticas púbicas, ainda que de maneira tímida e sem a
efetivação participação dos sujeitos de direitos – mulheres e homens do campo. Lutar por
educação do campo como um direito de todos que estão no campo, e são do campo, não
se restringe somente ao MST (Movimento Sem Terra), mas as expectativas de vida de
meninas e meninos e suas famílias que ali vivem.
A esse respeito, identificamos que se faz necessário currículos que visem e se
articulem as realidades, peculiaridades, a cultura, a história dos alunos, compreendendo
o aluno do campo como um sujeito que não vive isolado de fatores e ações externas, um
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aluno que não vive nos grandes centros urbanos, mas um aluno que, sendo do campo
também tem projetos possíveis de serem efetivados.
Concluímos, ainda que maneira de inicial que, nos documentos oficiais analisados
como a LDB e PNE, o currículo prescritivo, ainda é insuficiente para a educação do
campo. Desta maneira, acreditamos que buscar alternativas de currículos que agregue
objetivos e desejos da população do campo se constitua um primeiro movimento a ser
feito na direção da inclusão de saberes pertinentes e necessários a este público.
As propostas curriculares definidas para este público não devem se restringir
somente a de um currículo nacional – prescritivo, mínimo e disciplinar. Se faz um debate
mais intensivo e criador que envolva principalmente a população do campo, para que se
pense currículos desde dentro e por dentro da escola do/no campo.
A crítica feita no percurso da pesquisa possibilitou perceber que as escolas do
campo vêm sendo organizada pedagogicamente por uma ótica que ainda é urbana e que
respeita em partes as especificidades do campo, mais no que se refere ao calendário letivo,
a flexibilização de horários, aula e conteúdos e as especificidades de cada região. Porém,
pensar a educação do campo politicamente e inserir um currículo mais coerente, se
contrapondo a hegemonia de saberes e de práticas urbanas ainda é um dos grandes
desafios colocados à educação do campo.
O trabalho é, como já dito, uma investigação inicial que se finaliza com muitas
outras questões: o que pensam e praticam professores da educação no campo? Que
práticas curriculares vêm sendo desenvolvidas neste espaço de educação? Que políticas
vem sendo debatidas, construídas e implementadas para a educação do/no campo? Essas
e tantas outras nos impulsiona a continuar pesquisando e lutando por uma educação do
campo mais identitária.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS (SIOPE)
EM EDUCAÇÃO E A IMPORTÂNCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA
Jucilene Querino de Sousa51
Maria Edgleuma Andrade52

RESUMO
Este artigo propõe discorrer sobre a importância do Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), para educação básica. Explana os objetivos,
as características, as bases legais e parcerias firmadas com o SIOPE. O texto apresenta
que o objetivo principal do sistema é a transparência dos dados e as aplicações dos
recursos financeiros na Educação Básica de forma eficaz, já que é por meio dessas
informações inseridas no sistema que é possível implantar e/ou implementar novas
políticas públicas voltadas para a educação básica. Para tanto, neste estudo foram
utilizadas consultas bibliográficas nos módulos I, II, III, IV, V e VI do Curso
Formação pela Escola - SIOPE, nos sites do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), e do SIOPE, nas legislações nacionais, (LIMA E DIDONET,
2006). Considera que o sistema é indispensável para que a educação atinja as suas metas.
Considera ainda, que é de suma importância o papel dos órgãos fiscalizadores para que
os recursos sejam utilizados de forma eficaz atendendo às metas e estratégias definidas
pelo Ministério de Educação (MEC) e que, com isso, assegura à comunidade escolar o
que é determinado pela legislação. Dessa maneira, garante à educação básica a
melhoria da qualidade de ensino e no desenvolvimento de melhor infraestrutura nas
unidades educacionais, além de proporcionar capacitação e formação dos profissionais da
educação, tendo como foco o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
Porém, vale ressaltar que a maioria da sociedade ainda não desempenha um papel
fundamental para que possam cobrar e monitorar a aplicação desses recursos por meio do
SIOPE, por desconhecimento do Sistema.
Palavras-chave: SIOPE. Financiamento. Educação Básica.

INTRODUÇAO
Este texto tem por finalidade relatar a importância do Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) para educação básica. Sabe-se que a
educação é primordial para o desenvolvimento e construção do conhecimento da
sociedade. A Constituição Federal de 1988 assegura que todos os indivíduos devem ter
acesso à educação de qualidade gratuitamente, sem distinção de classe social. Diante da
importância do Sistema fizemos o seguinte questionamento: será que a sociedade tem
conhecimento da importância do SIOPE para implantar e/ou implementar as políticas
públicas na educação básica? Sabe-se que é a partir do conhecimento que os indivíduos
se posicionam em busca de respostas para melhoria do ambiente social, passando dessa
forma, ser atuantes no contexto político e social.
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Nesse contexto, visando essa garantia e aplicação dos recursos de maneira eficaz,
o SIOPE surgiu da experiência implantada no ano de 2000, no Ministério da Saúde com
a implantação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS),
mostrando êxito na distribuição de recursos com eficiência nessa área. Cabendo assim,
ao FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação utilizar os recursos
orçamentários em políticas públicas em educação, considerando que toda ação deve estar
de acordo com ações propostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
Assim sendo, deve-se ter a compreensão que as políticas públicas educacionais
são parte integrante da constituição social, econômica e cultural. Sendo que é por meio
da implantação e reestruturação dessas políticas que pode-se transformar e desenvolver o
senso crítico dos indivíduos. Nas últimas décadas o Brasil avançou consideravelmente na
educação básica, com a universalização do acesso, sendo um dos mais importantes
avanços. Porém, ainda existem grandes desafios a serem superados pela sociedade em
especial o acesso das crianças à educação, mostrando ser, o maior desafio para a melhoria
dos indicadores da qualidade da educação básica pública do país. Mesmo com grandes
avanços ainda há uma desigualdade na distribuição dos recursos entre os municípios,
considerando que cada um tem sua especificidade de fonte para arrecadação de recursos.
O Sistema vem justamente para garantir que o cálculo do percentual investido na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), seja gerado automaticamente
viabilizando o Demonstrativo das Receitas de Despesas Desenvolvimento do Ensino
conforme o RREO Relatório resumido da Execução Orçamentária – Anexo I do Sistema.
Garantindo assim, que a sociedade possa ter ciência da metodologia utilizada na
transmissão das receitas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino.
A IMPORTÂNCIA DA TRANSMISSÃO DOS DADOS DO SIOPE PARA
EDUCAÇAO BÁSICA
Visto atualmente como um Sistema transparente e confiável que permite o
acompanhamento dos investimentos públicos em educação realizados no país, necessário
se faz o preenchimento completo e atualização dos dados orçamentários relativos à
educação que é indispensável à realização de transferências para formalização voluntárias
e a assinatura de convênios e/ou termos de compromisso e de cooperação vinculados ao
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), pois estes parceiros precisam apresentar
documentação comprobatória constando que os dados foram transmitidos pelo sistema
para que os mesmos possam solicitar apoio técnico-financeiro, junto ao FNDE. Conforme
determinação legal:
A partir de 1º de janeiro de 2009 o preenchimento completo e atualizado
do SIOPE pelos Estados, Distrito Federal e Municípios será condição
para a celebração de convênios e termos de cooperação com o
Ministério da Educação ou órgãos da administração indireta a ele
vinculados. (BRASIL, 2007).

Conforme Instrução Normativa nº 2 da Secretaria do Tesouro Nacional foi
determinado essa data a priori, como o sistema foi instituído pela Portaria Ministerial –
MEC nº 06/ 2006, já orientava a coleta, processamento, disseminação e acesso público às
informações referentes aos orçamentos públicos de educação da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. O sistema é acessado via Internet e, atualmente,
operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Tendo
em vista, tornar transparente os investimentos em educação como: aprimorar o
planejamento das ações educacionais, monitorar os recursos do FUNDEB e acompanhar
a aplicação dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. O mesmo é
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operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme art.
2º da Portaria MEC nº 844/2008.
Pode-se considerar ainda, que as atividades do SIOPE estão diretamente ligadas ao
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o qual tem a
responsabilidade pelo levantamento dos dados referentes aos financiamentos e
investimentos do setor público em educação. O que permite o governo federal visualizar
a distribuição de recursos em todas as modalidades de ensino estaduais, municipais,
distrital e federal. Entretanto, já em 2007, foi lançado pelo governo federal o PDE um
plano coletivo ao médio e ao longo prazo tendo como objetivo melhorar a qualidade da
educação básica do Brasil até 2021, fundamentada no enfrentamento dos problemas de
rendimento, frequência e permanência do aluno na escola.
É importante denotar que após implantação do SIOPE, o Ministério da Educação e
o FNDE fortaleceram as estruturas e os instrumentos assegurando, dessa forma, a
transparência e o controle social dos recursos públicos aplicados em educação,
colaborando assim para o cumprimento das metas do PDE.
Nesse contexto, foram estabelecidas metas para cada Unidade Educacional para
que as mesmas pudessem ser alcançadas gradativamente. Para tanto, foi criado o Sistema
de Avaliação Contínua que inclui o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) que mostra a realidade do contexto atual da educação básica no país. Para que as
ações adotadas e cada meta estabelecida no âmbito da educação, necessário se faz que
cada ente federativo realize a elaboração e mantenha atualizado o Plano de Ações
Articuladas (PAR) que está vinculado exclusivamente às ações ligadas a educação.
Essas ações pressupõem o Ministério de Educação e do FNDE, investimentos de
recursos técnicos e financeiros com vistas a transformar e oferecer educação de qualidade
à sociedade. O Módulo de Orientação para Usuários do SIOPE traz informações
detalhadas de como se dar todo processo referente às receitas recolhidas até o final da
inserção dos dados, conforme explanação abaixo:
1ª - disponibiliza as informações prestadas pelos entes federados de
acordo com a legislação em vigor e metodologia adotada pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tais como: Cálculos
automáticos dos percentuais mínimos obrigatórios de aplicação dos
impostos e transferências em Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (MDE), bem como dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb); e, Pelo menos 60% (sessenta
por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício na rede pública; 2ª - apresenta
mecanismos que promovem a correspondência dos dados declarados
com os demonstrativos contábeis (balanços gerais) publicados pelos
entes da federação, ou seja, a validação dos dados é realizada antes
da transmissão das informações, mediante a utilização de “filtros de
consistência”. Estes filtros são informações oficiais, relativas a cada
ente federado, contidas em um banco de dados, que são
disponibilizadas aos técnicos do Siope. São elas:
• Receitas do Fundo de Participação dos Estados e do DF (FPE),
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), IPI Exportação, Lei
Kandir, Transferências dos entes federativos ao Fundeb, são
disponibilizadas pela Secretaria de Tesouro Nacional; • Salário
Educação, Complementação da União ao Fundeb, transferências
voluntárias vinculadas ao Plano de Desenvolvimento da Educação –
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PDE e programas como PNAE, PDDE, PNATE, Caminho da
Escola, Pró Infância, Bralf e outras liberações próprias do FNDE; •
Número de matrículas informadas no Censo Escolar segundo
níveis/modalidades de ensino por Município/Estado e
disponibilizadas pelo Inep; e, • Recursos disponibilizados pela
Agência Nacional do Petróleo – ANP aos entes federados
provenientes de “royalties do petróleo”. 3ª - disponibiliza um
conjunto de indicadores que poderão ser usados pelos gestores e
analistas de políticas públicas para aprimorar a gestão educacional
e, ainda permitirá o diagnóstico dos problemas e desafios dos
sistemas públicos de ensino a serem enfrentados por cada ente
federativo; 4° - permite a geração automática do Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
– ANEXO 8 do RREO, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal
- LRF; 5º - fornece dados confiáveis e consistentes sobre os
investimentos públicos em educação; e, 6º - emite recibo ao
declarante no momento da transmissão de dados (BRASIL, 2018).

Diante dessa funcionalidade, o FNDE tem investido em esforços para transformar
o SIOPE em um banco de dados confiável e acessível com intuito de respaldar decisões
que permitam acompanhar os recursos públicos investidos na educação. Os investimentos
para educação básica se fazem necessários com vistas para que a sociedade possa usufruir
de uma educação pública de qualidade. Lembrando que a ﬁnalidade dos programas do
FNDE não é apenas levar recursos ﬁnanceiros para dentro da escola, mas para serem
utilizados adequadamente na formação cidadã e da comunidade escolar.
Conforme descreve o Ministério de Estado da Educação ao emanar seus objetivos
por meio do artigo 1º da Portaria nº 884, de 08 de julho de 2008:
O sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
- SIOPE, instituído para coleta, processamento, disseminação e
acesso público às informações referentes aos orçamentos de
educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios: I - constituir base de dados nacional detalhada sobre
receitas e investimentos públicos em educação de todos os entes
federativos; II - estabelecer padrão mínimo de oportunidades
educacionais para o ensino, baseado no custo mínimo por aluno,
visando assegurar ensino de qualidade para todos os brasileiros, 41
em atenção ao disposto no artigo 74 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; III - permitir planejamento e dimensionamento
das ações supletivas da União em educação, em respeito ao comando
do parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição Federal; IV - subsidiar
a elaboração de políticas educacionais em todos os níveis de
Governo; V - produzir indicadores de eficiência e eficácia dos
investimentos públicos em educação; VI - monitorar a aplicação dos
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
e VII – assegurar transparência e publicidade à gestão dos recursos
públicos destinados à educação, incrementando os mecanismos de
controle legal e social em relação aos percentuais mínimos de
recursos vinculados à educação (BRASIL, 2008).

Estes objetivos são fundamental para que as ações traçadas e implementadas pelo
gestor público na educação básica possam atingir o que é proposto. Com a aprovação do
Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de 2014-2024, aprovado pela Lei nº
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13.005, de 25 de junho de 2014, a Meta 20 “destaca a necessidade de ampliação do
investimento público em educação pública”, conforme indicando na estratégia 20.4, que,
fortalece os mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência
e o controle dos recursos aplicados em educação, que tem como
objetivo assegurar, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o
controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em
educação em todos os segmentos. (BRASIL, 2014).

Dessa forma, por meio dos recursos será possível incentivar e implementar
políticas públicas em educação, especialmente, a escolarização básica, haja vista, as
grandes deficiências no sistema educacional brasileiro.
Para tanto, a Constituição Federal de 1988, determina que a União aplique, no
mínimo, 18% para educação. Já os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são de
25%. Vale destacar, que a maior parte dos recursos para o ensino superior vem da esfera
federal, enquanto os Estados e Municípios os destinam mais para o ensino fundamental.
Os recursos públicos destinados à educação originam-se: das receitas de impostos
próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das transferências
constitucionais e outras transferências e das contribuições sociais do salário-educação e
de outras contribuições sociais.
Nesse contexto, o FNDE é responsável pela execução da maioria das ações e
programas da Educação Básica e, com isso, é possível assegurar aos alunos o que é
determinado pela legislação. Obtendo dessa forma, colocar e executar praticamente
tudo que é proposto pelo Ministério de Educação (MEC), no ensino fundamental, na
educação especial, na educação de jovens e adultos e de educação infantil, tendo como
objetivo principal a melhoria da qualidade de ensino e no desenvolvimento de melhorias
de infraestrutura nas unidades educacionais. Além, da capacitação e formação dos
profissionais da educação, na adequação e qualificação do material didático/pedagógico,
além da proposição de alternativas metodológicas mais atualizadas no desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem.
Entretanto, é indispensável que a sociedade, os pais, e os professores possam
entender o funcionamento de como essa autarquia realiza a aplicação dos recursos
disponíveis para educação básica. Pois, apesar de desempenhar um papel que garante
um ensino de qualidade nas escolas públicas, o órgão ainda é desconhecido pela
maioria sociedade.
Porém, sabe-se que o PNE que estabelece a vinculação de recursos e a ampliação
do percentual de aplicação do Produto Interno Bruto (PIB), para 10%, em educação
básica objetivando a ampliação do direito subjetivo de todo cidadão à educação na prática,
políticas de colaboração e de cooperação entre os entes federados para ampliação do
financiamento e outras fontes de recursos financeiros e assim, para que o país possa
oferecer a sociedade uma educação pública e de qualidade.
Segundo Amaral (2010, p. 131), os dados disponíveis nos governos informam que
[…] os recursos totais aplicados em educação, em todos os níveis e
etapas, no Brasil, no ano de 2009, encontram-se no patamar de 5%
(BRASIL, INEP, 2008b). Estudo, considerando as condições
estabelecidas, projeta uma expansão das possibilidades de matrículas
em todos os níveis e etapas da educação básica, chegando a 6.23% do
PIB em 2020. (AMARAL, 2010).
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Segundo o autor até 2020 prever o PIB para educação básica de 6,23%, porém a
meta 20 do PNE projetou uma ampliação do investimento público em educação pública
de no mínimo 7% do PIB do país no primeiro semestre de 2019, e no mínimo 10% até
junho de 2024. Porém é necessário que os entes federados tenham metas determinadas
para que possam aumentar os recursos públicos destinados para educação.
BASE LEGAL DO SIOPE
•
Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de
2016
•
Portaria/MEC nº 768, de 4 de agosto de 2015, que altera
a Portaria MEC nº 844, de 8 de julho de 2008,
•
Portaria MEC nº 213, de 02 de março de 2011, aprova a
Resolução n 5, de 22 de fevereiro de 2011,
•
Portaria/MEC nº 844, de 8 de julho de 2008,
•
Decreto nº 6278, 29 de novembro de 2007, que altera o
Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007,
•
Decreto nº 6253, de 13 de novembro de 2007,Dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, regulamenta a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007,
e dá outras providências.
•
Lei nº 11494, de 20 de junho de 2007, Regulamenta o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
•
Portaria/MEC nº 6, de 20 de junho de 2006, Institui o
SIOPE.
•
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
•
Lei nº 9424, de 24 de dezembro de 1996, Dispõe sobre o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista
no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.
•
Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, Estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
O SIOPE ainda tem parcerias firmadas com a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME), o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação
(CONSED), os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, o Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social Estaduais e Municipais do FUNDEB, a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), o Ministério Público Federal/Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, o Ministério da Saúde (SIOPS) e as Associações, Federações e
Confederações de Municípios. Estas instituições desenvolve pesquisas a fim de
implementar políticas públicas eficazes para o sistema educacional, como também,
fiscalizam a aplicação corretamente dos recursos de acordo com a Lei orçamentária de
cada ente federativo.
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A INSERÇÃO DOS DADOS NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO E
VALIDAÇÃO DO SIOPE (MAVS)
O Módulo MAVS foi desenvolvido em cumprimento ao Acordo de Cooperação
Técnica nº 2/2017, firmado entre o FNDE, a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil. É uma nova ferramenta desenvolvida para facilitar acompanhamento
da aplicação dos recursos do FUNDEB, que objetiva participação ativa do Secretário de
Educação e do Presidente do CACS-FUNDEB, na avaliação e na confirmação das
informações prestadas pelos entes federados junto ao SIOPE. Cabendo ao secretário de
educação o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO e ao presidente do
Conselho do CACS-FUNDEB o Relatório Demonstrativo do FUNDEB.
Inicialmente o Secretário de Educação confirmará todas as informações de receitas
e despesas voltadas para a educação básica pública no RREO, produzido pelo sistema
SIOPE, com base nas Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino – MDE. Ressalta-se a transmissão dos dados desde 01 de janeiro de 2017 a contar
do ano de 2018, que somente será processada e publicada após a confirmação dos dados
pelo Secretário de Educação, pelo Tribunal de Contas e pelo Presidente do CACSFUNDEB, que poderá rejeitar a confirmação dos dados se estiver em desacordo com as
informações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da explanação, denota-se a importância do Sistema para o Sistema
Educacional. É de conhecimento, que sem recursos financeiros disponíveis é impossível
desenvolver a valorização dos profissionais e oferecer educação de qualidade. Mas com
as mudanças pode-se favorecer a criação e implementação de políticas públicas voltadas
para área educacional.
Pois com a transparência dos dados passa a trazer mais confiabilidade para a
sociedade, de que forma os recursos financeiros estão sendo aplicados em cada
modalidade de ensino da educação básica. Porém, a maioria da sociedade ainda
desconhece a importância do SIOPE para educação, inclusive muitos profissionais da área
educacional.
Pode-se notar ainda, a grande responsabilidade dos entes federados em cumprir as
datas determinadas pelo FNDE para que os recursos não sejam bloqueados em virtude da
falta de transição dos dados. Além disso, no ano de 2018, a responsabilidade do envio e
confirmação dos dados, passando dessa forma, a atuação ativa do Secretário de Educação
do Conselho do FUNDEB, passando assim, a exercer a função já desempenhada pelo
CACS- FUNDEB que anualmente aprova as despesas com educação.
Por fim, o SIOPE traz uma nova esperança no âmbito social referente à aplicação
dos recursos financeiros orçados para educação sejam realmente aplicados conforme
aprovação, contando com o apoio de vários órgãos fiscalizadores como a Controladoria
Geral da União (CGU), deve acompanhar o que é feito pelo FNDE e o Tribunal de
Contas da União (TCU), analisa e aprova todas as contas dos entes federados. Porém,
vale ressaltar, que os profissionais da educação e a sociedade na sua grande maioria ainda
não desempenha um papel fundamental para que possam cobrar e monitorar a aplicação
desses recursos por meio do SIOPE, por não conhecer a importância do Sistema para
educação pública tendo como propósito a melhoria da qualidade do ensino.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO: relato de experiência
Antônia Lúcia Freire1
Kelly Cristina de Medeiros da Silva2

RESUMO
O presente trabalho é o relato de experiência desenvolvido numa turma de primeiro ano
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nele, destacamos a importância do
desenvolvimento de atividades lúdicas para o processo de alfabetização, mostrando que
a contação de histórias é uma estratégia que corrobora eficazmente para a sistematização
e consolidação do aluno alfabetizado, pois mexe com o imaginário das crianças, com as
emoções, desperta o interesse e ainda, contribui para a resolução de conflitos. Seu
objetivo geral é proporcionar atividades que favoreçam o processo de alfabetização e
letramento. Como objetivos específicos temos para o eixo oralidade: levar os alunos a
participarem de interações orais em sala de aula, escutar com atenção e relacionar a fala
e a escrita; para o eixo leitura, nosso objetivo é: desenvolver as estratégias de leitura,
compreender textos lidos por outras pessoas de diferentes gêneros e com diferentes
propósitos, antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem
lidos (pelo professor ou pelas crianças); e para o eixo produção de texto escrito: planejar
a escrita de textos considerando o contexto de produção. O desenvolvimento das
atividades com a contação de histórias surgiu a partir do seguinte problema: como o
professor pode mediar o processo de alfabetização e letramento das crianças do primeiro
ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando as especificidades inerentes
a essa faixa etária? Como metodologia, utilizamos a sequência didática, com atividades
planejadas e desenvolvidas de modo sistemático. Nosso referencial teórico foi pautado
basicamente em autores como Aramovich, 1997; Ariès, 1978; Bettelheim, 1980; Dolz, J.;
Noverraz, M.; Scheuwly, B. 2004; dentre outros. Como resultados, temos concluído que
a contação de histórias favorece a construção e o aprimoramento do processo de
alfabetização e letramento dos alunos, o que pode ser comprovado nos resultados
alcançados pela turma nas avaliações do Programa Mais Alfabetização e nos índices de
alunos alfabetizados alcançados.
Palavras-chave: Processo de alfabetização e letramento. Contação de histórias.
Literatura Infantil.

INTRODUÇÃO
O processo de alfabetização e letramento sempre é pauta de reflexão entre
pesquisadores da educação. Temos hoje institucionalizado o Ensino Fundamental com
duração de nove anos, como uma das estratégias para favorecer efetivamente a construção
e consolidação desse processo.
A Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9.394/96 apontou para a obrigatoriedade da
ampliação do tempo escolar das crianças e isso se tornou meta da educação nacional pela
Lei nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) e em 6 de
fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, instituiu o ensino fundamental de nove anos de duração
com a inclusão das crianças de seis anos de idade na escola.
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Desde então, o ingresso de crianças com seis anos na escola tem sido um desafio
para os educadores, uma vez que um dos pontos principais de discussão se refere ao seu
processo de alfabetização e letramento. E, mesmo já tendo se passado doze anos desde a
aprovação, ainda vivenciamos desafios diversos.
Nossa experiência com o processo de alfabetização e letramento das crianças do
primeiro ano, tem nos mostrado que ele deve ser desenvolvido de forma lúdica, prazerosa,
que desperte nas crianças a vontade de ler e escrever, sem tornar esse processo mecânico
de codificação e decodificação da linguagem escrita.
Para tanto, temos encontrado na contação de histórias um caminho viável,
agradável, que desperta interesse nas crianças, pois ‘mexe’ com o imaginário, com as
emoções, com as expectativas, além de fornecer a elas, situações de conflitos e
dificuldades que precisam ser enfrentadas, e isso contribui diretamente para a formação
que vai além da aquisição e do desenvolvimento da leitura e da escrita.
Assim, ao desenvolvermos atividades por meio da contação de histórias temos
como objetivo geral proporcionar atividades que favoreçam o processo de alfabetização
e letramento. Os objetivos específicos estão definidos de acordo com os eixos oralidade,
leitura e produção de texto. Dessa forma, temos para o eixo da oralidade, queremos levar
as crianças a participar de interações orais em sala de aula, escutar, com atenção, textos
de diferentes gêneros e relacionar fala e escrita. Para o eixo da leitura, temos
intencionamos levar os alunos a compreender textos lidos por outras pessoas, de
diferentes gêneros e com diferentes propósitos; antecipar sentidos e ativar conhecimentos
prévios relativos aos textos a serem lidos (pelo professor ou pelas crianças) e localizar
informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor.
E para o eixo da produção de texto, temos, queremos que os alunos possam utilizar
vocabulário diversificado e adequado ao gênero e às finalidades propostas e planejar a
escrita de textos considerando o contexto de produção.
As atividades por meio da contação de história surgiram a partir do seguinte
problema: como o professor pode mediar o processo de alfabetização e letramento das
crianças do primeiro ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando as
especificidades inerentes a essa faixa etária?
É importante destacar que essas atividades favorecem a efetivação do trabalho
interdisciplinar, uma vez que os momentos de contação de história ocorrem em todas as
disciplinas, durante o desenvolvimento dos projetos propostos.
REFERENCIAL TEÓRICO
Entendemos que o processo de alfabetização e letramento “[...] compreende
operações fundamentais: a decodificação e a codificação/compreensão.” (STAMPA,
2009, p. 42). Entretanto, ele extrapola essas operações.
Consideramos relevante trazer a definição dos termos alfabetização e letramento
e para isso, recorremos a Magda Soares (1998) apud Brasil (2007, p. 70), que nos traz:
O primeiro termo, alfabetização, corresponderia ao processo pelo qual
se adquire uma tecnologia – a escrita alfabética e as habilidades de
utilizá-la para ler e para escrever. Dominar tal tecnologia envolve
conhecimentos e destrezas variados, como compreender o
funcionamento do alfabeto, memorizar as convenções letra-som e
dominar seu traçado, usando instrumentos como lápis, papel ou outros
que os substituam. Já o segundo termo, letramento, relaciona-se ao
exercício efetivo e competente daquela tecnologia da escrita, nas
situações em que precisamos ler e produzir textos reais.
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No atual contexto em que vivemos, onde as crianças têm acesso cada vez mais
cedo ao mundo letrado, por meio das tecnologias e seus aparatos midiáticos, a
alfabetização e o letramento não devem mais ser tratados de forma separada.
Resumindo o que foi descoberto nos últimos 25 anos, Morais e
Albuquerque (2004) aﬁrmam que para “alfabetizar letrando” é
necessário: (i) democratizar a vivência de práticas de uso da leitura e da
escrita; e (ii) ajudar o estudante a, ativamente, reconstruir essa invenção
social que é a escrita alfabética. (BRASIL, 2007, p. 71).

A criança desde sua mais tenra idade está imersa num ambiente letrado e por isso,
não podemos considerar que seu processo de aquisição e desenvolvimento da leitura e da
escrita só passa a acontecer no momento em que ela inicia o processo de escolarização
formal. Sua inserção na escola cada vez mais cedo, demanda desconstrução de
paradigmas vigorantes em torno da infância. Precisamos compreender que a criança não
pode mais ser vista como um ‘adulto em miniatura’, mas sim, como um ser social e
histórico e para isso buscamos embasamento em Ariès (1978), que nos traz uma discussão
consolidada do conceito de infância.
Diante dessa realidade, é necessário também entendermos que ao chegar à escola
com seis anos, ela não deixa de ser criança para assumir o ‘papel’ de aluno, e por assim
ser, precisa ter suas especificidades e capacidades cognitivas consideradas pelos
educadores. Por isso, acreditamos que o processo de alfabetização e letramento das
crianças que chegam à escola deve ser uma continuidade do que ela vivencia em sua
prática social.
Soares (2017, p.20) afirma que alfabetização “[...] não é uma habilidade, é um
conjunto de habilidades, o que a caracteriza como um fenômeno de natureza complexa,
multifacetado”. Essa complexidade exige que o processo de alfabetização não seja tratado
de modo fragmentado, mas sim considerando de modo articulado, integrando as
perspectivas psicológica, psicolinguística, sociolinguística e linguística.
Segundo Ferreiro (1996, p.24) “O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem
dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações
sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças”.
Para isso, vislumbramos o trabalho com a contação de histórias como uma
estratégia valiosa.
É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra
ótica [...] É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia,
antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos
achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

A Literatura Infantil, por meio da contação de história possibilita um trabalho de
alfabetização e letramento, considerando a formação da criança enquanto ser social e
histórico, e ainda favorece o desenvolvimento dos aspectos cognitivos; aquisição,
desenvolvimento e ampliação da oralidade e ainda corrobora para a socialização,
construção de regras e limites no convívio interpessoal.
A contação de histórias é uma prática antiga da humanidade. Ela acontece desde
o início do desenvolvimento das habilidades de comunicação e da fala. Sua prática
possibilita momentos de troca de experiências, de aprendizagens, de estreitamento
relacional entre as pessoas, mexe com as emoções, com a imaginação, preserva culturas
e nos faz refletir sobre valores, hábitos e atitudes.
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De acordo com Coelho (1999, p. 47) “[...] antes de narrar a história deve-se abrir
espaço para uma boa conversa. Por exemplo, se a história gira em torno de animais
domésticos e começa-se diretamente, os ouvintes poderão interromper dizendo: eu
também tenho um gato, um cachorro, um passarinho, o que for”. Assim, na sala de aula,
esse é um momento de muita importância para o professor, uma vez que possibilita um
maior conhecimento do aluno, através do que e de como eles falam.
Quanto ao professor ‘contador’ de histórias, é importante destacarmos que ele
precisa ser habilidoso, entrar na história, utilizar recursos que despertem o interesse a
atenção dos ouvintes (no caso específico, dos alunos). Além disso, é importante ter
conhecimentos sobre algumas técnicas, que são indispensáveis no processo de contação
de histórias, que envolvem sua dicção, seus movimentos corporais, vocais.
METODOLOGIA
Em nossa escola desenvolvemos vários projetos durante o ano letivo. Dentre esses
projetos está o projeto de leitura. As atividades realizadas por meio da contação de
histórias foram produzidas na turma do primeiro ano. Uma turma composta por vinte e
seis (26) alunos, com seis anos de idade. Essa prática já faz parte do fazer pedagógico da
professora, que a cada ano ratifica suas contribuições no processo de aprendizagem dos
alunos.
Durante o ano de 2018, muitos foram os momentos de contação de histórias. A
título de exemplo, temos: Branca de Neve e os sete anões; Dona Baratinha; Os três
porquinhos; Você troca?; O rato de campo o rato da cidade; Amanda no país das
vitaminas; Chapeuzinho vermelho; A casa sonolenta, dentre outras.
Para ilustrar, trazemos as imagens abaixo:
Imagem 1: A casa sonolenta (2015)

Fonte: acervo da professora

Imagem 2: Dona Baratinha (2004)

Fonte: acervo da professora

O trabalho é sempre desenvolvido por meio de sequência didática. As sequências
didáticas para Dolz & Schneuwly (2004, p. 53) “devem ser compreendidas como um
conjunto de atividades planejadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual
oral ou escrito”. Ver Figura 1:
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Figura 1: Esquema da sequência didática

Fonte: Dolz; Noverraz; Schneuwly, 2004, p. 98

A partir da figura 1, podemos definir a apresentação da situação como o momento
em que o professor apresenta aos alunos o que vai ser realizado, ou seja, a história que
será contada. Na produção inicial, é feito o levantamento dos conhecimentos prévios dos
alunos a respeito da temática que será abordada. Esse levantamento é sempre feito através
de um círculo de diálogo, onde são feitos questionamentos aos alunos. A partir da
produção inicial, o professor prepara os módulos com as atividades que serão
desenvolvidas, considerando sempre as potencialidades e fragilidades apontadas. E na
produção final o professor analisa/avalia se os objetivos propostos foram alcançados. Essa
produção final é sempre feita de forma lúdica, através de encenações, dança, músicas, etc.
As sequências didáticas são sempre iniciadas com a visualização e análise do livro
como um todo, a partir de seus elementos pré-textuais: capa, autor, ilustrador e
levantamento dos conhecimentos implícitos dos alunos a partir desses elementos. O
segundo momento é a hora da contação da história. Como recurso, são utilizados cenários,
personagens, lata de histórias, guarda-chuva, fantoches, luvas, enfim, a cada história a ser
contada todo um material é preparado para atrair a atenção e despertar a curiosidade das
crianças. Em seguida, são realizadas atividades com a escrita e a leitura. É importante
destacar que as atividades de contação de história sempre favorecem um trabalho
interdisciplinar, onde conteúdos das demais disciplinas são contemplados.
Durante o momento da contação de histórias, os alunos interagem, participam
atentamente, demonstram interesse e realizam as atividades propostas com prazer. São
momentos de alegria e aprendizagem.
Além disso, destacamos a importância da contação de história como mecanismo
de propagação cultural, como informação e manutenção de histórias e costumes. Ela
estimula a memória e isso possibilita o resgate das histórias de vida de cada um.
Portanto, a importância da contação de histórias para as crianças vai além da
aquisição e desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento. Ela contribui
para sua formação domo ser integral, potencializando o desenvolvimento dos quatro
pilares da educação para o século 21 (DELORS, 2003): aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser.
RESULTADOS
A partir dos objetivos definidos para as atividades de contação de histórias,
podemos concluir que a cada história contada, com as sequências didáticas desenvolvidas,
temos favorecido a construção e o aprimoramento do processo de alfabetização e
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

157

letramento dos alunos. E isso também acontece com todos os alunos, inclusive com os
dois alunos autistas que integram nossa turma. É importante salientar que cada aluno tem
suas especificidades. Não podemos generalizar afirmando que todos estão num mesmo
nível de alfabetização, mas as evoluções da aprendizagem são claramente perceptíveis.
Na tabela 1, trazemos o resultado das provas aplicadas pelo Programa Mais
Alfabetização. Esse programa foi implementado pelo governo federal, por meio da
Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, cujo objetivo é alfabetizar as crianças até o
segundo ano do ensino fundamental, fortalecendo as ações das escolas no processo de
alfabetização, nos âmbitos da leitura, da escrita e da matemática. Essas ações são
desenvolvidas com os alunos do primeiro e do segundo ano.
Tabela 1: Resultados das avaliações do Programa Mais Alfabetização – 2018 – 1º ano –
turma Única
a
b
c
Avaliações
Total de
Nível 1
Nível 2
Nível 3
alunos
Nº de
%
Nº de
%
Nº de
%
alunos
alunos
alunos
Diagnóstico
26
0
00
04
19%
17
81%
Percurso
25
02
9,1%
08
36,4%
12
54,5%
Somativa
25
02
9,1%
03
13,6%
17
76,8%
Fonte: https://maisalfabetizacao.caeddigital.net/#!/minhapagina

Legenda:

Além disso, na maioria dos alunos temos vislumbrado a construção e
aprimoramento de valores que são fundamentais para ao convívio social. E isso é
fundamental para a formação do cidadão alfabetizado e letrado.
CONCLUSÃO
A contação de histórias contribui para o desenvolvimento cognitivo e social,
despertando a criatividade, imaginação e criatividade de forma mais prazerosa. É
importante ressaltar que a contação de história tem favorecido desenvolvimento do hábito
da leitura e da escrita nas crianças, levando-os a confrontar o que se lê e escreve,
ampliando o vocabulário e compreendendo o mundo letrado.
Segundo Coelho (2000, p.15), “[...] a literatura, e em especial a infantil, tem uma
tarefa fundamental a cumprir nessa sociedade em transformação: a de servir como agente
de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto
estimulado pela escola”.
Concluímos, portanto, que a contação de história é uma estratégia de destaque no
processo de alfabetização e letramento das crianças do primeiro ano dos anos iniciais do
ensino fundamental. Ela é fundamental e deve ser incorporada no fazer pedagógico de
todos os professores e especialmente, dos professores alfabetizadores.
Bethelheim (1980) corrobora para nossas conclusões quando afirma que a
narração de textos orais é um dos caminhos para o desenvolvimento da maturidade, da
autovalorização, da autonomia e do respeito pelo outro.
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A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS SOBRE O SIGNIFICANTE INTEGRAL
NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO53
Lavínia Maria Silva Queiroz54
Meyre-Ester Barbosa de Oliveira55

RESUMO
As propostas de ensino integral no Ensino Médio são discutidas há algum tempo e vêm
assumindo centralidade nas políticas atuais. Com base nessas questões pretende-se
problematizar o significante “integral” nas políticas de currículo de Ensino Médio no
Brasil, objetivando identificar os sentidos do termo nestas propostas. Para isto, a
metodologia consiste na revisão da literatura com levantamento de trabalhos publicados
na base de dados Periódicos CAPES nos últimos três anos (2016 a 2018). Articulando
com estudos sobre a teoria do discurso a partir das considerações de Cordeiro; Mello
(2010) e Ferreira (2011) sobre a teoria tratada por Laclau e Mouffe, enfatizamos nesta
perspectiva as discussões que se referem à construção de significados. Abordaremos
também a construção dos sentidos nas políticas educacionais na perspectiva curricular de
Lopes e Macedo (2011). Consideramos, portanto, que a recente proposta da Lei 13.415/17
que institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral se aproxima das propostas de educação integral discutidas na década de
1950 que apresentavam o discurso explicativo para uma educação de qualidade,
fomentando a tentativa da construção de um currículo pautado nas demandas capitalistas.
Palavras-chave: Políticas de Currículo. Ensino Médio. Integral.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho pretendemos identificar os sentidos do significante integral nas
políticas de currículo no Brasil. Assim, a construção da pesquisa se deu mediante um
levantamento de dados realizado em abril de 2019 na base de dados dos Periódicos
CAPES56. Para realizar o levantamento, iniciamos pesquisando sobre o assunto Ensino
Médio em Tempo Integral. Assim, foi oportuno pesquisar no campo “pesquisa avançada”,
o cruzamento dos descritores “integral” e “ensino médio”. Destes, obtivemos o resultado
de quatro mil, quatrocentos e trinta e um (4.431) trabalhos que tratam de temas
relacionados ao Ensino Médio e ao termo Integral.
Considerando que a produção neste campo apresenta um número significante de
trabalhos, refinamos ainda mais os trabalhos para os últimos três (3) anos (2016 a 2018)
os quais encontramos quatrocentos e cinquenta e três (453) pesquisas. A partir deste
resultado, utilizamos como critério de escolha para apresentarmos nesta pesquisa os
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estudos mais recentes sobre o Ensino Médio que pudessem contribuir para discussão em
torno dos sentidos do termo “integral” nas políticas de currículo, bem como selecionamos
trabalhos que fornecessem uma construção histórica das políticas de currículo de Ensino
Médio na perspectiva integral. Assim elencamos quatro artigos que apresentaremos a
seguir.
Um dos trabalhos selecionado apresenta o estado da arte de produções científicas
sobre educação integral e escola de tempo integral, também realizado no banco de dados
Periódicos Capes nos anos de 2008 a 2017, contribuindo, portanto para percepção dos
trabalhos desenvolvidos sobre o tema, nos auxiliando a pensar o percurso destas políticas.
O mapeamento realizado por Machado e Ferreira (2018) conclui que as produções sobre
educação integral e ensino integral vêm aumentando em vista das novas propostas
políticas.
O trabalho de Guimarães e Souza (2018) também constituiu nosso corpus de
análise, uma vez que apresenta uma reflexão sobre a trajetória histórica das experiências
em tempo integral e/ou educação integral no Brasil. Os autores relatam as propostas de
tempo integral desde as experiências do pioneirismo de Anísio Teixeira, como por
exemplo, os Ginásios Vocacionais até os programas dos governos Lula e Dilma, como o
Mais Educação. Nesta pesquisa os autores percebem que é evidenciada a presença e
influência das empresas e agências internacionais na educação.
O terceiro trabalho analisado, produzido por Jacomeli et al. (2018) nos remeteu
aos discursos de “educação para todos”, “qualidade da educação” e as relações entre a
Conferência de Jontiem com as políticas de tempo integral na educação brasileira,
analisando também, como afirmam os autores o “empobrecimento curricular” presentes
nas novas políticas.
E por fim, ao que se refere o ensino médio nos remetemos às considerações de
Araújo (2018) a respeito das mudanças recentemente apontadas pela Lei n° 13.415/2017
que estabelece as diretrizes de implementação do Ensino Médio em Tempo Integral. O
autor considera que a reforma reforça, o que já era negado pelas políticas propostas, uma
educação que possibilite a inserção social do jovem estudante.
O trabalho é desenvolvido em três tópicos. O primeiro apresenta sucintamente a
construção de sentidos e as relações entre a teoria do discurso a partir dos estudos de
Laclau e Mouffe a partir das considerações de Cordeiro; Mello (2010) e Ferreira (2011).
Posteriormente abordaremos esse delineamento nas políticas educacionais, evidenciando
alguns discursos apresentados nos trabalhos pesquisados. No terceiro ponto, seguimos
com as considerações curriculares de Lopes e Macedo (2011) sobre a atual política de
Ensino Médio em Tempo Integral aprovada pelo ex-presidente Michel Temer (Lei n°
13.415/17).
BREVE REFLEXÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS
A priori, queremos refletir a partir de abordagens discursivas tratadas por Laclau
e Mouffe, nos propondo a trazer para a pesquisa as possíveis construções e implicações
desta perspectiva para as propostas de Ensino Médio.
Viabilizamos as discussões da teoria do discurso a partir dos trabalhos de
Cordeiro; Mello (2010), Puyo (2017) e Ferreira (2011). Enfatizamos ainda, que neste
momento nos remetemos às contribuições dos autores para compreender a relação
flutuante dos signos da linguagem, sejam o significante e os significados na prática
discursiva.
A respeito disto, entendemos “a estrutura social como estando designada pela
estrutura significante, a linguagem” (CORDEIRO; MELLO, 2010, p. 10) e que, portanto,
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baseia-se “na a impossibilidade de uma totalidade fechada e a conexão restritiva entre
significante e significado” (CORDEIRO; MELLO, 2010, p. 10).
Assim sendo, compreende-se que significantes flutuantes “não possui uma
essência definida, representa, em suma, uma variedade de possíveis significados”
(PUYO, 2017, p. 4), logo é possível entender que não há um sentido único e último e que
“só é possível suplementar o significante flutuante contingentemente e precariamente, ou
seja, temporariamente, a partir de seu contexto e nunca de forma plena” (PUYO, 2017, p.
4).
Em vista disso, tais compreensões fazem-se significativa em vista da construção
de sentidos sobre o significante “integral” durante o percurso histórico das políticas
curriculares do Ensino Médio, evidenciando as disputas e interesses para hegemonizar
sentidos na luta pela significação.
Para tanto, pensamos na teoria a partir da compreensão de Cordeiro e Mello (2010,
p. 13) sobre o termo discurso, o qual é observado pelos autores que Laclau faz uso do
mesmo “para destacar o fato de que toda configuração social é significativa: que o sentido
dos eventos sociais não está dado em sua pura ocorrência, e o sentido dos objetos do
mundo físico não lhes é inerente”, ou seja, há a percepção de que os sentidos não são
inatos a configuração social, mas podem desenvolver significações construídas por ela,
com ela, sem ela, e/ou a partir dela.
Nesta reflexão é possível refletir sobre os sentidos e debates que constroem
contingencialmente os significados do significante “integral”, uma vez que a prática de
significação sobre esse termo, e sobre qualquer outro termo, é coletiva e interessada.
Diante do jogo de interesses e disputas sobre os sentidos atribuídos, nos discursos
apresentados, é considerada a impossibilidade de fixação de um sentido único para este
termo.
Assim, Ferreira (2011) adverte a respeito da impossibilidade da fixação de
sentidos, rompendo com a ideia de que todo significante corresponde a um significado
fixo e, com base em Laclau, desenvolve a concepção de que a realidade é constituída pela
linguagem, a qual só é possível em um determinado discurso. Em diálogo com Laclau e
Mouffe, Ferreia considera que o discurso se dá a partir de um conjunto de relações, que
vão se constituindo a partir das construções temporariamente hegemonizadas.
Ao que se refere à linguagem, essa relação prioritária entre os signos linguísticos
é uma discussão estruturalista tratada pelos autores pós-estruturais a partir de outra
perspectiva, considerando, portanto, que o sistema linguístico que consiste na articulação
dos significados - quer seja o sentido produzido por um termo-, e dos significantes - o
próprio termo-, são fluidos e inconstantes. Estes são elementos que podem se distanciar,
ou também, em alguns contextos, desvincular-se ao ponto em que a interdependência
possa ser suprimida.
Nessa perspectiva, Lopes e Macedo (2011, p.40) concordam que “todo
significante é, portanto, flutuante e seu sentido somente pode ser definido dentro de uma
formação discursiva histórica e socialmente contingente”, ou seja, a produção dos
sentidos é contextual e se constitue a partir de relações provisórias.
Podemos compreender esta instabilidade na medida em que entendemos que os
sentidos são construídos a partir da sua relação com outros sentidos, e em vista disso os
sujeitos se postulam em diferentes pontos de articulação e se articulam entre si em busca
de uma significação temporária, e mesmo que precário “esse sentido, embora seja
marcado pela contingência, traz à baila a estabilidade” (FERREIRA, 2011, p.15).
Essa tentativa de fixação é entendida por Laclau e Mouffe como decorrente das
relações entre demandas e interesses de sujeitos envolvidos. Destarte, quando alguns
embates que apresentam forças para compartilham parcialmente ou temporariamente
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significações, estes, então contribuem para fixação parcial de um significante a um
significado, este momento é tratado pelos autores como hegemonia de sentidos
(CORDEIRO; MELLO, 2010). Portanto,
um processo hegemônico é sempre relacional posto que, de qualquer
ponto, o “Outro” está presente, e a força hegemônica tenderá a construir
a identidade excluída (o “Outro”) como um dos obstáculos ameaçadores
da realização plena dos significados e opções escolhidos. (IDEM, p. 4).

Neste processo os sujeitos se articulam e passam a depender do Outro, construindo
como o autor afirma uma “identidade excluída”, posto que ao tentar hegemonizar um
sentido, outros que não conseguiram universalizar-se foram silenciados. Com isso, essa
relação abre espaço para uma constante intimidação de ameaça para aquele sentido
provisoriamente estabilizado como discurso hegemônico, pondo em questão a
possibilidade de sentidos fixos e invariáveis.
Enfim, perceberemos que as disputas discursivas em volta das políticas de tempo
integral evidenciam as significações precárias e instáveis dos sentidos do termo
“integral”, mas também é elucidada a construção discursiva hegemônica perpetuando-se
por algum tempo, fomentada pela identidade excluída.
Sobre isso, tentaremos evidenciar os sentidos observados nos discursos
apresentados sobre as políticas de currículo em tempo integral, construindo sobre eles
novos discursos. Logo a prática articulatória não está isenta para aquele que lê. Portanto,
a identificação dos significantes nestas políticas também nos permite a persuasão de um
discurso em vista das escolhas realizadas.
O SIGNIFICANTE “INTEGRAL” NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO DO
ENSINO MÉDIO
Ao que concerne os trabalhos selecionados na pesquisa realizada na base de dados
periódicos Capes percebemos que alguns autores trazem para discussão a abordagem
recente do ensino em tempo integral e/ou educação integral como reflexo das tentativas
de melhoria da qualidade da educação desde os anos de 1950.
Guimarães e Souza destacam que “promover uma educação integral em tempo
integral é fruto de uma demanda histórica no Brasil” (2018, p. 150), suas origens se
substanciam no educador Anísio Teixeira, que inspirado nas contribuições da Escola
Nova constrói o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), o primeiro centro de
educação popular do Brasil em Salvador (MACHADO; FERREIRA, 2018).
A proposta do educador “estava atrelada à ampliação do tempo de permanência
na escola e deveria ter como princípio a formação integral da criança” (MACHADO;
FERREIRA, 2018, p. 92), esta educação é consubstanciada pelo pioneiro, em nome da
luta por uma escola de qualidade, laica, e igualitária que priorize a formação integral dos
sujeitos (SILVA, 2018).
A experiência do educador repercutiu na construção de vinte e oito (28) “EscolasParque” e instigou várias políticas de educação integral em diferentes momentos da
história do país (MACHADO; FERREIRA, 2018). A título de exemplo destas políticas
temos os Ginásios Vocacionais (GV), em 1960, no Estado de São Paulo (SP); o Escolar
Parque de Brasília, em 1960, no Distrito Federal (DF); Programa de Formação Integral
da Criança (PROFIC), em 1980, também em SP; os Centros Integrados de Educação
Pública (CIEPs), no período entre 1980/1990, no Estado do Rio de Janeiro (RJ) e os
Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), nos anos de 1990, idealizado por
Fernando Collor de Mello, como política social do seu governo.
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Sobre tais experiências, há um discurso aliado à ideia de melhoria na Educação
Básica, na perspectiva de que estes projetos pudessem “contribuir para diminuir a
desigualdade educacional e melhorar os índices de aprendizagem da educação pública
brasileira” (RIBEIRO, 2017 apud GUIMARÃES; ROSA, 2018, p.145) Este discurso se
fez igualmente presente nos objetivos de projetos recentes dos governos Dilma e Lula,
como o programa “Mais Educação”57.
Ao que concerne à logística gerencialista, sem muitos pormenores, para melhor
compreensão, apresentamos como sinonímia a esta locução a logística capitalista ou
empresarial, e nesta a escola caminha para um produto dos recursos financeiros e
humanos (JACOMELI et al., 2018) visando a cristalização das desigualdades sociais
como criticavam os curriculistas das teorias da correspondência ou da reprodução Althusser, Bourdieu e Passeron, Michael Apple, Gramsci e outros.
Há também a relação da educação integral com a Conferência Mundial de
Educação para Todos ou Conferência de Jomtien (JACOMELI et al., 2018) quando
apresenta-se o argumento da ampliação do tempo, o discurso clichê da “Educação para
todos, qualidade educacional,
Todos pela educação
e etc.” (JACOMELI
et al., 2018, p.37).
Segundo Jacomeli et al., (2018, p. 39) estas afirmativas coadunam com as
experiências exitosas apresentadas pelos projetos de educação integral, - por exemplo o
Mais Educação.
Dessa maneira estas escolas vêm cada vez mais se tornando modelo e/ou padrão
para as avaliações em larga escala, pois supostamente estas instituições apresentam uma
“educação de qualidade” por atenderem as demandas, mesmo que superficialmente, das
Organizações não Governamentais (ONGs), e empresas envolvidas na educação
(JACOMELI et al., 2018).
Verifica-se, até o exposto aqui, que o termo “integral” apresenta a ampliação da
jornada de aulas e/ou do tempo de permanência do aluno na escola para oito (8) horas,
em vez de quatro (4) horas. Assim o currículo do Ensino Médio em Tempo Integral
consiste numa política que provém da continuidade das instituições citadas.
Diante disso, a afinidade desse termo com as mudanças na organização curricular
desta etapa de ensino nas atuais políticas de currículo é concebida, por exemplo, no
aumento da carga horária mínima de oitocentas (800) horas para mil e quatrocentas (1400)
horas; e na falsa ideia de democratização, mediante a possibilidade de escolha do aluno a
partir de um currículo disposto sobre os itinerários formativos estabelecidas na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).
A alteração dada no texto do artigo 36 da LDB, que substitui “a educação
tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o
processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; o conhecimento e
exercício da cidadania” pelos cinco itinerários formativos: I - linguagens e suas
tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas
tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e
profissional, admitindo também a integralização da carga horária oferecendo disciplinas
eletivas, conforme assevera Araújo,
Na prática, reduz o Ensino Médio ao tornar apenas 1.800 horas
obrigatórias de trabalho com a BNCC, apesar de prever o aumento da
carga horária anual para 1.000 horas, no prazo máximo de 5 anos, o que
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totalizaria 3.000 horas. Ou seja, 40% da carga horária do Ensino Médio
prevista é flexibilizada, sendo a sua organização e oferta definidas pelos
sistemas de ensino (2018, p. 223).

Essas alterações suscitaram críticas aos defensores da política, contrapondo a
propaganda de um currículo para o Ensino Médio mais flexível aos alunos. Nessa direção
se argumenta que “a flexibilidade não é para os alunos, uma vez que cabe aos sistemas de
ensino fazerem as opções dos itinerários a serem ofertados nas diferentes escolas”
(ARAUJO, 2018, p. 226). Também, o mesmo autor expõe que a proposta desvaloriza a
profissionalização docente, não apenas ao que se refere ao “notório saber”, mas
igualmente a hierarquização das disciplinas, causando entre os docentes das diferentes
áreas a disputa pelo seu espaço nas instituições.
A PRODUÇÃO CURRICULAR NA PROPOSTA DE ENSINO EM TEMPO
INTEGRAL
No cenário atual, a concepção de currículo aparente no Ensino Médio em Tempo
Integral pode ser apresentada pelas teorias da correspondência ou da reprodução. Ao
pensarmos no currículo integral para uma educação de qualidade que venha atender as
demandas de um mercado capitalista, podemos perceber, assim como Araújo afirma que
(2018, p. 228):
[...] de modo explícito, considerando as referências citadas na
justificativa da MP enviada ao Congresso Nacional, ou na consideração
dos valores que a Reforma carrega, identificam-se alguns dos seus
principais interlocutores no País, o CONSED e o Movimento Todos
pela Educação, tendo como referência teórica a TCH – Teoria do
Capital Humano.

O autor relaciona a TCH com a educação pelo discurso da necessidade de investir
na educação para que se obtenham retornos para o trabalho e para o capital. A teoria
propõe que “os professores assumem um papel central, como ‘peças fundamentais’ para
moldar, configurar e ajustar os estudantes ao desenvolvimento econômico” (CABRAL;
SILVA; SILVA, 2016, p. 36).
Para tanto, assim como Michael Young discute na Nova Sociologia da Educação
(NSE), a produção curricular nesta visão compreende que “a escola contribui para
legitimação de determinados conhecimentos e, mais especificamente, dos grupos que o
detêm” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 29).
E, portanto, “mesmo defendendo a escola como espaço de produção (e não apenas
de reprodução), trata-se de uma produção que somente se podia fazer no sentido de
atender as necessidades do capital” (LOPES; MACEDO, 2011, p.32).
Afinal, o que queremos dizer é que o currículo em tempo integral nas diversas
tentativas, algumas “exitosas”, são discursos que se hegemonizaram e se fizeram
currículo (LOPES; MACEDO, 2011).
Neste enfoque, compreendendo que “a realidade é constituída pela linguagem”
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 40), os discursos são contingentes e temporários,
dependendo dos sentidos disputados, interesses e jogo político envolvido.
Em vista disso o currículo então é
uma prática discursiva [...] prática de poder, mas também uma prática
de significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos
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governa, constrange nossos comportamentos, projeta nossa identidade,
tudo isso produzindo sentidos (LOPES; MACEDO, 2011, p.41).

Portanto, queremos despertar o leitor à compreensão de que vem significando
currículo de ensino integral. Historicamente esta significação perpassa por práticas
discursivas, produzidas por sujeitos em contextos específicos. Estas são produções que se
constituem nas instituições que as promovem, nas políticas e governos, nas falas ou nos
discursos proferidos pelos professores, ou pelas experiências e por outras tantas
circunstâncias, e assim estão disputando poder, hegemonia e/ou interesses.
O currículo não se resume a uma proposta hierarquizada do poder, e por isso, “o
currículo não é uma parte legitimada da cultura transposta para escola. O currículo faz
parte da própria luta pela produção de significado, a própria luta pela legitimação”
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 92).
Enfim, percebe-se uma prática de significação do currículo do ensino em tempo
integral associado ao discurso de qualidade e melhoria da educação. Logo, para essa
enunciação se sobressair vários outros textos e/ou discursos foram silenciados, o que não
quer dizer que estes últimos não participam da disputa, mas que, além disso, influenciam,
e produzem também o currículo, já que ele é também uma produção discursiva.
CONSIDERAÇÕES
As políticas de currículo do Ensino Médio assumem discussão expressiva na
problematização da construção dos sentidos sobre o termo “integral”. Todavia, as
relações com este significante não é tão recente e, portanto, é possível construir a
historicidade das propostas que apresentam durante o percurso os significados em torno
das políticas.
Nessa perspectiva, os projetos de escola em tempo integral, ou educação integral,
apontam para discursos que revelam demandas capitalistas. Esta centralidade é tratada
nos discursos como expectativa de qualidade e educação para todos, construindo um
panorama de que a ampliação da carga horária e as demanda por novas atividades no
cotidiano escolar possibilitariam a tão esperançosa e inalcançável qualidade.
As políticas e projetos evidenciam sua eficiência no desenvolvimento de
habilidades e nas respostas aos interesses capitalistas. Contudo, a reestruturação aparente
do modelo de educação não representa mudanças nas desigualdades de oportunidades, ao
contrário, quando uma escola é nomeada como modelo de padrão de qualidade,
intensificam-se as relações de disputas e verticalização das políticas.
A Lei n° 13.415/17 de implementação do Ensino Médio em Tempo Integral dispõe
sobre o protagonismo jovem, ou seja, a construção de um estudante autônomo e ativo,
bem como salienta o discurso de democratização do ensino, propondo a escolha, e,
portanto a autonomia do aluno, sobre o seu futuro profissional/acadêmico.
Mesmo concebendo uma discussão recente, a referente proposta sustenta alguns
sentidos das políticas anteriores, como exemplo as políticas apresentadas que
problematizam e justificam as reformas em vista das questões sociais, em busca de uma
educação democrática e de qualidade.
Além disso, a análise destes sentidos sobre as perspectivas curriculares nos remete
a concepção de currículos reprodutivistas, uma vez que a proposta vincula-se a
interlocutores e interesses de empresas e organizações que pretendem uma organização
curricular direcionada ao desenvolvimento econômico.
No entanto, não nos detemos à análise dos interesses envolvidos, mas o
apresentamos sucintamente a fim de evidenciar a produção curricular como prática de
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significação e interesses políticos, assim facilitando a percepção de algumas demandas e
disputas deste jogo.
Enfim, entendendo a construção dos sentidos a partir da perspectiva apresentada
nos favorece o delineamento deste trabalho na análise de diferentes discussões das
políticas, e nos possibilita compreender a concepção de instabilidades e
contingencialidade das propostas. Além de realçar algumas demandas e interesses que
permeiam estes campos de disputas.
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RESUMO
Discutir sobre avaliação em larga escala é algo complexo, porém necessário, já que é
parte do processo de ensino utilizada há quase três décadas na educação brasileira com o
intuito de legitimar a qualidade da educação pública ofertada. Por ora, neste artigo, nos
limitaremos a discutir a trajetória do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb),
dando destaque para as principais mudanças e mecanismos de controle e regulação na
última década. Nosso objetivo é levantar questionamentos sobre a legitimidade de
aferição da qualidade da educação por meio dessas avaliações. Para nortear o debate
partimos de estudos de autores que apresentam posições divergentes a respeito das
avaliações em larga escala: de um lado há os que defendem como mecanismo de
diagnóstico e aperfeiçoamento do sistema educacional; de outro lado os que apontam as
avaliações como instrumentos que reforçam a regulação e controle, demonstrando
semelhança ao modo de produção capitalista. Dito isto, entendemos que é impossível
atribuir qualidade da educação básica apenas pela aferição de proficiências em testes
cognitivos patronizados, em um sistema que cada vez mais incentiva a competição e
responsabilização dos atores escolares.
Palavras-chave: Avaliação educacional. Qualidade da educação. Políticas educacionais

INTRODUÇÃO
Presenciamos no Brasil, nos últimos anos, um conjunto de iniciativas
direcionada ao campo da política de avaliação educacional, por meio da implantação de
avaliações em larga escala, que constituíram um panorama de um eficiente sistema de
avaliação, se destacando como um dos mais eficientes do mundo (CASTRO, 2009). O
País foi capaz, em torno de 20 anos, de se desenvolver e consolidar uma Política e um
Sistema de Avaliação Educacional bem amplos, onde abarcou todos os níveis,
modalidade e etapas da educação básica, nutrindo a sociedade com dados e informações
peculiares ao contexto educacional, como: sistemas e unidades de ensino, gestores,
professores e alunos a respeito de condições socioeconômicas, infraestrutura, dentre
outros aspectos.
Esse sistema de avaliação educacional, possibilita ao país coletar, produzir e
fornecer, de forma contínua e regular, um significativo quadro de informações sobre o
Sistema Educacional Brasileiro, tanto no âmbito nacional, estadual, como também no
âmbito municipal, em conformidade a cada sistema de ensino e a cada unidade escolar,
além de seus respectivos sujeitos. Deve-se destacar que essas avaliações têm como
características, entre outras, a definição de uma matriz de avaliação, na qual são
especificados os objetos de avaliação, e o emprego de provas padronizadas, como
condição para que sejam possíveis, quando cabíveis, comparações baseadas em resultados
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mais objetivos. Através dos dados e informações coletadas, é possível compreender os
determinantes do processo de aprendizagem e facilitar o desenho e a avaliação das
políticas públicas do setor (PREAL, 2009; VERHINE, 2010). Na verdade, amplia-se as
particularidades, e busca-se com esses resultados, melhorar a qualidade da educação, no
sentido de conhecer a realidade, os desafios do sistema e/ou da escola para definir e
focalizar ações, atuar nos aspectos mais urgentes, a fim de subsidiar políticas e reduzir a
desigualdades.
Desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, percebemos que
as políticas educacionais, principalmente as direcionadas a educação básica, tem sofrido
mudanças, avanços e retrocessos, este último talvez em maior número. Dentro deste
cenário o que vem passando por modificações constantemente são avaliações do sistema
de ensino. Com seu início no Brasil em 1966 pelo CETPP (Centro de Estudos de Testes
e Pesquisas Psicológicas) as avaliações externas ganharam abrangência por volta de 1988,
pelo Ministério da Educação. Posteriormente houve a criação do Saeb (Sistema de
Avaliação da Educação Básica), desde 1990 sob a responsabilidade do INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira), tendo como objetivos,
I - Produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas Regiões e
Unidades da Federação e, quando possível, para os Municípios e as
Instituições Escolares, tendo em vista a manutenção da
comparabilidade dos dados, permitindo, assim, o incremento das séries
históricas; II - Avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da
educação praticada no país em seus diversos níveis governamentais; III
- Subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de
políticas públicas em educação baseadas em evidências, com vistas ao
desenvolvimento social e econômico do Brasil; IV - Desenvolver
competência técnica e científica na área de avaliação educacional,
ativando o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa.
(PORTARIA Nº 271, DE 22 DE MARÇO DE 2019)

Os testes em larga escala foram realizados inicialmente por amostragem, sendo
que logo em seguida, todas as unidades federativas tiveram seu sistema de ensino público
avaliado de alguma forma, seja pelas avaliações de responsabilidade do governo federal,
ou pelos próprios estados e municípios. De acordo com Nigel Brooker (2011) os
programas de avaliação tem como objetivo fornecer um feedback sobre a aprendizagem
do aluno e ajuda-los a superar suas dificuldades em sala de aula. O autor defende que os
resultados das avaliações venham acompanhados de materiais curriculares estabelecendo
um consenso sobre os conteúdos a serem ensinados. Há quem discorde, e considere as
avaliações uma forma de mercantilizar o ensino público, como afirma Ivan Amaro.
As políticas de avaliação da Educação Básica vêm se consolidando como
norteadoras das práticas dos sistemas e das unidades escolares a partir do
exames padronizados [...] com características notadamente regulatórias e
de maior controle com intenções explicitas de transformar a educação
num grande mercado (AMARO, 2013 p. 27)

Mesmo sendo algo que faz parte da realidade escolar há algum tempo, e que tem
levantado opiniões divergentes entre os estudiosos da educação, questões ligadas a
avaliação educacional só começaram a ser discutidas recentemente como afirma Gatti
(2009, p. 7)
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As questões ligadas a avaliação educacional adentrou tardiamente nas
discussões no campo da educação, as análises críticas sobe o assunto
são relativamente recentes. E que foi necessário a estímulos de
formação no exterior pelas políticas nacionais de capacitação de pessoal
para que houvesse um aumento no número de pesquisadores na área.
(GATTI, 2009, p.7)

É notório, que essa realidade presente há muito tempo em outros países, como
as avaliações em larga escala para verificar o rendimento escolar dos alunos, chega ao
por exigência das instituições financiadoras como Banco Mundial, FMI e da OCDE.
Cercada de opiniões divergentes, as avaliações externas tem levantado dúvidas sobre sua
real natureza e finalidade. Além disso, com a instabilidade nas decisões do atual governo
na área da educação, se faz necessário conhecer e questionar mais sobre o assunto.
Nas próximas páginas teremos uma breve discussão, ou provocações, em torno
da trajetória do Sistema da Educação Básica (SAEB), dando destaque para as principais
mudanças e mecanismos de controle e regulação na última década. Primeiramente,
busca-se levantar questionamentos sobre a legitimidade de aferição da qualidade de
educação por meio dessas avaliações, com o intuito de contribuir com as discussões de
professores da educação básica no entendimento das mudanças propostas pelo o Saeb
nesses últimos dias. Em seguida a pretensão é problematizar o debate a partir dos estudos
dos autores que apresentam posições divergentes a respeito das avaliações em larga
escala: de um lado há os que defendem como mecanismo de diagnóstico e
aperfeiçoamento do sistema educacional; de outro lado os que apontam as avaliações
como instrumentos que reforçam a regulação e controle. Não há a pretensão de
receituário, mas sim de problematização e discussão sobre o sistema de avaliação em
larga escala da educação básica.
AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES DE SUA TRAJETÓRIA NO BRASIL
A política de avaliação em larga escala assume centralidade a partir do final da
década de 1980, e início dos anos 1990. A partir de 1994, o SAEB foi institucionalizado
por meio da portaria nº 1.795, de 27 de dezembro com o objetivo de avaliar a qualidade
da educação. Em 1995 tem a sua estrutura metodológica modificada com a inclusão na
amostra de análise da rede particular de ensino e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Em
2005, se constitui por duas avaliações, Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB)
e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), a Prova Brasil. Dando
continuidade a essa política de avaliação no Brasil, a partir de 2013, passa a compor o
SAEB, a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), oficializando três instrumentos
importantes: a ANEB, a ANRESC e a ANA .Nesse contexto, o SAEB se configurou como
uma importante iniciativa para o país, haja vista que favoreceu um mapeamento da
realidade educacional e possibilitou a implantação de políticas educacionais e a
elaboração de outras políticas de avaliação para atender aos demais níveis, etapas e
modalidades de ensino. Em aproximadamente, duas décadas, o Brasil foi capaz de
construir um complexo e abrangente sistema de avaliação educacional que abrange todos
os níveis da educação (CASTRO, 2009).
Para avaliar a educação básica brasileira, o governo federal adotou a ANA
(Avaliação Nacional de Alfabetização), a Prova Brasil e o Saeb, até o final do ano de
2018. Sendo a primeira aplicada aos alunos do 3° ano, a segunda aos alunos do 5° ano e
a última aos alunos concluintes do 9° ano e 3° série do ensino médio. A partir de 2019, a
ANA e a Prova Brasil serão incorporadas ao Saeb se adequando a BNCC (Base Nacional
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Comum Curricular). Nesse panorama de mudanças, desafios e perspectivas que se
configuram em nosso país, não resta dúvidas de que o sistema de avalição no Brasil tornase uma importante fonte de diagnóstico e de informações que alimenta o processo de
formulação e implantação das políticas educacionais e o afeta tanto positiva quanto
negativamente, dependendo da percepção e visão para os fins de um sistema educacional.
Por isso, o número de questões suscitadas pela expansão e diversificação do sistema
cresce continuamente.
O SAEB é um importante subsídio para o monitoramento das políticas gerais de
desenvolvimento educacional. Através das informações coletadas por ele, o MEC e as
secretarias estaduais e municipais de Educação definem ações voltadas para a correção
das distorções e debilidades identificadas, de modo a orientar ações de apoio importantes
para o crescimento das oportunidades educacionais, da eficiência e da qualidade de
ensino, em seus diferentes níveis. O pesquisador e diretor da Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Luiz Carlos de Freitas, em uma de
suas entrevistas, ressaltou a importância da construção de um modelo alternativo, baseado
na responsabilização participativa e no protagonismo de um conjunto de atores de cada
centro educativo, que desenvolva um coletivo atuante com instrumentos e condições de
promover a qualidade escolar. Enfatizou ainda que para isso acontecer, faz-se necessário
confiar nestes atores, o que não pode existir na responsabilização verticalizada, onde na
contramão desta política, a responsabilização verticalizada tem por finalidade estabelecer
metas inatingíveis nas condições existentes, para destruir a escola pública convertendo-a
em mercado.
Para o autor Dias Sobrinho (2003), a avaliação deveria, ao contrário do que tem
ocorrido no Brasil desde a década de 1990, considerar “a complexidade, a pluralidade, a
polissemia, seja na perspectiva interna ou externa” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 173).
Essa afirmação nos inquieta, e nos provoca questionamento: qual a utilidade das
avaliações em larga escala na escola, se elas não captam toda a aprendizagem possível
nas escolas? E se é assim, o que a escola ensina então, para além do que é medido e
verificado pelas avaliações externas? Essas e outras inquietações, nos instigam a
conhecer, estudar, e discutir sobre a legitimidade de aferição da qualidade da educação
por meio dessas avaliações.
AS RECENTES MUDANÇAS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E SUA
LEGITIMAÇÃO NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Todo processo de construção na qualidade de ensino, transcorre de mudanças e
alterações em seu percurso histórico. E também não é diferente no que se refere as
avaliações externas. Algumas mudanças recentes no sistema de avaliação em larga escala
no Brasil, nos leva a profundas reflexões sobre a sua finalidade e legitimação da qualidade
da educação. Nessa perspectiva, o conceito de avaliação é entendido como busca de
objetivação do julgamento sobre determinada realidade e como dado relevante nos
processos decisórios.
Nesse cenário ainda confuso de um novo governo que regimenta as leis
educacionais, ou que configura, as perspectivas de um plano nacional direcionado a
educação de nossas escolas, para nós, o tema é de grande relevância, devido às limitações
do sistema e à possibilidade de alterar os resultados finais, sem que haja uma mudança de
fato. É preciso estimular o debate entre os atores do fazer educativo, no sentido de pensar
nas políticas de forma conjunta, visando a um projeto nacional de educação aparelhado
pelo Plano Nacional e pelo Sistema Nacional da Educação. Atrelada a essa discussão, é
fundamental pensar em outro mecanismo de avaliação que seja mais capaz de captar
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particularidades do sistema educacional brasileiro e algumas das diversas contingências
que o envolvem.
Contextualizaremos neste curto espaço de escrita, as novas mudanças que vem se
configurando no contexto da política de avaliação em larga escala. Mudanças do Saeb
valerão para 2019 e contemplarão todas as etapas de ensino. Segundo o INEP o Saeb “é
composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao INEP
realizar um diagnóstico da educação brasileira e de alguns fatores que possam interferir
no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino
ofertado.”
Uma das principais mudanças mais recentes no Saeb, foi a inclusão da educação
infantil a partir de 2019, porém as crianças não realizarão os testes padrão. Essa etapa de
ensino será avaliada por meio de questionários aplicados a dirigentes, diretores e
docentes, como também pela coleta de dados de infraestrutura, fluxo e formação de
professores a partir do Censo Escolar. Essa aplicação será por amostra em caráter de
avaliação piloto. Segundo o Ministério da Educação essa inclusão tem como marco legal
a Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017.
Com a inclusão da educação infantil no escopo do Saeb, é importante se pensar o
que será avaliado de fato. Que competências e habilidades o Ministério da Educação
considera relevante para essa etapa de ensino, bem como tornar os dados coletados o mais
verídico possível e condizente com a realidade dos alunos, já que esses dados virarão
indicadores de qualidade e, possivelmente índices a serem divulgados. Uma das
principais funções da avaliação padronizada é fornecer aos gestores e estudiosos do
sistema educacional uma medida objetiva da aprendizagem dos alunos.
O marco legal e normativo para implantação de aprimoramentos no SAEB 2019,
está fundamento em alguns documentos importantes que consolidam estas mudanças: Constituição Federal de 1988; - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
e suas alterações; - Lei do Plano Nacional da Educação (2014-2024) de 2014; - Resolução
que estabelece a Base Nacional Comum Curricular em 2017. Alguns aprimoramentos
foram realizados, e cabe aos estudiosos e sujeitos envolvidos na comunidade escolar,
promover suas análises. Entre os aprimoramentos, estão: Abandono das siglas e dos
nomes fantasia, que mais confundem do que esclarecem (“Aneb”, “Anresc”, “Ana”,
“Prova Brasil”). A partir de 2019, para as comunicações e os normativos sobre o Sistema
de Avaliação da Educação Básica, as referências serão sempre ao SAEB, acompanhado
das etapas, das áreas de conhecimento, dos tipos de instrumentos envolvidos etc.
Outro elemento importante nas mudanças, se refere a unificação das agendas do
SAEB até 2021. A aplicação de instrumentos ocorrerá em anos ímpares (2019 e 2021) e
a divulgação de resultados e indicadores em anos pares (2020 e 2022). Isso trará mais
economicidade e eficiência nas visitas às escolas. Afirmação de dimensões da qualidade
educacional que extrapolam a aferição de proficiências em testes cognitivos, para estudos
de fatores associados e elaboração de novos indicadores para o SAEB.
Outra recente mudança foi antecipar a avaliação do ciclo final de alfabetização,
antes avaliado por meio da ANA, para os alunos segundo ano do ensino fundamental, a
prova era aplicada aos concluintes do terceiro ano, mas com a BNCC a etapa de referência
para alfabetização do país passará a ser na faixa etária dos 7 anos. Sobre isso levantamos
outras questões importantes: o sistema de ensino público no país alcançou as metas
estabelecidas para a alfabetização quando a faixa etária era de 8 anos? Essa idade é
condizente para a com realidade de todas as regiões brasileiras? É importante refletirmos,
mesmo que pela mudança subentendesse que a resposta seja “sim” para todas essas
indagações.
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Essa alteração, talvez seja a que tem gerado mais dúvida atualmente sobre a
quando será realizada a avaliação referente a alfabetização das crianças. No último ano
do governo de Michel Temer, em 2018, os alunos do 2° ano seriam avaliados no ano
seguinte. Após o Inep lançar oficialmente as diretrizes de realização do SAEB no ano de
2019, em menos de uma semana o governo muda os planos e o ministro Ricardo Vélez
Rodrígues revoga a portaria. (Portaria N°689, de 25 de março de 2019). O que estava
planejado inicialmente era avaliar esses alunos somente em 2021, um ano após entrar em
vigor a BNCC.
Outro ponto que terá uma nova versão a partir de 2019 é quanto as áreas de
conhecimentos avaliadas, além de Língua Portuguesa e Matemática, os alunos do 9° ano
responderam a questões de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Que é importante
considerar todas as áreas de conhecimento, todos sabemos. Esse era um dos pontos que
geradores de impasse entre os estudiosos da área. Porém o que podemos e devemos
questionar agora é o porquê dessas áreas serem avaliadas somente no final do ensino
fundamental e/ou qual o motivo de não contemplar os demais segmentos. Dessa forma o
que deveria ter sido uma “solução” para o impasse sobre certas áreas de conhecimento se
sobrepor a outras, continuam a serem assim consideraras, umas mais importantes, outras
nem tanto.
Até o momento, de acordo com o Inep, as avaliações do Saeb serão aplicadas no
anos ímpares e os resultados divulgados no anos pares. Com tantas mudanças em tão
pouco tempo surge a seguinte dúvida: estamos mudando por entender que precisamos
evoluir mais rapidamente no que diz respeito a avaliar a eficiência do nosso sistema de
ensino, ou por simplesmente ainda não termos encontrado o caminho mais adequado a
seguir para uma educação de qualidade? Com um sistema nacional de avaliação que vem
se tornando maior e mais complexo, no qual os resultados das avaliações geram
consequências imediatas para indivíduos, escolas e sistemas de ensino, é importante que
cada iniciativa de avaliação seja coerente, articulada e tecnicamente fundamentada e
apresente de forma mais clara e transparente o porquê, para que, para quem, o que e como
avaliar.
“Estas mudanças estão dentro do compasso da avaliação educacional do cenário
mundial. Além deste aspecto, o novo Saeb ampliará a produção de evidências, o que
impacta diretamente em uma gestão com melhor planejamento", disse o ex- ministro da
Educação, Rossieli Soares, durante a coletiva que anunciou as alterações. As medidas
valem para escolas públicas, mas qualquer escola particular que ofereça as etapas
avaliadas podem aderir ao teste.
PONTOS E CONTRAPONTOS DA POLÍTICA DE AVALIAÇÃO EM LARGA
ESCALA
Conforme mencionado anteriormente, este estudo adota como referencial
analítico a abordagem sobre as mudanças recentes no sistema de avaliação da educação
básica (SAEB), dando destaque para as principais mudanças e mecanismos de controle e
regulação na última década. É importante salientar em meio a esse redesenho da
sistemática de avaliação externa, que essa política de avalição não deve ser transformada
como objetivo da educação, mas sim, fazer delas um instrumento indicador de condições
para análise da qualidade da educação ofertada em cada escola, considerando suas
peculiaridades e mazelas. A avaliação externa deve ter como objetivo a qualidade da
educação e não ser o objetivo da educação.
Nessa perspectiva, há aqueles que defendem a aplicação das avaliações em larga
escala, com o intuito de novas políticas públicas. Em contraponto, há os que questionam
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a fidedignidade dos seus resultados, e há ainda os que acreditam na necessidade de se
avaliar o sistema educacional brasileiro, fazendo, porém, algumas ressalvas sobre esse
processo.
De acordo com Pilati (1994),
Ao contrário de pretender “julgar” ou classificar estudantes,
unidades escolares ou federativas, o Saeb se propôs a ser um
instrumento político para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do
sistema educacional público brasileiro (PILATI, 1994, p.11).

Segundo Freitas (2012), as avaliações de larga escala vêm se constituindo em
referência principal para a avaliação da qualidade de ensino no Brasil, e em muitos outros
países. Há cada dia, tem se transformado em um status de critério único, científico,
objetivo e neutro para avaliar não somente o que as crianças e jovens estão aprendendo
na escola, mas, e principalmente, como e com que conteúdos, os professores vêm
trabalhando com seus alunos. Nesse sentido, independente se local, ou nacional, a
avaliação tornou-se uma das mais importantes preocupações que marcam a agenda
política no campo educativo. Consequentemente, incorpora-se novos sentidos às relações
que vão se estabelecendo entre avaliações e política educativas, assumindo
complexidades cujo sentido de influência é forte, mas, nem sempre, facilmente
perceptível.
Reforçamos aqui, a atenção e o cuidado quanto a transformação da avaliação em
um procedimento que vale por si mesmo, acentuando a desigualdade, e a desideologização, em detrimento das implicações éticas. Não problematizar os valores
inerentes aos juízos que a avaliação produz, é abrir caminho para transformação da
avaliação em uma produtora autoritária e arbitrária da educação, promovendo, assim, a
definição da qualidade educativa (CORREIA, FIDALGO, F.; FIDALGO, N., 2011).
Vamos encontrar nos estudos de Ravitch (2011), um contraponto à proposta
desenvolvida pelas as políticas de avaliação em larga escola. O autor ressalta que essa
política, traz em seu bojo a responsabilização dos sujeitos envolvidos, mudando assim, o
foco da busca por melhorias na qualidade da educação. Ele destaca ainda, que mesmo que
possam ser bem construídos, os testes são limitados para medir o conhecimento e a
qualidade da educação, já que são imprecisos e passíveis de erros humanos ou problemas
técnicos. Ainda que possam dar informações importantes sobre a realidade do sistema
escolar, não podem ser utilizados como única fonte de tomada de decisões.
Todos esses pontos e contrapontos peculiares a temática ora abordada,
necessitam sem dúvida alguma, de mais estudos, pesquisas, e reflexões, a fim de
problematizar todos os eixos norteadores dessa política que surgiu com a intenção de
melhorar a educação de nosso país. No entanto, buscamos aqui, dar mais atenção à
discussão e ao entendimento sobre as mudanças propostas pelo o Saeb nesses últimos
dias, bem como a problematização do debate a partir dos estudos dos autores que
apresentam posições divergentes a respeito das avaliações em larga escala. E como essas
avaliações, “valiosas e custosas”, não são aproveitadas pelos responsáveis do fazer
educacional, sua razão central perde o sentido (VERHINE, 2010, p.10), que é de
contribuir para melhorar o processo educacional nacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação da educação básica brasileira representa uma das áreas da educação
com mais centralidade e atenção no que se refere as políticas educacionais nas duas
últimas décadas. Todavia, vimos que, mesmo se configurando como um sistema
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complexo e consolidado, o sistema e a política de avaliação da educação brasileira
apresentam inúmeros limites para dar conta dos objetivos a que se propõem. Percebe-se
notoriamente, que seus pressupostos divergem da realidade, ao coletar dados e informar,
mapear, ao fazer um ranking das escolas, atrelando qualidade da educação aos escores
obtidos nos testes padronizados. Como hipótese, passível de ser confirmada em pesquisas
posteriores, tem-se o fato das avaliações em larga escala provocar estreitamento
curricular, tensão, competição entre escolas e professores, estimulando a escolha e
preferência dos pais na seleção das escolas que mais se sobressaírem em seus resultados,
o que contraria veemente, a proposta de educação de qualidade para todos.
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PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
EM MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE MOSSORÓ
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RESUMO
Este trabalho analisa os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) de
professores da educação básica de redes públicas de ensino em municípios localizados na
microrregião de Mossoró (Areia Branca, Baraúna, Mossoró e Serra do Mel). Nosso
objetivo foi compreender a configuração da carreira docente nos referidos municípios a
partir dos dispositivos legais que a regulamentam, no caso, os PCCRs. Foram
selecionadas para análise as categorias: a) Tipo de Admissão/Ingresso Acesso, b) Formas
de evolução na carreira/progressão, c) Componentes da remuneração, d) Jornada de
Trabalho, e) Componentes de estímulo à carreira, f) Componentes das condições de
trabalho, g) Relações com as entidades de classe. As análises apontaram configurações
similares nos referidos planos, mas também algumas diferenciações, sobretudo no tocante
aos itens referentes às condições de trabalho, componentes de estímulo à carreira e
relações com entidades de classe.
Palavras-chave: Carreira docente. Valorização do magistério. Políticas educacionais.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado parcial da pesquisa do Programa de Iniciação
Cientifica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) intitulada
como “Valorização dos profissionais da educação básica em municípios da microrregião
de Mossoró”. Este trabalho analisa os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)
de professores da educação básica de redes públicas de ensino em municípios localizados
na microrregião de Mossoró (Areia Branca, Baraúna, Mossoró e Serra do Mel).
O objetivo dessa proposta é compreender a configuração da carreira docente nos
referidos municípios a partir dos dispositivos legais que a regulamentam, no caso, os
PCCRs.
O trabalho caracteriza-se como um estudo qualitativo e quanto à finalidade como
exploratório de cunho bibliográfico. Os procedimentos metodológicos deram-se
primeiramente a partir das discussões e leitura das seguintes leis: nº 9394/96 a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 11.494/07 - que instituiu o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), nº 11.738/07 que regulamentou o Piso Salarial Profissional
Nacional para os Profissionais, bem como, a própria Constituição Federal, de 1988. A
partir disso, organizamos essas leituras em tabelas, afim de facilitar a visualização de
quais artigos e incisos nessas leis dialogam com a questão da valorização do magistério.
Feito isso, iniciou-se as leituras das Leis que regulamentam os Planos de Cargos,
Carreira e Remuneração docente: Nº 1.148/2009 (Areia Branca); Nº 391/2009 (Baraúna);
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Nº 070/2012 (Mossoró); Nº 355/2009 (Serra do Mel). Foram selecionadas para análise as
categorias: a) Tipo de Admissão/Ingresso Acesso, b) Formas de evolução na
carreira/progressão, c) Componentes da remuneração, d) Jornada de Trabalho, e)
Componentes de estímulo à carreira, f) Componentes das condições de trabalho, g)
Relações com as entidades de classe. Essas categorias também foram organizadas em
forma de tabelas, afim de facilitar a visualização dos itens que continham ou não nas leis.
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS
Os dispositivos legais nacionais muito falam a respeito dos Planos de Cargo,
Carreira e Remuneração (PCCR) docente como um elemento de garantia da valorização
desses profissionais, evidenciaremos nesse tópico os fragmentos das principais leis que
abordam essa temática.
Primeiramente, visualizamos a própria Constituição Federal de 1988, que cita no
Art. 206, Inciso V, a “valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, aos das redes públicas” evidentemente a CF cita alguns parâmetros
mínimos que os entes federados sigam para a contratação desses profissionais, bem como,
assegura e afirma a importância de um plano de carreira como elemento de valorização,
logo mais, no Inciso VIII, traz outra característica para assegura-la a partir do “piso
salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos
termos de lei federal.” Ou seja, outra garantia assegurada em forma de Lei em âmbito
nacional para a definição desse piso.
A Lei 9.394/96 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), reafirma alguns
elementos da CF, como no que diz respeito ao ingresso e piso salarial, mas além desses,
a Lei em seu Art.67, inciso II garante ao docente o “aperfeiçoamento profissional
continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim.”
Vislumbrando assim, outro elemento de valorização, pois o docente poderá afastar-se
afim de aperfeiçoar-se profissionalmente sem prejuízos salariais, reforçando isso a Lei nº
11.494/07 (FUNDEB) no Art. 40 apresenta esse mesmo ponto, porém, no âmbito do
próprio PCCR, “Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação profissional
especialmente voltada à formação continuada com vistas na melhoria da qualidade do
ensino”, ou seja, esse elemento de formação/aperfeiçoamento deverá ser contemplada nos
PCCRs dos municípios, pois tal, apresenta-se como fundamental também para a garantia
da qualidade do ensino.
No que diz respeito a jornada de trabalho docente tanto a LDB como a Lei nº
11.738/07 (Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério),
apresentam referências sobre a composição dessa jornada, a primeira em seu Art. 67 e
Inciso V garante que o docente terá “período reservado a estudos, planejamento e
avaliação, incluído na carga de trabalho” ou seja, em sua carga horaria semanal, estará
inclusa esses períodos como integrantes de seu trabalho. Na segunda, em seu Art. 2º no
parágrafo 4, expõe que “Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite
máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de
interação com os educando” com isso, 1/3 dessa carga horaria será destinada a outras
atividades que compõem a pratica docente.
Portanto, visualiza-se que essas referidas leis preparam o campo para a construção
de parâmetros essenciais que o PCCR poderá contemplar, afim de ser uma ferramenta
que garantirá a valorização docente, bem como, a qualidade do ensino nas instituições
públicas.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
PCCRS DE BARAÚNA E SERRA DO MEL
O Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do magistério no município de
Baraúna, foi reformulado em 30 de dezembro de 2009 a partir da Lei Municipal nº 391,
embora com dez anos de vigência dessa Lei, a mesma apresenta vários elementos a serem
destacados nesse tópico. O referido município possui 194 docentes, segundo o último
censo escolar em 2014, entre esses 139 possuem curso superior e um Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 4,4 em 2017.
Analisando seu PCCR, Baraúna, apresenta citações em todos os pontos definidos
na pesquisa a partir das leituras da Leis de amplitude nacional, no que diz respeito ao
Ingresso, o mesmo será por meio do concurso público (Lei nº 391, Seção II Subseção I,
parágrafo 5º), no que diz respeito a estrutura das classes e progressão de classe pelo
professor o PCCR expõe que “A carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo
cargo de provimento efetivo de professor e estruturada em 10 (dez) classes, de A a J .” (Art. 4º,
Lei nº 391/09).
Na composição da jornada de trabalho o PCCR apresenta que “A jornada semanal
para o professor efetivo na docência será de 30 (trinta) horas aulas semanais, sendo no
mínimo 25 horas de aulas e 05 horas de atividades de acordo com a Proposta Pedagógica
da Escola.” (Art. 16, Lei nº 391/09).
O PCCR ainda cita componentes de estimulo a carreira, prevendo “o afastamento
para aperfeiçoamento profissional consistirá no afastamento remunerado para frequentar
cursos de pós-graduação Stricto Sensu, de acordo com as prioridades e os critérios
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e dos Desportos.” (Art. 12, Lei
391/09), nesse sentido, pode-se visualizar mesmo há uma lei de dez anos, a valorização a
formação docente sem danos em termos de remuneração.
Serra do Mel também apresenta um PCCR com dez anos de instituído, o mesmo,
é regido a partir da Lei Complementar nº. 355/2009 de 31 de Dezembro de 2009. O
referido município possui 92 docentes, sendo desses 69 com ensino superior, restando 23
sem superior, segundo o último censo escolar em 2014 com um IDEB de 4,5 em 2017.
O PCCR expõe também as formas de aceso por meio de “...concurso público de
provas e títulos e orientado para assegurar a qualidade da ação educativa” (Art. 6 inciso
IV, Lei nº 355/2009) bem como evidencia igualmente a Baraúna a estrutura das classes
do magistério em dez classes.
Um elemento exposto nesse PCCR, diz respeito a diferenciação no vencimento
por evolução acadêmica do docente, a gratificação de titulação de mestrado corresponde
a 20% e de doutorado 30% do salário base da classe inicial do mesmo nível. (Art. 33,
incisos II e III, Lei nº 355/09). Evidenciando componentes de estimulo salariais para os
docentes com formações stricto sensu.
No que diz respeito a composição da jornada de trabalho, o PCCR define que 20%
da jornada de trabalho dos professores serão de horas-atividade, destinadas à preparação
e avaliação, reuniões pedagógicas, etc. (Art. 27 parágrafo 1).
Outro ponto que destaca-se, diz respeito a outras formas de progressão/evolução
da carreira, onde a lei cita que:
a) publicações de livros e de trabalhos, inclusive de pesquisas, na área
da educação e da cultura;
b) realização e desenvolvimento de projetos e pesquisas, produção de
material didático de interesse da educação, relacionados à área de
atuação ou habilitação do professor, no âmbito da escola ou órgãos do
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

179

sistema municipal de ensino. (Art. 17, parágrafo único a) e b), Lei
355/09)

Ou seja, o município de certa maneira acaba por fomentar a pesquisa para os
docentes, expondo esse elemento como fator que possa estar corroborando para a
progressão da carreira do magistério. Consequentemente, expõe como estimulo de a
carreira, a participação de eventos (Art. 17 inciso VI, Lei nº 355/09). A referida como no
município de Baraúna, expõe o afastamento sem prejuízo a remuneração para atividades
de formação (Art.37 Inciso VI)
PCCRS DE MOSSORÓ E AREIA BRANCA
O Plano de Cargos, Carreira e Remunerações do município de Mossoró/RN, teve
sua última atualização no ano de 2012, por meio da Lei complementar Nº 070, De 26 De
Abril De 2012, sendo o mais atualizado PCCR que compõe a pesquisa, o município
mantém a transparência quanto aos dados, que são todos disponibilizados online para
livre acesso dos cidadãos.
A análise do PCCR do referido munícipio demonstra um planejamento e uma
estruturação linear no que diz respeito a evolução da carreira do profissional docente,
estando todos os profissionais da área assegurando pelo ingresso por meio de concurso
público como pautado na lei complementar Nº 070, de 26 de Abril de 2012, Seção I,
Subseção I, parágrafo I, que dispõe sobre a forma de ingresso “I - Os cargos de
profissionais da educação são providos exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;”.
A qualificação profissional objetivando o aprimoramento permanente
do ensino e a progressão na carreira será assegurada através de curso de
formação continuada em serviço e de outras atividades de atualização
profissional. (Lei complementar Nº 070, de 26 de Abril de 2012,
Capítulo II, Seção IV, Art. 18º)

Desse modo, os profissionais em educação do munícipio de Mossoró/RN, dispõe
de um PCCR que comtempla as mais variadas necessidades da carreira docente,
assegurando concurso público, progressão salarial de acordo com o nível de carreira,
como é comtemplado no Lei complementar Nº 070, de 26 de Abril de 2012, Capítulo II,
Seção VI, Art. 25, que dispõe sobre o nível de remuneração associado diretamente com o
nível de progressão de carreira, ou seja a habilitação que possui, assegurando todas as
vantagens provenientes desta.
Já o munícipio de Areia Branca/RN, conta com um Plano de Cargos, Carreiras e
Remunerações desatualizado em 10 anos, datada a última atualização em 2009, a lei
municipal Nº 1.148/2009, que dispõe da reestruturação dos cargos, carreiras e
remunerações dos profissionais docentes do referido município. Além da desatualização
do documento do referido município, há ainda uma dificuldade de acesso ao documento,
que não é disponibilizado em sites da prefeitura ou secretaria de educação, ou nenhum
tipo de portal da transparência.
É possível perceber que o referido PCCR foca principalmente na carreira dos
profissionais que possuem magistério, afirmando que a lei “Dispõe sobre a reestruturação
do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de
Areia Branca/RN, e dá outras providências”, (Lei Municipal Nº 1.148/2009)
Ainda que desatualizado o PCCR do município dispõe de artigos de leis que
devem ser ressaltadas, primeiramente a garantia de ingresso por meio de concurso público
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para cargo de efetivo, como afirma a Lei Municipal Nº 1.148/2009. Capítulo II. Art. 4º,
inciso IV, que diz “IV – ingresso mediante aprovação em concurso público de provas ou
provas e títulos;”.
Relativo a classificação dos cargos, o documento dispõe de dois níveis de carreiras
diferentes que são retratadas conforme a habilitação docente de cada profissional, o nível
I que se refere aos profissionais do magistério, e o nível II relativo aos profissionais do
magistério que possuem cursos superiores na área da educação.
Art. 7º - A carreira de Professor de que trata esta Lei é constituída de 2
(dois) níveis, conforme qualificação docente na área de atuação, assim
descrita: I – Nível I (PM NI) correspondente à formação de Nível
Médio com formação mínima obtida em nível médio com habilitação
específica no curso de Magistério ou equivalente; II – Nível II (PM NII)
correspondente à formação de Nível superior pelos Profissionais do
Magistério que tenham concluído o Ensino Superior, com Licenciatura
Plena nas áreas especificas; (LEI MUNICIPAL Nº 1.148/2009.
Capítulo III. Art's 7º)

Com um PCCR que foca principalmente no profissional com habilitação em
magistério, o documento busca equalizar profissionalmente aqueles que ainda possuem o
magistério pela busca de um curso superior, e deixa posto que a partir da promulgação da
referida lei municipal, que em seu inciso 1 do artigo 7º da lei municipal nº 1.148/2009
dispõe que “§ 1º - considerar-se-á o cargo de professor Nível I em extinção, e, a partir da
vigência desta Lei, somente admitir-se-á concursos públicos com exigência mínima em
cursos de nível superior completo correspondente a qualificação exigida”.
O munícipio no PCCR/2009, no que refere a classificação dos cargos, aparece
com o ideal de valorização do magistério na profissão professor, e o incentivo aos
profissionais do magistério a progressão de carreira por meio de curso superior.
Pontua sobre a progressão profissional “O afastamento para aperfeiçoamento
profissional consistirá no afastamento remunerado do Professor ou Especialista em
Educação para freqüentar Cursos[...] limitados a 3% do quadro efetivo” (LEI
MUNICIPAL Nº 1.148/2009. Capítulo 15, Art. 58).
É notório que ainda que desatualizado no tempo de 10 anos, o PCCR do munícipio
de Areia Branca/RN conta com ideais profissionais que apostam na qualificação e
progresso profissional docente, e principalmente busca por meio da lei municipal,
propiciar aos habilitados em magistério a experiência e evolução funcional para o nível
superior.
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CONDICIONANTES SUBJETIVOS NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA
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RESUMO
Embora as discussões sobre a gestão democrática da escola pública estejam presentes no
cenário das políticas educacionais brasileiras, existem poucos trabalhos que buscam
entender o papel dos condicionantes subjetivos dos gestores escolares nesse processo de
busca pela democratização do ensino. Buscando contribuir para essa discussão, o presente
estudo tem como objetivo compreender a relação entre gestão democrática e
subjetividade à luz dos estudos de Fortuna (2000) que consideram a dimensão subjetiva
e cotidiana na reflexão sobre a gestão. São articulados os seguintes objetivos específicos:
elencar os condicionantes subjetivos inerentes ao fazer democrático do gestor escolar;
identificar os dispositivos responsáveis pela mobilização do grupo de professores no
contextocotidiano da escola. A metodologia utilizada para a construção teórica da
pesquisa foi a revisão bibliográfica através da qual evidenciou-se a contribuição de
Fortuna (2000) sobre o tema específico das implicações da subjetividade nas relações em
que se baseia um grupo e nas questões relacionadas as ações dos gestores no cotidiano
escolar. O referencial téorico que embasa a pesquisa foi composto por Fortuna (2000),
Certeau (2014) Queiroz (2016), Freitas (2017).Entendendo o sujeito como um ser que
traz em sua formação psíquica marcas do inconsciente que aparecem refletidas em suas
ações atuais, a discussão em torno dos condicionantes subjetivos leva a reflexão de como
o gestor que vivenciou na sua formação escolar e profissional práticas não democráticas
pode mobilizar o grupo que lidera em torno de ações que levam ao processo democrático.
Palavras-chave: Subjetividade. Gestão democrática. Condicionantes subjetivos.

PARA INÍCIO DE CONVERSA...
As ações realizadas pelos gestores escolares em seu fazer cotidiano encontram-se
muitas vezes orientadas por aspectos ligados à sua subjetividade que se manifesta nas
atitudes de maneira inconsciente delineando o escopo de sua atuação frente à escola que
lidera.
Em sua grande maioria, esse inconsciente encontra como ponto de apoio situações
e histórias vividas no passado que se manifestam de maneira preponderante em nossas
atitudes presentes, como uma forma de transferir para os outros aquilo que nos mesmos
vivenciamos, nossos medos, frustações, alegrias e outras emoções que marcaram de
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forma profunda nosso eu em outras épocas e que hoje aparecem presente em nossas
decisões e, consequentemente, em nossas ações.
Fortuna (2000) acredita que essas manifestações concretas do inconsciente que se
manifestam em nossas ações são frutos dos condicionantes subjetivos que foram sendo
consolidados em nossa memória durante todo nosso percurso de formação humana. Em
seus estudos sobre a gestão democrática na escola, apresenta esse novo olhar que mostra
um novo entendimento e uma nova forma de observar as inferências que se mostram
diante de determinadas posturas assumidas pelos gestores escolares no cotidiano das
escolas públicas.
Os estudos de Fortuna encontram sua fundamentação na psicanálise, mais
especificamente na teoria da personalidade desenvolvida por Freud que apresenta a noção
do ego como a realidade da personalidade humana e id como o princípio do prazer. Sendo
o ego ligado as ações conscientes e o id ao inconsciente, as pulsões nas quais se
interiorizam as emoções. Dessa forma, entendemos condicionantes como os estímulos
internos que ficaram impressos em nossa memória em algum momento de nossa
construção individual e que se manifestam nas nossas decisões e ações no presente.
Esses condicionantes subjetivos ligados à nossa história de vida estão presentes,
principalmente, em nossas atitudes e em todas as relações e espaços que transitamos
sejam eles familiares ou sociais. Costa e Almeida fazem a seguinte reflexão:
A dimensão da subjetividade faz pensar como cada pessoa é um sujeito
singular, com história de vida, memória afetiva, traumas, qualidades,
dificuldades, alegrias e tristezas cotidianas, sonhos realizados,
fracassados ou latejantes, valores e atitudes únicas. (COSTA;
ALMEIDA, 2011, p.2)

Assim, o espaço de trabalho no qual atuamos, nesse caso especifico a gestão
escolar, também se encontra impregnado de traços subjetivos dos indivíduos que
materializam esse ambiente educativo. Trazendo isso para o campo da gestão
educacional, podemos analisar o porquê de determinados gestores agirem de maneiras
diversas frente as situações apresentadas nos contextoscotidianos66 das escolas moldando
suas atitudes de forma a contribuir ou não com o sucesso dessa escola com relação ao
alcance dos objetivos propostos para o bom desempenho dos alunos.
Sendo a escola um espaço de formação do sujeito, é praxe que as atitudes tomadas
pelos gestores passem a influenciar, também a formação desse “material” que ficará
guardado no inconsciente dos alunos. Assim, perpetuamos uma cadeia, pois, de acordo
com esse pensamento as ações tomadas hoje pelos gestores é fruto também dessa
“matéria” que foi se consolidando na sua formação escolar, social e familiar.
Relacionando essas observações com a busca do fazer democrático na gestão das
escolas, indagamos como poderá o gestor que, durante a sua vida escolar, não teve
vivência prática da democracia no seu cotidiano poderá hoje tornar essa uma orientação
para suas ações em busca de uma escola democrática? Como influenciar positivamente a
comunidade escolar a participar das decisões inerentes a escola se ele próprio não teve
essa vivência em seus arquivos da memória?
Nesse aspecto, o estudo realizado por Fortuna (2000) vem a contribuir de forma
concreta com essa reflexão, pois o descortinar dessa possiblidade de reconhecer a
influência desses condicionantes subjetivos nas nossas atitudes nos leva a mudanças de
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O termo bricolado contextoscotidianos foi apreendido da leitura de Queiroz (2016) a quem peço
autorização para utilizar nesse estudo.
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maneira consciente ao nos tornarmos donos da nossa própria história entendendo primeiro
a nós mesmos para depois fazermos diferença para os outros.
Ao lidar de forma mais objetiva com os motivos inconscientes ligados à nossa
história de vida que podem estar moldando nosso fazer como gestores, podemos exercitar
a prática do conhecer-se para melhor desempenhar as nossas atribuições como gestores.
A metodologia utilizada para a construção teórica da pesquisa foi a revisão de
literatura. De acordo com Luna (2009, p.85) “uma revisão de literatura é uma peça
importante no trabalho científico e pode, por ela mesma constituir um trabalho de
pesquisa”. Trata-se, portanto, de uma revisão teórica que apresenta como principal
característica, nesse caso especifico o fato de o problema em estudo ter sido gerado por
uma teoria que “tem origem num quadro teórico que lhe dá, supostamente, coerência,
consistência e validade” (LUNA, 2009, p.89).
Devido as características explicitadas acima, o percurso metodológico que mais
se adequa a esse trabalho é a revisão de literatura, através da qual buscaremos evidenciar
a contribuição de Fortuna (2000) sobre o tema específico das implicações da
subjetividade nas relações em que se baseia um grupo e nas questões relacionadas as
ações dos gestores no cotidiano escolar.
Diante do exposto, o presente estudo objetiva compreender a relação entre gestão
democrática e subjetividade à luz dos estudos de Fortuna (2000) que consideram a
dimensão subjetiva e cotidiana na reflexão sobre a gestão. São articulados os seguintes
objetivos específicos: elencar os condicionantes subjetivos inerentes ao fazer democrático
do gestor escolar; identificar os dispositivos responsáveis pela mobilização do grupo de
professores nos contextoscotidianos da escola.
CONDICIONANTES SUBJETIVOS E FAZER DEMOCRÁTICO DO GESTOR
ESCOLAR
Sendo a escola uma instituição dinâmica e viva formada por vários sujeitos que
trazem para o seu cotidiano as suas histórias pessoais que se entrelaçam com a própria
história da instituição conferindo-lhe uma identidade própria, Fortuna (2000, p.49) afirma
que “não existem estruturas organizacionais em abstrato. Elas se fazem e se apresentam
em sujeitos concretos, que nelas escrevem parte de suas histórias de vida pessoal, e que,
em co-autoria, escrevem também a história da instituição”.
Nesse processo constante de identificação, a escola passa por mudanças que se
encontram diretamente relacionadas com os sujeitos que as compõe e que lhes dão vida
com suas ações. De acordo com Freitas (2017, p.8) “As práticas dos gestores escolares se
constroem na relação entre as questões subjetivas e objetivas que coexistem na gestão
escolar, trazendo elementos subjetivos que, embora implícitos, são decisivos na
fundamentação da prática desse profissional”.
Esses elementos subjetivos que fundamentam as práticas dos gestores encontram
suas bases no inconsciente construído durante toda sua formação. Assim, as questões
objetivas, que geralmente encontram-se pautadas nas leis e nas regras estabelecidas vão
sendo moldadas e modificadas e cada unidade escolar de acordo com as características
dos grupos que as compõem. Embora as instituições se encontrem subordinadas a regras
e leis que orientam e determinam o seu funcionamento são as pessoas em sua concretude
que determinam como elas serão e, se serão cumpridas.
Certeau (2014) apresenta em seus estudos a maneira como o ser humano pode
fazer para driblar as regras estabelecidas, colocando a sua individualidade dentro do
contexto, investigando, dessa forma, o uso que os sujeitos fazem dos produtos que fazem
parte do seu dia a dia e o que eles “fabricam” a partir deles.
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Para tanto, traz a noção de estratégia como algo ligado ao campo da atuação, mas
que se encontra vinda de fora e de táticas como os recursos que os sujeitos usam diante
das situações com as quais se depara e a maneira como lida com essas situações.
Dentro do universo escolar, aplica-se as maneiras que os sujeitos usam para
“fugir” das normas estabelecidas pelo sistema, e a partir delas criar o seu espaço,
encontrando, para isso, as verdades escondidas nas entrelinhas do “fazer cotidiano”,
subvertendo aquilo que chega para controlar e moldar. De acordo com Certeau (1998, p.
38) “o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada”
Associando essa ideia a atuação dos gestores, observamos que em algumas
situações utilizam a tática de cumprir o que se encontra previsto nas leis, entretanto
adequando as reais situações como estratégia para o cumprimento dos objetivos. Para
Freitas: “As marcas subjetivas implícitas nesses fazeres definem o porquê de o sujeito
agir de tal forma e não de outra, compreendidas como um elemento condicionante da
prática. (FREITAS, 2017, p.33)
Possivelmente, o que determina a forma como as situações são conduzidas pelos
gestores são determinadas pelo que se encontra armazenado em seu inconsciente. Assim,
para entender a dinâmica da escola e o que determina o seu funcionamento torna-se
necessário conhecer alguns aspectos relacionados a esses sujeitos que estão presentes no
seu passado. Fortuna afirma:
Torna-se inegável a marca da história de vida pessoal de cada sujeito na
definição de suas opções no presente, esteja ele atuando em qualquer
espaço de sua existência. Como também torna-se difícil deixar de
reconhecer que, nesse projeto identificatório, é a relação entre o sujeito
e o outro que está sempre em causa, em todos os tempos da construção
da identidade. (FORTUNA, 2000, p. 52).

No espaço escolar a maneira com o gestor se relaciona com os demais membros
que compõem a comunidade escolar caracteriza um dos fatores preponderantes para o
bom desempenho da escola. São nas relações humanas que a escola se constrói e firma
sua identidade.
Na busca do entendimento da relação existente entre esses condicionantes internos
e as ações desenvolvidas pelos gestores em suas práticas na escola, Fortuna apresenta à
luz da psicanálise de Freud alguns aspectos que se encontram nas falas das pessoas que
fazem o ambiente por ela pesquisado e que podem, de certo modo, servir como parâmetro
para as demais escolas. Esses elementos que são apresentados por Fortuna aos quais ela
denomina como as vozes identificatórias encontram suas raízes nas experiencias
familiares anteriores dos envolvidos dentro da instituição.
Tendo os referenciais parentais como primeira experiência nas relações humanas
e o ambiente escolar como a segunda é natural que se busque nesse segundo ambiente os
mesmos referencias que tínhamos no primeiro. Costa e Almeida (2010, p. 6) sugerem que
“os protótipos de autoridade que os pais representam tornam-se referenciais inconscientes
a serem atualizados nas relações transferenciais com, ou como, futuras figuras de
autoridade.
Assim, seguimos tentando encontrar nas relações existentes na escola a associação
inconsciente com as relações vividas em casa. Sendo que cada indivíduo, de acordo com
a fase que está vivenciado pode observar essas relações a partir de prismas diferentes.
Fortuna esclarece
Nesse conjunto sucessivo de vozes identifcatórias do meio, no contexto
de uma sociedade letrada, a escola muito cedo ocupa um lugar de
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substituição primeira e imediata dos referenciais parentais. Mas essa
substituição não significa eliminação, pois, no inconsciente, o passado
conserva-se integralmente e, na realidade, se mantém sempre atuando
na construção permanente do sujeito (FORTUNA, 2000, p 52).

A primeira voz é relacionada ao abandono do Estado para com a instituição, que
representa a ausência da nomeação paterna. O Estado que deveria estar cumprindo o papel
de pai, que abriga, cuida e se preocupa em oferecer o melhor acaba deixando a instituição
desguarnecida de cuidados básicos o que gera a frustação e a insegurança dos que fazem
o ambiente escolar.
Nesse contexto o diretor que representa o Estado na instituição passa a ser cobrado
como o responsável para suprir as carências deixadas pelo Estado, entretanto as limitações
das suas funções não permitem que ele atinja isso de maneira eficiente, pois eles não
dispõem dos mecanismos básicos para a manutenção da unidade escolar.
Outro traço presente nas escolas é a forte tradição conservadora que apresenta,
dentre outras características a repetição de modelos vistos anteriormente. Dentre os
condicionantes subjetivos que se encontram nas práticas dos gestores nas escolas a
repetição, muito frequente no comportamento humano, é um dos principais entraves para
que as práticas democráticas aconteçam de fato, pois a mesma provoca imobilidade nos
indivíduos que se limitam a repetir o que já é conhecido por eles.
Assim, os gestores que em sua vida escolar não tiveram a oportunidade de
vivenciar e participar de práticas democráticas muitas vezes resiste a essas mudanças,
acreditando que aquele modelo que lhes serviu de base para a sua formação é o mais
correto e arriscar fazer diferente é arriscar a errar. Dessa forma, continuam perpetuando
práticas autoritárias nas escolas muitas vezes sem questioná-las.
Nesse aspecto não podemos deixar de considerar a importância do processo de
educação formal desse sujeito para exercer a função da direção. O estudo direcionado
para esse fim poderá levar a reflexão e a reelaboração das suas práticas de uma maneira
mais consciente.
Entretanto, é necessário ressaltar que a tendência conservadora é tão presente no
cotidiano das escolas que mesmo aquelas que se dizem democráticas ainda trazem traços
de práticas conservadoras as quais muitas vezes impedem o desenvolvimento de atitudes
democráticas no ambiente escolar.
O modelo feminino é outro traço identificatório que marca a escola. De acordo
com Fortuna “parece que há um compromisso histórico-familiar com a profissão, uma
vez que as respectivas mães, por vezes até avós, foram honradas professoras da rede
estadual”. (FORTUNA, 2000, p.88).
Fortuna, baseada na psicanálise, apresenta como fundamento para essa
constatação a afirmativa de Freud que aponta para o fato da mãe ser a “primeira escolha
objetal de todo ser humano”. Assim, a imagem da mãe exerce uma forte influência nos
filhos, sendo muitas vezes determinante para a escolha da profissão.
Pensando a democracia como um espaço de discussão em busca de um consenso
no qual seja evidenciado o melhor para o coletivo, é natural que todas essas vozes tragam
contribuições para a discussão da permanente tarefa democrática na escola.
Todos esses fatores que compõem o eu individual trazem influências para a
formação do eu coletivo, pois o individuo só se completa na sua interação com os outros.
Costa e Almeida (2010, p.3) trazem a seguinte reflexão sobre a dimensão humana na
organização de ensino: “Enquanto profissionais reunidos no espaço institucional, a
dimensão humana se revela ou desvela na capacidade de amar ou dificuldade de lidar com
o não-amor, sentir-se amado ou rejeitado, permeando as diferentes formas de
investimento libidinal na atividade do trabalho.”
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Fortuna se baseia na abordagem freudiana de grupo para falar sobre a formação
da identidade grupal e a gestão democrática na escola pública. Tendo por base as
modificações sofridas pelo sujeito de acordo com o grupo no qual se encontra inserido.
Reflete: “em geral, observa-se que os indivíduos, quando transformados num grupo,
adquirem uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, agir e pensar de maneira muito
diferente do que quando individualmente, em estado isolado.” (FORTUNA, 2000, p.120)
Essa mente coletiva que se forma no grupo encontra-se condicionada a um
elemento comum para onde converge o ideal do grupo. É em torno de um ideal que os
sujeitos se unem e é por esse ideal que o grupo se fortalece. Podemos admitir que a gestão
democrática é um ideal por meio do qual o grupo encontra energia para superar
dificuldades e apostar nas possibilidades. A determinação de alguns em busca do que
eles acreditam acabam contagiando os demais em uma constante e crescente conexão de
pensamentos e ações. De acordo com Fortuna toda essa complexidade encontra alicerce
no inconsciente. Segundo ela:
O contágio vincula-se aos efeitos provocados uns sobre os outros pela
sugestão, que tem outra fonte, que é o inconsciente. Para Freud, o
comportamento em geral, do individuo num grupo, qual seja, de manter
as ideias numa direção idêntica, de tender transformar imediatamente
as ideias em atos e de sofrer modificações por meio da sugestão e do
contágio de sentimentos, é predominantemente condicionado por seu
inconsciente. (FORTUNA, 2000, p.121)

Dessa forma, o comportamento do gestor escolar, como líder do grupo pode
contaminar diretamente os rumos que ele irá tomar de encontro a aprendizados
autoritários ou democráticos. O gestor assume o papel de responsável pelas mobilizações
dos demais sujeitos necessitando envolver todos nos processos decisórios de forma
compartilhada. Por isso, um gestor motivado acaba irradiando energias positivas no grupo
e, ao mesmo tempo, fortalecendo a gestão democrática, as decisões coletivas. São nesses
momentos de abertura que a democracia acontece no ambiente escolar e é nessa troca d e
conhecimentos que a subjetividade aparece no contexto como um dos elementos para a
construção da democracia.
Outro aspecto a ser considerado em relação ao grupo são os laços afetivos que
envolvem os membros que o compõe. Costa e Almeida (2010) consideram que existe uma
relação de interdependência entre os membros e os sujeitos que exercem autoridade o que
resulta em falta de liberdade do indivíduo no grupo, na medida em que há exigência por
um comportamento grupal homogêneo, somado à repressão e intolerância às diferenças.
Esse fato, às vezes, pode se refletir nas manifestações de sentimentos antagônicos
existentes no grupo que é motivado pela necessidade de tolerância ao outro, sendo esse
um princípio básico de manutenção de um grupo.
Freud apresenta a noção de libido, extraído da teoria das emoções, como a fonte
catalizadora das emoções que estão presentes em um grupo. Escolhe para estudar dois
grupos organizados como exemplo: o exército e a igreja. Sendo que a igreja apresenta em
sua organização características que se assemelham a escola com relação aos laços
libidinais que envolvem as relações existentes nas duas instituições.
De início apresenta com característica a ilusão do chefe, ou líder, que ama a todos
do grupo igualmente. Fortuna observa: “Nesse particular, o próprio Freud chama atenção
para a presença do traço democrático nesse tipo de ilusão uma vez que “todos são iguais
e todos possuem parte igual de seu (do chefe) amor” (FORTUNA, 2000, p.127).
No grupo o individuo relaciona-se com os outros de acordo com a posição que
ocupa no mesmo. Nessa dinâmica existem os laços identificatórios que conduzem as
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relações entre gestão e professores. Dessa forma existe a relação com o líder e a relação
com os demais membros.
Particularmente, na escola esses papeis são constantemente reorganizados, pois,
geralmente, é um dos professores que ocupa o cargo de diretor e assume diante dos outros
professores o papel de pai, provedor, sendo essa uma relação de líder e liderados. Após
o final do mandato da gestão quando assume novamente o papel de professor, a sua
imagem diante do grupo muda consideravelmente voltando a identificar-se com os outros
professores em uma relação mais horizontal.
Atentamos para o fato de que o sucesso, desenvolvimento e conquistas da escola
não dependem unicamente do gestor, ele é o sujeito que lidera, no sentido de apontar o
rumo e direcionar os demais sujeitos que são igualmente responsáveis pelos êxitos.
Entendendo as emoções como a grande impulsionadora das relações em um grupo,
é comum observar que quanto maiores as dificuldades enfrentadas em um grupo, maiores
são as possibilidades de se intensificar os laços emocionas, pois as atenções se voltam
para a necessidade de enfretamento do problema o que acaba unindo as pessoas e torno
do mesmo objetivo o que consequentemente, fortalece as relações.
E, quanto maior for a capacidade do líder de entender e lidar com as emoções
envolvidas nos diversos conflitos, maiores serão as suas possibilidades de agir de forma
a conseguir alcançar os objetivos propostos pelo grupo.
Freud conclui que os laços libidinais entre os membros do grupo
formam a essência da mente grupal e da relação com figuras de
autoridade. A natureza desses laços emocionais está enraizada a
processos de identificação: primordial, como fruto dos protótipos das
primeiras relações com os cuidadores; regressiva, resultado da escolha
sucessiva de investimentos libidinais; e parcial, pela afinidade de
qualidades em comum. Ao se fazer um paralelo com o processo de
gestão nas organizações, pode-se concluir que o reconhecimento do
sujeito, no papel de autoridade, baseia-se no investimento libidinal de
suas qualidades projetadas no ideal do ego de um conjunto de
indivíduos. (COSTA; ALMEIDA. 2010, p. 10).

Outro fator que se encontra relacionado a busca da democracia nos espaços
escolares é a forma como o gestor é escolhido para a função. Quando falamos sobre
democracia na escola é comum fazer uma relação com a forma como os diretores são
escolhidos. Também é comum resumir a democracia com a eleição direta para esse cargo.
Entendemos ser essa a forma mais democrática de escolha, por permitir a mobilização
das pessoas em torno de um objetivo, entretanto não podemos esquecer que a eleição por
si só não garante a efetivação de práticas democráticas no cotidiano escolar.
É preponderante conceber o caráter dinâmico e transitório da democracia, pois, é
um processo contínuo e permanente devendo ser construído a cada dia, em todos os
momentos, sendo passível de avanços e de retrocessos em seu fazer cotidiano, não sendo
um fim e sim um meio. Queiroz (2016) reflete sobre esse assunto:
a democratização da escola é um processo que se constrói
cotidianamente, por meio das relações que os sujeitos (alunos, pais,
professores, funcionários) e os demais integrantes das comunidades
escolar e local estabelecem em seu interior, as quais, de um modo ou de
outro, estão imbricadas com os processos administrativo, pedagógico e
financeiro da escola (QUEIROZ, 2016, p.65).
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Como em todos os campos da vida humana, a subjetividade também se encontra
presente nesse processo. A escolha da mudança da direção da escola também reflete no
grupo o impulso do desejo democrático que é revitalizado a cada eleição de um novo
dirigente que representa para o grupo a esperança que se instale a democracia que é
concebida, quase sempre como um produto acabado que será efetivado de maneira
decisiva.
Assim, esse desejo “carregado de catexia afetiva, projeta-se a cada nova eleição,
reabastecendo os laços identificatórios do grupo em direção a um novo ideal de ego, para
onde convergem as energias libidinais, em busca do preenchimento daqueles espaços de
falta.” (FORTUNA, 2000, p. 136).
Daí, surge a importância de o gestor como líder do grupo buscar em suas ações
atitudes que contribuam com a construção da democracia mantendo acesso esse ideal,
pois ele personifica a possibilidade da ilusão de vivenciar uma verdadeira gestão
democrática a cada novo ciclo que se inicia após uma nova eleição para a direção da
escola, como afirma Fortuna (2000, p.137):
Por esse motivo a democracia precisa ser mantida como um produto
inacabado, uma utopia em permanente construção, um desejo
irrealizável em permanente estado de pulsão, instrumentalizado, pelo
seu conteúdo inconcluso, a possibilidade de manutenção do grupo, que
sobrevive sustentado pela ilusão do ideal democrático: um desejo em
permanente estado de pulsão.

O cuidado com os aspectos afetivos-emocionais na escola pode determinar o
sucesso da gestão. Conquistar os membros da escola em torno de um fazer democrático
encontra uma forte relação com a subjetividade dos gestores, pois a subjetividade é
inerente a gestão democrática. Freitas (2017, p. 37) afirma: “A gestão democrática
perpassa pelos elementos constitutivos macro e micro e é uma forma de descentralizar os
poderes dentro do âmbito escolar, de modo que o gestor continue como líder, mas que os
demais sujeitos também tenham poderes para interferir e opinar nos processos decisórios”
(FREITAS, 2017, p.37)
Assim, percebe-se que existe uma grande importância na forma como o gestor
administra as relações interpessoais no ambiente escolar. Dessas relações depende, em
parte, o bom andamento das atividades desenvolvidas na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta revisão bibliográfica, foi possível buscar uma compreensão sobre
a relação entre gestão democrática e subjetividade à luz dos estudos de Fortuna (2000)
que considera a dimensão subjetiva e cotidiana na reflexão sobre a gestão. Consiste em
uma perspectiva de se (pre)ocupar com os sujeitos que fazem a escola pública, atenta às
relações, às histórias individuais que se somam às coletivas. Podemos afirmar que essa é
considerada uma abordagem relativamente recente no campo da gestão escolar no Brasil.
Os condicionantes subjetivos que se encontram no nível do inconsciente norteiam,
em grande medida, as práticas dos gestores na direção das unidades escolares. O
entendimento e reconhecimento desses condicionantes que se vinculam às vivências e
histórias de vida dos sujeitos oferecem uma nova forma de entender a gestão escolar
voltada para uma dimensão que considera a subjetividade desse indivíduo.
O aprofundamento sobre esses condicionantes leva ao processo de
autoconhecimento o que poderá contribuir para a vivência da gestão de uma forma mais
democrática. Pois, o gestor podendo ter a consciência que suas experiências passadas
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durante a sua formação podem interferir na sua prática atual como gestor, assim poderá
reinventar a sua atuação, abrindo espaços de diálogos e participação contribuindo dessa
maneira com a construção diária da democracia.
Uma gestão verdadeiramente democrática possibilita a incorporação da
subjetividade nas práticas cotidianas, pois considera os sujeitos em todas as suas
particularidades, singularidades e heterogeneidade, pois são os sujeitos que dão vida as
práticas. Portanto, entendemos a democracia como uma conquista cotidiana, que apenas
se consolida nas ações de todos os membros que integram a escola e é resultado da
interação e envolvimento dos sujeitos nos processos participativos que envolvem a
instituição desse modo se faz necessário entender a dimensão subjetiva inconsciente que
se encontra nas relações entre os sujeitos através dos seus laços afetivos, pois elas
determinam a dinâmica do grupo.
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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade analisar o Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma
escola de ensino médio em tempo integral localizada na cidade de Aracati – CE. Busca
ainda a compreensão da concepção de PPP que norteia a instituição a partir as discussões
suscitadas pelo curso de Pós-Graduação em Gestão e Coordenação Escolar da Faculdade
do Vale do Jaguaribe (FVJ). A pesquisa se desenvolveu com o aporte teórico das
pesquisas bibliográficas e com a análise documental do PPP de 2018 da instituição. A
fundamentação do tema foi de acordo com os estudos de Gil (2002), Veiga (1995),
Vasconcelos (1992, 2004), além da legislação em vigor. A realização da pesquisa
possibilitou uma visão mais ampla e crítica quanto ao entendimento e a própria execução
do PPP, pois o documento é entendido como um instrumento que oferece subsídios para
que os gestores públicos, conforme o modelo de gestão democrático e participativo
conduzam suas ações de forma a assegurar o desenvolvimento de um ensino de qualidade
para todos.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Análise. Ensino Médio. Gestão Escolar

PARA INÍCIO DE CONVERSA
No Brasil, a gestão democrática do ensino público foi institucionalizada com a
Constituição Federal de 1988 e, a partir de então, a estrutura escolar sofreu alterações não
apenas em aspectos físicos, mas também pedagógicos e organizacionais, pois deixou de
ser fundamentada na administração e passou a ser embasada nos princípios da gestão,
com caráter mais democrático.
A gestão educacional é determinada por indicações da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) de 1996, que estabeleceu as responsabilidades das instituições de ensino e
asseguram a versatilidade das formas de organização.
Nesse contexto, cada escola organiza o trabalho pedagógico a ser desenvolvido
tendo como base o Projeto Político Pedagógico (PPP), documento que concentra o plano
de ações da escola voltado para o processo de ensino-aprendizagem, bem como aspectos
administrativos e sociopolíticos.
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É sabido que a escola tem objetivos a alcançar, metas a cumprir e ações a realizar.
O conjunto desses anseios, bem como a forma de concretizá-los é que viabiliza o PPP,
que as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele,
como Veiga (1995) sugere que é projeto porque reúne propostas de ação concreta a
executar durante determinado período de tempo, é político por considerar a escola como
um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos e, é pedagógico
porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo
de ensino e aprendizagem.
Ao unir as três dimensões, o documento assemelha-se a uma coluna vertebral, que
indica a sustentação, ou seja, a orientação para que gestores, professores, funcionários,
alunos e famílias caminhem de forma segura e conjunta. Para isso, o PPP além de
atualizado e flexível deve contemplar a realidade da escola e seu entorno, acompanhando
as mudanças sociais e da própria legislação, bem como apresentar alguns elementos em
sua estrutura como: missão, clientela, dados sobre a aprendizagem, relação com as
famílias, recursos, diretrizes pedagógicas, plano de ação, entre outras.
Dentro dessa perspectiva, por ter tantas informações relevantes, o PPP se
configura numa ferramenta de planejamento e avaliação, por isso, os agentes envolvidos
na escola devem sempre consultá-lo a cada tomada de decisão, bem como participar de
sua elaboração, desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o Projeto
Político Pedagógico de uma escola pública, localizada em Aracati-CE, com o intuito de
perceber os elementos constitutivos do documento.
Para tanto, a análise consistirá na pesquisa bibliográfica como suporte inicial, que
se caracteriza por ser, segundo Gil (2002), um tipo de pesquisa desenvolvida com base
em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, além
também da pesquisa documental, que se vale de materiais que não receberam ainda um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da
pesquisa.
Assim, o artigo está organizado a partir da introdução, denominada Para início de
conversa, que apresenta a introdução temática, a relevância, bem como os objetivos da
pesquisa. O tópico Conhecendo o Projeto Político Pedagógico, que expõe a
fundamentação teórica e suas implicações sobre o documento; seguido de Analisando o
Projeto Político Pedagógico, o detalhamento da análise do documento de uma escola
pública de Ensino Médio em tempo integral de Aracati-CE e as considerações finais,
como Uma breve pausa da conversa.
CONHECENDO O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
O Projeto Político Pedagógico, em termos gerais, trata-se de um documento que
norteia as ações de uma instituição de ensino, refletindo a proposta educacional da escola,
determinando quais os objetivos e competências que devem ser desenvolvidos durante o
ano letivo. O documento deve ser pensado e construído coletivamente entre professores,
diretores, alunos, pais, e toda a comunidade em geral, para discutir e refletir de forma
democrática os objetivos propostos.
De acordo com Vasconcelos (2004), o PPP é um plano global da instituição, que
está em constante atualização dentro de um processo de Planejamento Participativo, onde
são definidas as ações educativas a serem realizadas, além disso, segundo o autor, tratase de um instrumento teórico-pedagógico para a intervenção e mudança da realidade.
É através do PPP, que cada escola pode articular a maneira como serão ensinados
os conteúdos, mas sempre levando em consideração a realidade social, cultural e
econômica do local onde está inserida, revelando sua identidade. Dessa forma, o PPP
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atenderá sempre as especificidades de cada instituição escolar de maneira flexível, para
que a educação ocorra de forma organizada e com qualidade.
Ainda segundo Vasconcelos (1995), o PPP visa enfrentar os desafios do cotidiano
da escola, de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e participativa,
surgindo como uma metodologia de trabalho que busca integrar a ação de todos os agentes
envolvidos.
A importância da escola em construir este documento é reconhecida pela
legislação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n°
9.394 /96), que regulamenta o funcionamento do sistema escolar brasileiro, em seu artigo
12 inciso I, afirma que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta
pedagógica. (BRASIL, 1996).
Já os artigos 13 e 14, respectivamente, inferem quais as incumbências dos
docentes em relação ao projeto pedagógico, e quais os princípios que os sistemas de
ensino definirão de acordo com suas peculiaridades, ambos os artigos declaram a
importância destes na participação da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.
Tem-se também, a Resolução n°4, de 13 de julho de 2010 que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, e dispõe de um capítulo específico
sobre o Projeto Político Pedagógico, além do Regimento Escolar, mais, especificamente
em seu artigo 44, determina o que o PPP deve contemplar. Este artigo é composto por dez
incisos que definem sua estrutura, estes incisos passam pelo diagnóstico da realidade,
pelo perfil dos sujeitos, organização do trabalho pedagógico, definição de qualidade das
aprendizagens, gestão democrática, programa de acompanhamento, ações de
acompanhamento dos resultados, concepção sobre organização e programa de formação.
De acordo com o artigo 44, a estruturação para a construção do documento deve conter:
I - O diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo,
contextualizados no espaço e no tempo; II - a concepção sobre educação,
conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar; III - o perfil
real dos sujeitos [...] que justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto
de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, como base
da reflexão sobre as relações vida conhecimento-cultura-professor-estudante e
instituição escolar; IV - as bases norteadoras da organização do trabalho
pedagógico; V - a definição de qualidade das aprendizagens e, por
consequência, da escola, no contexto das desigualdades que se refletem na
escola; VI - os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e
participativa [...]; VII - o programa de acompanhamento de acesso, de
permanência dos estudantes e de superação da retenção escolar; VIII - o
programa de formação inicial e continuada dos profissionais da educação,
regentes e não regentes; IX - as ações de acompanhamento sistemático dos
resultados do processo de avaliação interna e externa […]; X - a concepção da
organização do espaço físico da instituição escolar de tal modo que este seja
compatível com as características de seus sujeitos, que atenda as normas de
acessibilidade, além da natureza e das finalidades da educação, deliberadas e
assumidas pela comunidade educacional (BRASIL, 2010).

Desta forma, compreende-se que para elaborar o Projeto Político Pedagógico em
uma escola, é de suma importância entender que o documento refletirá a escola e a sua
realidade, e que precisa acompanhar o tempo e as mudanças que ocorrem na sociedade.
É interessante que as discussões sobre os objetivos e metas sejam sempre retomadas, para
que reflitam a escola como ela é, buscando melhorias na educação.
Ao discutir e analisar alguns aspectos referentes à formulação do PPP, é
importante de início fazer um diagnóstico da realidade em que a escola está inserida,
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definir qual é a identidade que a escola quer construir em seu contexto para a sociedade,
deliberar qual a melhor forma para executar as ações que serão definidas de forma
coletiva e assim alcançar com êxito os objetivos propostos.
ANALISANDO O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
As Escolas Estaduais de Educação Profissional foram implantadas no estado do
Ceará desde o ano de 2008, ofertando o Ensino Médio em tempo integral e cursos técnicos
profissionalizantes. Nesse contexto, é importante mencionar que todas as Escolas
Profissionais, as EPs, são regidas pelo Projeto Político Pedagógico da instituição definido
pela Secretária de Educação do Ceará (SEDUC), cabendo a cada instituição a adequação
do texto do documento, realizando ajustes em determinados pontos no corpo do texto,
como o público-alvo, o contexto da escola, as metas, dentre outras.
Ao analisar o PPP da Escola de Educação Profissional Professora Elsa Maria Porto
Costa Lima, no que se refere ao marco situacional, à escola se insere num contexto de
instituição responsável pela transformação social, sobretudo relacionado à formação
crítica dos sujeitos, sendo assim, a escola identifica a necessidade de formar jovens
qualificados para atuarem num mercado de trabalho, que tem demonstrado um elevando
crescimento, e assume o desafio de formar os jovens do Ensino Médio integrado à
Educação Profissional. A atuação da Escola alinhou-se ao interesse políticos e
estratégicos do Governo Federal (2006-2010) que apresentou forte investimento no
ensino profissionalizante através do Programa Brasil Profissionalizado.
Quanto ao marco referencial, o PPP da escola está baseado de acordo com a LDB
n° 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com referência
aos artigos, 12, 13 e 14 da referida lei, que também de acordo com Veiga (1995) sugere
que a organização do trabalho pedagógico feito na escola também reflita a organização
da sociedade, pois nesta perspectiva a escola deve ser vista como uma instituição social
como também sujeita às contradições da mesma.
Sobre o marco doutrinal, o PPP da escola pesquisada pontua de forma resumida
sua Visão, que é de “ser um centro estadual de excelência no ensino da educação
profissional com intuito de promover à cidadania e à pesquisa científica”. No que se refere
a sua Missão, é esclarecida de forma a “garantir a educação profissional articulada ao
ensino médio e que assegure o desenvolvimento humano, acadêmico e a inserção no
mundo do trabalho”. A respeito dos Valores da instituição são elencados e definidos em
tópico específico do documento, que são: criatividade, desprendimento, diálogo,
disciplina, entusiasmo, ética, excelência, humildade, justiça, participação, respeito e
responsabilidade.
O marco operativo do PPP em análise é norteado por dispositivos legais que regem
a educação e sob a ótica do Regimento Escolar, bem como no compromisso de educadores
e educandos com a responsabilidade social. A estrutura curricular é baseada nas
orientações da LDB, dos PCN´s para o Ensino Médio e Educação Profissionalizante de
Nível Técnico, bem como em decretos e resoluções definidas no projeto pedagógico da
Escola. É importante salientar que nesse aspecto do documento analisado, também consta
a referência ao Sistema permanente de Avaliação da educação Básica do Ceará
(SPAECE) como elemento que baseia a construção da estrutura curricular da escola.
Percebe-se então, com este aspecto, que o currículo da escola atende tanto aos dispositivos
legais que estruturam o modelo de escola profissionalizante, como ao sistema de
avaliação em larga escala proposto pelo estado do Ceará.
Ainda no marco operacional, a organização dos cursos da instituição pesquisada
está estruturada na Matriz Curricular constituída por uma base de conhecimentos
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científicos e tecnológicos da Educação Básica, “que integram disciplinas das três áreas
de conhecimento do Ensino Médio, a saber, Linguagens e Códigos e suas tecnologias,
Ciências Humanas e suas tecnologias e Ciências da Natureza, Matemática e suas
tecnologias, observando as especificidades de um currículo integrado com a educação
profissional”, de Atividades Complementares, “que integram disciplinas voltadas para
uma maior compreensão das relações existentes no mundo do trabalho e para uma
articulação entre esse e os conhecimentos acadêmicos” e da própria Educação
Profissional, “que integram disciplinas específicas de cada curso”.
A Escola rege-se, ainda, pelo princípio de gestão democrática, valoriza e incentiva
a atuação dos organismos colegiados, como: Conselho Escolar, Unidade Executora,
Grêmios Estudantis, Associação de Pais, Congregação de Professores, bem como sua
interação com o Núcleo Gestor e comunidade no compartilhamento de decisões e
informações.
Alguns aspectos diretamente relacionados a ação pedagógica e a prática docente
também foram encontrados no PPP da escola pesquisada como: o tratamento dispensado
ao conteúdo das disciplinas deve ter o caráter interdisciplinar e interativo, pois devem ser
integradas à formação profissional, “dando maior importância ao essencial pela sociedade
em que o aluno vive”, como preconizam Vasconcelos (1995) e Brasil (1996).
Por fim, o marco operacional do PPP em análise ainda contempla a proposta da
escola sobre a metodologia aplicada nas aulas, o planejamento escolar, a avaliação
formativa, que na instituição tem caráter de “avaliação contínua, diagnóstica, sistemática
e processual, contemplando as habilidades, competências e atitudes esperadas”, além do
processo avaliativo que “deve funcionar como colaborador na verificação da
aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos”, além da proposta pedagógica dos cursos ofertados.
No tópico III do PPP analisado, intitulado Desenvolvimento, o documento
apresenta os pressupostos para a prática pedagógica baseados na filosofia de gestão
conhecida por Tecnologia Empresarial Sócio-Educacional (TESE), que são:
Protagonismo
Juvenil,
Formação
Continuada,
Atitude
Empresarial
e
Corresponsabilidade, no entanto, percebemos que o princípio da Replicabilidade não foi
contemplado no texto. O tópico ainda detalha sobre as diferenças individuais do estudante
da escola pública, seus interesses, condições de vida e de trabalho e enumera as condições
para que essas observações sejam validadas. O tópico encerra-se com o detalhamento da
natureza dos cursos ofertados pela instituição.
No entanto, vale destacar há ausência de texto voltado para o detalhamento e/ou
descrição do contexto da região, a caracterização da escola e seu entorno, bem como o
plano de ação. A realidade local e o contexto social de Aracati foram inseridos em pouco
mais de um parágrafo na introdução, a caracterização da escola, bem como sua
localização não foram contempladas e o plano de ação foi apresentado de forma muito
resumida no que a escola vai chamar de desenvolvimento.
Assim de forma articulada e com uma linguagem que contemple o público da
unidade de ensino, o PPP da Escola Estadual de Educação Profissional Professora Elsa
Maria Porto Costa Lima está atualizado e apresenta estrutura adequada, como preconizam
os teóricos aqui destacados, com alterações feitas no ano vigente e levando em
consideração os direcionamentos na LDB 9.394/96, que regulamenta a obrigatoriedade
das unidades educacionais desenvolverem seus PPPs com toda comunidade educativa.
UMA BREVE PAUSA NA CONVERSA
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Após a análise e compreensão sobre a importância e constituição do Projeto
Político Pedagógico, o presente trabalho constata que todo o percurso de construção e
elaboração do documento volta-se para a realização de um diagnóstico da realidade em
que a escola está inserida, além do aparato legal que rege o processo.
A análise realizada identificou o quanto à escola, lócus da pesquisa, perderia se
não considerasse a importância da comunidade educativa, bem como os professores,
direção, coordenação e alunos, na construção do Projeto Político Pedagógico,
entendendo-o como instrumento que vai nortear e orientar, dando uma contribuição
valiosa para o fazer pedagógico, mostrando indicativos que poderão ajudar na melhoria
da educação e na realização com qualidade dos processos na unidade educacional.
Vale ressaltar que a Escola Estadual de Educação Profissional Professora Elsa
Maria Porto Costa Lima, compreende a responsabilidade sobre o Projeto PolíticoPedagógico e apresenta à comunidade um documento atualizado e preocupado com
elementos estruturais preconizados pelo referencial teórico da pesquisa.
Sendo assim, a realização da pesquisa possibilitou uma visão mais ampla e crítica
quanto ao entendimento e a própria execução do PPP em uma escola em tempo integral
no município de Aracati-CE, que mesmo sendo um documento padrão definido como
norteados pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC), a escola tem autonomia para
ajustá-lo ao seu contexto educacional, juntamente com os profissionais que nela, pois o
documento é entendido como um instrumento que oferece subsídios para que conduzam
suas ações de forma a assegurar o desenvolvimento de um ensino de qualidade para todos.
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POLITICAS DE CURRÍCULO NA PERSPECIVA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NO BRASIL
Marta Priscila Costa Soares de Oliveira1

RESUMO
Este trabalho visa analisar o processo de evolução das políticas curriculares na
perspectiva da Educação Infantil no Brasil, e refletir sobre todo o processo envolvido,
desde a percepção de um problema social que impulsiona a criação de uma política
pública, neste caso numa perspectiva curricular para a Educação Infantil, como sendo
esta a primeira etapa da Educação Básica, até a importância da implementação dessas
políticas de acordo com o contexto a qual se está inserido ou seja no “chão da escola”,
como local de sua execução na prática, e as etapas e influências que permeiam sua
construção e aplicação.
Palavras-chave: Políticas. Currículo. Educação. Infantil e escola.

INTRODUÇÃO
As transformações pelas quais a Educação Infantil tem passado nos mostram que
ainda hoje tem se buscado tentativas de acertar (ou não), pois muitas vezes, de acordo
com os registros históricos, elas visam atender a diversos interesses de caráter político,
econômico, social e entre outros. Porém não se pode negar que as lutas e resistências
também tiveram força e influência nesse cenário de mudanças, até se perceber a criança
como cidadão cultural, histórico e que exerce influência na sociedade.
Compreender os percursos da Educação Infantil, no contexto das políticas de
currículo, pode influenciar, esclarecer e até mesmo direcionar ações que favorecem os
processos, planejamentos e resultados que hoje são alcançados e em outros tempos não
faziam parte dos objetivos propostos para esse nível de ensino, que somente a partir da
LDB de 1996 passa a fazer parte da educação básica.
Pensar em políticas de currículo sem compreender sua finalidade ou o processo
pelo qual permeia, desde a percepção de uma situação de injustiça social que se
problematiza na sociedade, a possível ação para solucionar tal problema, as influências
de diversos âmbitos que interferem no modo pelo qual será produzida e aplicada, os
investimentos, direcionamentos até sua execução que se dá no lócus de aplicação, que
nesse contexto são as escolas, dificulta um posicionamento e direcionamento com clareza
sobre o processo que se está inserido.
Deste modo, este artigo tem como objetivo perpassar de maneira sucinta, pela
evolução inerente a Educação Infantil, refletindo sobre os fatores principais que
influenciaram todo esse processo, como também chamar atenção sobre as estratégias que
são utilizadas nas instituições de Educação que, estejam ou não embasadas nas políticas
de currículo direcionadas a essa etapa, são aplicadas atendendo a objetivos propostos pela
instituição de acordo com o contexto a qual fazem parte e que muitas vezes conseguem
alcançar (ou não) as demandas sociais necessárias para o público atendido e refletir sobre
as ações que envolvem a trajetória dessas políticas de currículo.
POLITICAS DE CURRÍCULO E A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NO BRASIL
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As Políticas Públicas de currículo surgem para solucionar situações problemáticas
da sociedade, com intuito de contribuir com a promoção de justiça social. Do momento
em que é percebido o problema ao ponto em que é posta em prática, percorre um longo
caminho, nessa trajetória sofre influências, redirecionamentos e muitas vezes ainda é
posta em prática de forma um tanto diferente da proposta inicial, pois, sua implementação
vai sofrer os impactos do contexto a qual se está inserido.
Ao observar algumas práticas pedagógicas de profissionais da Educação Infantil,
é perceptível que há uma variedade de ações na execução prática, mesmo quando sua
proposta inicial é a mesma, pois cada realidade é única, mesmo pertencendo ao mesmo
contexto. Isso acontece por que o currículo não se constitui apenas de seleções de
conteúdos organizados numa matriz curricular, mas ele se forma a partir de experiências,
cultura, ambiente vivencial e a atuação dos sujeitos envolvidos no processo educacional.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil-DCNEI, traz a concepção de
currículo de maneira clara:
Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de
idade. (DCNEI, 2009).

Deste modo podemos perceber que, não se pode dissociar currículo da realidade
vivencial, dos saberes e da autonomia dos professores e das crianças, pois ambos
devem ser protagonistas de todo esse processo de reflexão, construção e prática
curricular. Que embora tenham suas propostas elaboradas num contexto de influências
fora da escola é nela que se efetua a sua execução na prática.
Em seu modelo analítico, Ball, apud Lopes (1994, p. 3) “propõe um ciclo contínuo
constituído por três contextos principais produtores de políticas: o contexto de influência,
o contexto da produção de texto e o contexto da prática.” Deste modo num primeiro
momento, as necessidades para a construção de políticas vão surgir, em contrapartida
serão reformuladas de acordo com influências sofridas de diversas maneiras, sejam elas
de alianças políticas, econômicas, entre outras. Em sequência, se dá a elaboração da
proposta em forma de texto, que são justamente os projetos, programas e documentos
norteadores, tendo continuidade na execução, que por vezes não atendem exatamente a
proposição inicial.
As propostas pedagógicas das Unidades de Educação Infantil devem atentar para
tais documentos norteadores, tendo suas bases em algumas propostas neles contidas,
visando atender as demandas sociais. Mesmo havendo essa relação, devem ser
ressignificadas de acordo com a realidade social da instituição educacional.
Assim, não é necessário que todas escolas tenham o mesmo currículo:
o currículo precisa fazer sentido e ser construído contextualmente,
atender demandas e necessidades que não são homogêneas. Sujeitos
diferentes não produzem nem mobilizam os mesmos saberes, não se
inserem nas mesmas experiências de vida, não constroem os mesmos
projetos de futuro. (LOPES, 2018, p. 25)

Quando a proposta curricular é construída de forma a atender as necessidades de
acordo com a realidade local e acima de tudo, tendo como autores os sujeitos envolvidos
no processo, recebe um sentido real, e a proporção de se atingir os resultados alcançados
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são maiores, pois pode-se utilizar a metodologia, instrumentos, situações, cultura e
alternativas que atendam o público alvo de forma aproximada ao contexto situacional,
sentindo a necessidade de fato do que se vivencia no “chão da escola”.
As especificidades das comunidades disciplinares se cruzam também às
especificidades institucionais, pois nas diferentes escolas há diferentes
experiências e habilidades (denominadas capacidades) em responder às
mudanças, contingências capazes de favorecer ou inibir mudanças,
compromissos e histórias, correlacionadas a múltiplos paradigmas
pedagógicos ou disciplinares, produzindo a hibridização , de diferentes
discursos das políticas. Por conseguinte, textos e discursos das políticas
são recontextualizados, dando origem a novos sentidos, não
necessariamente previstos inicialmente. (LOPES; MACEDO, 2011, p.
267)

Ao contrário de uma proposição “de cima para baixo”, com direcionamentos
desconectados ou inviáveis, ou mesmo como em alguns casos visando atender interesses
intrínsecos do processo e não a verdadeira situação necessária, não levando em
consideração a criança como ser cultural, que aprende de forma lúdica e concreta, a partir
de interações e brincadeiras, quando associadas ao contexto a qual fazem parte.
A história da Educação Infantil no Brasil vem sofrendo mudanças, seja em seu
contexto metodológico, na sua funcionalidade como também no seu direcionamento, num
primeiro momento com uma roupagem assistencialista atendendo numa perspectiva
social para solucionar às demandas de trabalhos de mulheres que necessitavam de suporte
para permanecer ou se introduzir no mercado de trabalho, atendendo a uma demanda de
assistência social.
Por volta dos anos 70, buscando utilizar os processos inerentes a Educação Infantil
como meio de beneficiar as escolas sofrendo influências de algumas instituições que não
fazem parte do contexto brasileiro, segundo kramer (2006, p.3) “documentos oficiais do
MEC e pareceres do então Conselho Federal de Educação defendiam a ideia de que a préescola poderia, por antecipação, salvar a escola dos problemas relativos ao fracasso
escolar.”
Nesse percurso, até então, os objetivos a serem alcançados com investimentos na
Educação Infantil não tinham seus fins e efeitos no desenvolvimento da criança e nas suas
necessidades, por volta da década de 80, alguns enfoques foram direcionados às crianças,
percebendo-se alguns fatores que influenciaram, embora foi entendido como um
momento confuso pela responsabilidade que se pretendia dar as crianças, segundo
Kramer:
[...] documentos oficiais do governo federal que definiam as crianças
como carentes, deficientes, imaturas, defasadas... às crianças foi
imposta uma situação desigual; combater a desigualdade e considerar
as diferenças é tarefa difícil embora necessária se a perspectiva que se
objetiva consolidar é democrática, contrária à injustiça social e à
opressão. Assim, ao mesmo tempo em que começaram a ter sua
especificidade respeitada, as crianças passaram a ser consideradas – ao
longo destes 30 anos – cidadãs, parte de sua classe, grupo, cultura.
Assistência, saúde e educação passaram a ser compreendidas como
direito social de todas as crianças. (KRAMER, 2006, p.4)

Embora não se atingindo ao que podemos chamar de ideal, é perceptível que
aconteceram avanços no modo como se vê a Educação Infantil, nos objetivos propostos,
no percurso das políticas públicas direcionadas a ela e o espaço que as crianças de 0 a 6

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

200

anos ocupam na sociedade, o que possibilita mais atenção para debates, estudos e
investimentos nessa fase. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais:
O atendimento em creches e pré-escolas como direito social das
crianças se afirma na Constituição de 1988, com o
reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado com
a Educação... Desde então, o campo da Educação Infantil vive
um intenso processo de revisão de concepções sobre educação de
crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento de
práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do
desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado
prioritárias as discussões sobre como orientar o trabalho junto às
crianças de até três anos em creches e como assegurar práticas
junto às crianças de quatro e cinco anos que prevejam formas de
garantir a continuidade no processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos
que serão trabalhados no Ensino Fundamental. (DCNEI, 2010)

Deste modo é fundamental que se tenha uma Proposta Curricular que venha
garantir os direitos de aprendizagem das crianças na educação Infantil, sendo essa a
primeira etapa da educação básica. Para isso é importante que se entenda o que se define
por criança como também por Educação Infantil. Segundo a DCNEI fica claro os
conceitos de criança e Educação Infantil, como sendo:
Criança: Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura... Educação Infantil:Primeira etapa da
educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se
caracterizam como espaços institucionais não domésticos que
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno,
em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.

(DCNEI, 2010)
Com as mudanças sociais, as propostas curriculares também têm sido estudadas e
revisadas com a “participação” da sociedade, expondo como objetivo atender as
demandas de acordo com a realidade vivenciada e oferecer possibilidades educacionais
com equidade. Nessa perspectiva, a BNCC-Base Nacional Comum Curricular foi
desenvolvida. Segundo Lopes (2018, p. 25) “Muitos que defendem a BNCC alegam que
sem essa base se desenvolve uma desigualdade no sistema, justamente por existirem
diferentes propostas curriculares em ação.”
Essa afirmação pode se apresentar de forma contraditória na prática, pois essa
homogeneização educacional pode ser complexa, quando nos deparamos com as
diversidades de contextos existentes. Podemos refletir também, sobre os diferentes
modos de interpretação que são dados, mesmo quando o documento norteador, objetivos
e competências são comuns, o que fragiliza a proposta inicial de igualdade no que se
refere a aprendizagem.
Além de não ser necessário que o currículo seja igual em todo país,
também não é possível que o currículo seja igual. Por maior que seja o
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detalhamento curricular, ele sempre é interpretado de diferentes
maneiras nas escolas: não há como conter esse processo, porque tal
processo é próprio da linguagem, da comunicação, educacional ou não,
da leitura de qualquer texto.” (LOPES, 2018)

Embora as análises sejam diversas, e as compreensões dadas a essa política são
em muitos pontos divergentes, podemos compreender que ela é mais um passo na
trajetória das políticas de currículo para a educação Infantil, que desta forma um dos
pontos positivos é a atenção que se tem dado, através de discussões, favoráveis ou não,
ao currículo educacional para Educação Básica que desta forma engloba a educação
Infantil.
As práticas pedagógicas dos profissionais da Educação Infantil, podem ser
realizadas a partir de uma diversidade de propostas, possibilidades e ações relacionadas
ao fazer pedagógico, mesmo quando se trabalha com crianças da mesma idade e com
os mesmos conteúdos. Tais ações estão associadas na maioria das vezes a uma proposta
curricular comum própria da rede de ensino ou da instituição educacional. Isso se dá
porque os conteúdos não são o próprio currículo, porém estão associados a ele.
[...] não cabe falar em disputa pela seleção de conteúdos, mas em
disputas na produção de significados na escola; sendo uma disputa que
não antecede a produção do currículo, mas é a própria produção do
currículo. Essa disputa não é restrita a escola, mas vincula-se a todo
um processo social que tem a escola como um lócus de poder
importante, não se limitando a ele. (OLIVEIRA, 2016, p. 83)

Não devemos pensar o currículo como sendo um conjunto de conteúdos a serem
apresentados aos alunos pela equipe docente, mas pensar em ambos como
protagonistas de todo esse processo de reflexão, construção e prática curricular.
Possibilitar uma educação que venha garantir os direitos iguais de aprendizagem a
crianças é dever do Estado, direito dos cidadãos e opção da família.
Perceber a cultura a qual se está inserido traz um direcionamento mais real a
proposta curricular, pois a partir de uma visão não só conceitual, a partir de conteúdos,
mas também a partir de contextos, onde o currículo parte da cultura também a produz,
quando a atuação curricular está embasada em atitudes, valores dando sentido a escola
como produtora e receptora de sentido para a criança. Nesse sentido, não cabe tratar a
construção curricular a partir da seleção de conteúdos e sim seleção de cultura a partir
de “...conhecimento, valores, atitudes, atendimento a fins sociais, controle ...”
(OLIVEIRA, 2016, p.83).
É preciso averiguar se de fato as crianças são favorecidas através das práticas
pedagógicas na Educação Infantil através das interações, conhecimentos e
experiências, se elas são protagonistas desse processo e se a forma pelas quais as
crianças estão aprendendo garantem os seus direitos de aprendizagem, no que se refere
ao que tais práticas representam e qual a sua relação com o contexto a qual estão
inseridas, levando em consideração as especificidades de cada uma.
Essas observações devem ser percebidas independente do elemento que está
norteando essa prática curricular, podendo nos levar a refletir através de outros pontos
que vão além da percepção sobre a aplicação dessas políticas de currículo, se estão
servindo de norteador de fato para se atingir essa ‘justiça social” no que se refere ao
aprendizado de crianças para essa fase de ensino, se não, deve-se levar em
consideração quais são os elementos utilizados pelo professor para se atingir os
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resultados propostos e se esses atendem a necessidade das crianças de acordo com o
contexto a qual estão inseridas.
É dever do professor planejar atividades que atendam a esses princípios, segundo
a BNCC (2016) “Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar,
planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a
pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças.”
As Unidades de Educação Infantil devem buscar compreender as políticas de
currículo, ressignificá-las, pautando-se na realidade cultural da criança, o que torna o
processo de ensino-aprendizagem favorável, pois a criança vai aprender o que vive e
esse aprendizado será mais significativo e concreto. Essa apropriação de conhecimento
possibilita a proposição de melhorias no currículo das Unidades educacionais como
também novos conhecimentos que servem de base para uma reflexão teóricometodológica, contribuindo desta forma no âmbito acadêmico.
Podemos nos questionar de que modo tais ressignificações têm influenciado
positivamente no desenvolvimento das nossas crianças e se de fato tais mudanças
tendem a ser positivas e a contribuir para o aprendizado ou se teriam outras
intencionalidades por trás de todo esse processo.
O questionamento e a busca de alternativas críticas têm significado, de
um lado, o fortalecimento de uma visão das crianças como criadoras de
cultura e produzidas na cultura; e de outro, tem subsidiado a
concretização de tendências para a educação infantil que procuram
valorizar o saber que as crianças trazem do seu meio sociocultural de
origem. (KRAMER, 2006, p.4)

Perceber a criança como cidadão atuante da sociedade, capaz de influenciar e ser
influenciada através do meio a qual está inserida, é importante, pois pode interferir no
modo pelo qual se traçam os objetivos, ações, metodologias entre outros aspectos que
permeiam a construção da proposta curricular, e políticas de currículo voltadas a essa
área.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para tanto se faz necessário se desvincular de uma educação embasada numa
cultura social pedagógica ultrapassada, pois o verdadeiro currículo se constrói a partir
das práticas e da realidade vivenciada, com a contribuição da criança, pois é a partir
delas e para elas que as propostas curriculares devem ser desenvolvidas.
As lutas e mudanças ocorridas nas políticas direcionadas à Educação Infantil
evidenciam resultados positivos e negativos, porém fortalecem a necessidade de tornar
a criança cada vez mais atuante de todo o processo de ensino-aprendizagem, pois a
partir desse investimento nas crianças, elas mesmas darão um retorno para a sociedade.
a educação infantil parece ser, a partir desses estudos, uma das áreas
educacionais que mais retribui à sociedade os recursos nela investidos,
contribuindo à escolaridade posterior, tema que permaneceu em
discussão nos últimos 30 anos e que tem evidente repercussão para as
políticas sociais e para as políticas públicas das instâncias federal,
estadual e municipal. (KRAMER, 2006, p.7)

Embora se afirme que os investimentos nas políticas públicas para educação
infantil tem sido retornado a sociedade, ainda se enfrentam dificuldades nessa área, pois
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as políticas de currículo são pensadas e direcionadas, porém sofrem redirecionamentos
de acordo com o contexto do público a qual é direcionada e dos sujeitos envolvidos, pois
se referem a um conjunto de textos, discursos e intenções, todo esse ciclo acontece em
processos anteriores a sua execução. Segundo Ball;
Com essa intenção, defende o modelo analítico alicerçado na concepção
de que as políticas curriculares: (a) constituem-se em um conjunto de
textos (representações) e de discursos (práticas); (b) estão imersas numa
rede de discursos; (c) não são independentes de história, poderes e
interesses que se espraiam capilarmente e; (d) têm seus sentidos
modificados pela migração de textos e discursos de um contexto a
outro, por processos de recontextualização que produzem híbridos
culturais. (BALL, apud LOPES, 2011, p.2)

Nesse sentido, o caminho percorrido é longo e sofre influências de diversas
maneiras, quando essas se relacionam ao contexto cultural, social e econômico no lócus
de sua prática, pode ser um fator positivo, pois aproximam-se da realidade a qual se está
sendo proposta, porém quando essas influências são unicamente a partir de interesses dos
sujeitos da produção curricular, torna-se preocupante e inviável. De acordo com a
DCNEI:
As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os
seguintes princípios: Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às
diferentes culturas, identidades e singularidades. Políticos: dos
direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem
democrática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade
e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e
culturais. (DCNEI, 2009).

Observar tais singularidades das crianças, pode ampliar, redirecionar ou mesmo
modificar completamente os direcionamentos e importância dada ao processo de
elaboração e execução do currículo, sendo importante perceber esse processo como
sendo um dos passos importantes no que se refere a aprendizagem educacional, numa
perspectiva individual e coletiva, pois os resultados alcançados serão percebidos na
sociedade.
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SENTIDOS DE QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO: perspectivas docentes de
escolas públicas de Mossoró/RN
Mayara Viviane Silva de Sousa68
Anaylla da Silva Lemos 69
Marcia Betania de Oliveira70
RESUMO
Este trabalho aborda sentidos de qualidade da/na educação em políticas curriculares de
escolas públicas a partir das concepções de professores. Apresenta recorte do projeto
intitulado “Sentidos de qualidade na/da educação em políticas de currículo de escolas
públicas locais”, desenvolvido no período de 2016 a 2019 no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Trata de uma pesquisa qualitativa, cujo percurso
metodológico seguiu por meio de uma visita a duas escolas públicas e da aplicação de um
questionário com alguns de seus professores, com objetivo de compreender sentidos por
eles atribuídos à qualidade da/na educação nas políticas de currículo ali desenvolvidas.
Para fundamentar e ampliar as discussões aqui realizadas, tivemos como critérios base
referenciais em abordagens com perspectivas descentradas, de modo especial, textos de
Lopes (2012); Lopes e Matheus (2014); Laclau (2011) e Mainardes (2006), buscando
perceber significações da qualidade na/da educação, e seus processos de
recontextualização e ressignificação que fazem parte do contexto da prática nas escolas,
observando a impossibilidade de fixação de um único sentido para o significante
qualidade na/da educação. Como resultados, é possível constatar que, para alguns
sujeitos da pesquisa, a qualidade da/na escola advém do bom desenvolvimento do
trabalho pedagógico, além de estar relacionada também a aspectos quantitativos sendo
esses, geralmente, assim associados: à infraestrutura e/ou a recursos didático-pedagógicos
dos quais a escola dispõe; a aprovação de alunos no ENEM é apontada nos documentos
das escolas como um ponto que associa a qualidade nas instituições de ensino. A
qualidade também é significada ainda quando os profissionais das escolas conhecem os
alunos, bem como, consideram o que eles trazem de conhecimentos, e por fim, pela
necessidade do cumprimento dos direitos tanto dos alunos quanto dos professores. As
escolas são, ainda, significadas como não de qualidade por estarem localizadas em bairros
periféricos da cidade, bem como, a falta de um relacionamento entre a família do aluno e
escola. Consideramos, por fim, que significar qualidade da/na escola pública nos
possibilita desconstruir sentidos outros discursivamente construídos.
Palavras-chave: Qualidade na/da educação. Políticas de Currículo. Escolas. Ensino
Médio.
INTRODUÇÃO
Os discursos envolvendo a qualidade na/da educação não são recentes no âmbito
educacional brasileiro. Nas últimas décadas, a partir de 1980, a concepção da qualidade
esteve presente nas políticas públicas do país atrelada a ideias de avanço e
68
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desenvolvimento, entretanto, marcadas por uma estreita relação entre os modos de operar
da escola e as dinâmicas de funcionamento empresariais, atendendo interesses
mercadológicos de produtividade e eficiência.
Devido a isto, consideramos interessante abordar e discutir sentidos de qualidade
da/na educação em políticas curriculares de escolas públicas, de acordo com concepções
de professores atuantes nas instituições particípes desta pesquisa, percebendo que estes
não estão alheios a estas políticas, pois exercem papel significativo e ativo nos processos
de ressignificações do contexto da prática.
Este artigo apresenta um recorte do projeto de pesquisa intitulado “Sentidos de
qualidade na/da educação em políticas de currículo de escolas públicas locais”,
desenvolvido em três etapas, no período de 2016 a 2019 na Faculdade de Educação (FE)
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), pelo Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), sendo financiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em suas duas últimas etapas. O
projeto investigou sentidos de qualidade na/da educação em políticas curriculares de
escolas da rede básica, situadas no município de Mossoró/RN, discutindo relações entre
qualidade da escola pública e currículo.
Esta pesquisa trata de uma investigação de natureza qualitativa, percebendo que
esta possibilita perceber realidades de forma ampla. De acordo com Minayo (2001)
algumas discussões não podem ser medidas com indicadores quantificáveis, cabendo à
pesquisa qualitativa a busca pela compreensão mais detalhada, sendo que esta
corresponde ao “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO,
2001, p. 21).
O percurso metodológico em campo empírico se desenvolveu por meio de visitas
a duas escolas da rede pública de ensino, situadas no município de Mossoró/RN.
Aplicamos um questionário com alguns professores, objetivando compreender sentidos
por eles atribuídos à qualidade da/na educação nas políticas de currículo ali
desenvolvidas, considerando a perspectiva do ciclo contínuo de políticas, discutida pelos
autores Stephen Ball e Richard Bowe (1992), buscando perceber processos de
recontextualização e ressignificação que fazem parte das escolas.
Para tanto, fundamentamos nossa pesquisa e discussões em autores com
perspectivas descentradas, sendo, textos de Lopes (2012) e Lopes e Macedo (2011) para
o campo do currículo e suas significações; Lopes e Matheus (2014) com discussões sobre
a qualidade em torno das políticas curriculares; Laclau (2011) com a Teoria do Discurso
(TD), para discussões e leituras no campo da política; e Mainardes (2006) sobre
compreensões do ciclo de políticas na educação. Dessa forma, pretendemos observar a
impossibilidade de fixação de um único sentido para o significante qualidade da/na
educação.
QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL,
1988), em contexto de redemocratização da sociedade e embasada nas discussões sobre
a qualidade da/na educação acontecidas naquele momento pelo mundo (DUARTE, 2015),
são assegurados direitos envolvendo a garantia de padrões mínimos de qualidade para
educação. Estes são reafirmados posteriormente através da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), que reforça a responsabilidade da
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União com os investimentos e a qualidade da educação. Devido a este cenário, as
discussões sobre a qualidade na/da educação se tornam mais constantes.
De acordo com Duarte (2015) este momento marca a educação pelas reformas
voltadas para a gestão democrática na escola pública, a qualidade do ensino e a
descentralização das políticas educacionais, pretendendo assegurar a eficiência dos
sistemas da educação básica. Nessa concepção, podemos perceber que a qualidade
constantemente está sendo apresentada nos discursos oficiais das políticas públicas
educacionais do país, sendo representada por propostas de assegurar o direito aos padrões
mínimos de qualidade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNs) também
busca discutir a qualidade na educação básica, sendo apresentada diversas vezes ao longo
de todo o texto e definida como objetivo principal para os sistemas de ensino brasileiro,
assegurada como um direito de todos os cidadãos. Para as DCNs a definição da concepção
de qualidade aparece como qualidade social da educação (BRASIL, 2010), visando,
ainda, reforçar a ideia de atingir um padrão mínimo igualitário de qualidade para todos,
além de “pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola
e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série”
(BRASIL, 2010, p. 64).
Entretanto, Matheus (2013) afirma que os discursos sobre a qualidade nas políticas
públicas educacionais assumem a associação do termo social ao significante qualidade
pretendendo delimitar e definir o tipo de projeto da qualidade que se busca atender nas
políticas. Isto nos permite compreender que existem outros significados de qualidade,
sendo assumido e defendido um destes tipos. Além disso, o viés do social apresentado
nos discursos mais atuais pretendem retirar a ideia extremamente econômica que foi
instituída no campo educacional no Brasil e que se remete “a sentidos instrumentais do
mercado, da eficiência e da eficácia, atribuídos a um passado recente que se pretende
superar” (MATHEUS, 2013, p. 114).
O Plano Nacional de Educação (PNE), que vigora no período de 2014 a 2024, por
sua vez, aborda a qualidade de forma recorrente referindo-se à ideia de alcançar melhorias
e atingir qualidade em todos os níveis de ensino (BRASIL, 2014). Este associa a
qualidade na educação básica ao atingimento de boas notas em testes padronizados de
avaliação do ensino, através das médias nacionais planejadas para o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Assim, como meio de fiscalização da melhoria da qualidade na/da educação
básica, o Governo Federal passa a investir em políticas de avaliação nacional em larga
escala com o discurso de solução para os problemas com a qualidade na/da educação. Isto
parece ser contraditório, pois em um contexto constituído pela ideia do significante
qualidade social, os mesmos meios instrumentais são defendidos e utilizados
(MATHEUS, 2013), com processos de avaliações externas que aparecem de forma
relativamente rigorosas, fazendo com que professores e escolas mudem seus objetivos de
ensino para buscar alcançar os resultados quantitativos que são esperados, tendendo a
desconsiderar os processos que envolvem a escola para seu progresso.
Nesses tipos de atuações as intenções de competitividade entre as escolas ficam
nítidas, inclusive, através da criação de rankings entre as instituições de ensino que
possuem desempenho mais positivos nas metas estabelecidas e alcançadas. Sendo assim
defendida uma relação essencial entre a qualidade e a avaliação em larga escala,
apresentando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) como instrumento que
acompanha o desenvolvimento dessa qualidade.
De acordo com Lopes e Matheus (2014) essas atitudes vão para além das defesas
governamentais e são valorizadas pelos próprios atores escolares:
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A difusão de pronunciamentos que apontam para a valorização de
rankings das escolas não é obrigatoriamente realizada por ações
governamentais, mas é destacada pela mídia e pelas próprias
instituições escolares que apresentam resultados favoráveis, não
encontrando contraponto em pronunciamentos governamentais. As
críticas a esses mecanismos de centralização, ainda que existam, não se
multiplicam nem assumem o destaque [...] (LOPES; MATHEUS, 2014,
p. 338).

Desse modo, consideramos que discutir as políticas educacionais que visam
noções de uma educação de qualidade com perspectivas descentradas nos permite
perceber que os discursos e textos oficiais não são sua única forma de representação. Pois,
compreendemos que as políticas não são simplesmente implementadas e seguidas pelas
escolas, pois envolvem diversos fatores e demandas entre aqueles que estão atuando nas
instituições de ensino, isto “nos torna, também, produtores de sentidos para as políticas
em curso, sempre em complexos processos de tradução” (LOPES; MATHEUS, 2014, p.
339).
Nesta concepção, discutir o significante qualidade da/na educação nos faz
perceber que este não possui um significado único sendo modificado e construído
contextualmente, de acordo com as demandas que o constroem. Posto isto, para Laclau
(2011) campo de lutas em volta das políticas se constitui pela expressão de significantes
vazios, percebendo que nestes flutuam os mais diversos sentidos e, por isso, esvaziam-se
de significados. Nisto, Lopes e Matheus (2014) explicitam que:
São tantas as demandas sociais em relação ao que vem a ser qualidade
da educação, desde aquelas sintonizadas com as condições
socioeconômicas de vida até as relações interpessoais nos lugares de
trabalho, que a qualidade se esvazia de significado. É por meio desse
vazio, nunca completo, sempre tendencialmente vazio, que a expressão
qualidade da educação se torna capaz de aglutinar diferentes demandas
e constituir diferentes sujeitos que atuam em seu nome, contrapondo-se
a uma ideia de escola sem qualidade. (grifos das autoras, p. 340).

Dessa forma, podemos compreender que a perspectiva de significantes vazios não
deve ser considerada como negativa, pois fazem parte dos processos políticos
hegemônicos da qualidade da/na educação. Disto decorre a dificuldade em tentativas de
fixar este significante como se houvesse apenas um sentido e/ou significado para ele.
Com embasamento nas contribuições de Stephen Ball e Richard Bowe (1992) na
elaboração da abordagem do ciclo contínuo de políticas, podemos perceber que o
processo de afirmação das políticas envolvem negociações e embates na sua
implementação, mas não parecem estar na sua construção no contexto governamental,
sendo algo em que a abordagem do ciclo de políticas pretende superar (LOPES;
MACEDO, 2011).
Sendo assim, compreendemos que as interpretações dos textos e discursos
políticos podem ser diversas; de acordo com Mainardes (2006), apenas partes destes
textos serão selecionadas, enquanto outras serão rejeitadas e/ou ignoradas. Além disso,
as próprias interpretações dos textos podem ser consideradas como espaço de lutas, pois
apenas algumas serão, provisoriamente, predominantes, mesmo que hajam outras também
importantes.
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Portanto, nessa perspectiva, consideramos interessante destacar que os atores
escolares não estão alheios às políticas educacionais; todavia, eles exercem papel
fundamental e ativo em seus processos de ressignificação e recontextualização no
cotidiano das instituições de ensino, que fazem parte do contexto da prática, “dessa forma,
o que eles pensam e no que acreditam têm implicações para o processo de implementação
das políticas” (MAINARDES, 2006, p. 53), assim, fazendo parte do campo de lutas e de
discussões sobre estas políticas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante do que já foi exposto, é possível constatar que os docentes também acabam
por atribuir significados ao que é de qualidade da/na educação. Ficando claro que cada
um de nós pode assumir um significado ao que seria qualidade educacional. Entretanto,
essa definição não depende apenas do que acreditamos e queremos (Lopes, 2012).
As análises aqui apresentadas fazem parte de um recorte de uma pesquisa do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), no período de 2016 a
2019. Os entrevistados serão anunciados como P1, P2, P3, P4, suas falas estarão em
destaque em itálico. As instituições participantes da pesquisa são aqui denominadas por
Escola X e Escola Y, em que os professores entrevistados P1 e P2 são da Escola X e P3
e P4 são da Escola Y.
As escolas em questão são do município de Mossoró/RN. A Escola X, fica
localizada em uma zona periférica do município e por conta disso ocorre muita evasão
dos alunos. Atende cerca de 500 alunos, tanto do bairro, como das localidades
circunvizinhas, em que possuem uma média de 30 alunos por turma, apresenta também
uma elevação de reprovação nas disciplinas de português, matemática e ciências. Já a
Escola Y, fica localizada no centro do município, por isso, recebe alunos tanto do centro
urbano da cidade quando de localidades periféricas. É uma escola que possuí bons
resultados nas avaliações externas de larga escala. Os alunos da instituição quase sempre
conseguem chegar ao nível superior, ficando por duas vezes em primeiro lugar dentro das
escolas públicas do município no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. possui uma
parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico e Emprego –
PRONATEC, em que oferecem cursos de nível técnico, em especial, o de Técnico em
Segurança do Trabalho), a alguns alunos da instituição. Atende aproximadamente 889
alunos, dividido em 26 turmas.
O primeiro questionamento realizado com os entrevistados em questão teve como
base o que eles compreendem uma escola de qualidade. Dentre os sujeitos da pesquisa a
maioria deles destaca o compromisso com a formação dos alunos e articulação entre
famílias dos alunos e a escola, conforme podemos destacar pela fala do P1: uma escola
de qualidade é aquela que tenha compromisso com a formação educacional escolar e
para a vida em sociedade. [...]que possa contar com a participação efetiva da família.
Ainda no mesmo questionamento entrevistado P2, relata que, na sua opinião, uma
escola com qualidade é aquela que realiza o seu trabalho, independente das
circunstâncias adversas que surgem no cotidiano escola, como a não valorização do seu
trabalho, falta de uma boa estrutura física para os alunos. P3, por sua vez, destaca que a
escola de qualidade é aquela que possua professores qualificados, funcionários
comprometidos com a aprendizagem dos alunos, uma estrutura capaz de atender as
necessidades da comunidade escolar [...]
Concordar com esses significados sobre a qualidade da/na educação nos leva a um
novo questionamento, a fim de, compreender em quais aspectos ou parte da instituição os
professores participantes da pesquisa veem qualidade de acordo com suas perspectivas.
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Para eles apresentam qualidade, em especial, no trabalho realizado pelos
funcionários, dos professores aos servidores, os quais exercem um trabalho diário
dedicação a construção de um bom processo de ensino/aprendizagem como destaca P4
em sua fala. Para outro entrevistado, qualidade está associada à estrutura física da escola,
assim destacado: nossa escola dispõe de um bom espaço físico, e é o que nos ajuda nos
desenvolvimentos das atividades. Ter toda essa estrutura nos permite oferecer uma boa
qualidade aos nossos alunos (P2). Entre os professores entrevistados todos relatam da
importância e da qualidade que os trabalhos desenvolvidos pela equipe pedagógica e
aponto esse aspecto como sendo um de maior qualidade da escola.
Quando perguntamos os professores em quais aspectos as escolas em que eles
trabalham se aproximam e se distanciam de serem uma escola de qualidade, eles relataram
como ponto de aproximação da qualidade educacional, por ser uma escola organizada,
onde a equipe é responsável e muito bem articulada (P2). Para P4, se aproxima no que
diz respeito ao serviço oferecido e, em partes, à estrutura. Já quando pedimos para
destacarem sobre o que as distanciam de serem uma escola de qualidade, o mesmo
professor (P4), disse que: no que diz respeito a uma maior interação com a comunidade
escolar, principalmente com a família dos alunos. E para reafirmar a fala de P4, o
entrevistado P2 diz que, são os obstáculos que encontramos em relação ao apoio da
família em casos de alunos que geralmente se evadem. Para Augusto e Medeiros (s/d),
existe uma diferença entre os alunos cujos pais acompanham a educação e aqueles alunos
que não possuem o acompanhamento dos pais.
Por fim questionamos aos entrevistados como os documentos das escolas (PPP,
mapas educacionais...) discutem a qualidade. Um deles respondeu que aparece no PPP
quando propõe projetos interdisciplinares (P1); outro docente entrevistado relata que é
quando escolhem metas e estratégias para facilitar o processo educacional e suas
simplificações na escola (P2). Já para o P3, surge quando a medida que escolhem metas
e estratégias para facilitar o processo educacional e suas simplificações na escola. E
para finalizar o último entrevistado P4 relata que, discutem através de análises de
rendimento de aprendizagem dos alunos, onde são discutidos e analisados os fatores que
dificultam e facilitam o processo de ensina/aprendizagem.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Afinal em que consiste a qualidade da/na educação? Os sentidos atribuídos à
qualidade são sempre os mesmos? Os docentes pensam e significam a qualidade
educacional? Ao longo do texto, que constitui parte de nossa pesquisa, nos propomos
discutir alguns desses aspectos em forma de questionamentos. Apresentamos recortes de
resultados dessa pesquisa qualitativa, realizada em duas escolas situadas no município de
Mossoró/RN, cujos entrevistados foram professores dessas escolas. Privilegiar falas dos
professores significa para nós entender sentidos outros para além de muitos já construídos
sobre a qualidade da/na educação.
Para os documentos oficiais (Plano Nacional da Educação, Base Nacional
Curricular Comum – BNCC, dentre outros), reafirmam uma qualidade baseada em
números e resultados das avaliações em larga escala, além de estarem associadas à
expansão do ensino e ao financiamento da educação básica e superior.
Já para os docentes entrevistados, a qualidade se dá no desempenho das atividades
educacional mediante a todas as adversidades que a carreira docente carrega, bem como,
no trabalho desenvolvido na gestão dos processos pedagógicos; também em sua equipe
de funcionários, nas relações que mantem como a comunidade acerca da instituição, de
modo particular, com os pais dos alunos da escola. Além disso, algumas escolas, são
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significadas como não sendo de qualidade por estarem localizadas em áreas periféricas
da cidade, bem como, pela falta de relacionamento com a família dos estudantes.
Muitas vezes a qualidade da escola é significada pela quantidade de salas, de
materiais que a instituição disponibiliza aos estudantes, dos aparelhos eletrônicos e muitas
vezes pela estrutura física que a escola tem. Com o aumento das avaliações em larga
escola, essas concepções ficam ainda mais em evidência; visto que elas têm
servido/servem como mecanismos reguladores de escolas com ou sem qualidade. Os
ranqueamentos que são realizados a partir dos resultados obtidos pelas avaliações acabam
fazendo com os profissionais da educação fiquem presos a resultados e metas que devem
ser atingidas ao longo do ano letivo das instituições.
É possível perceber a partir dos referenciais estudados no PIBIC em questão, das
falas dos sujeitos entrevistados que a qualidade da/na educação, de perspectiva
polissêmica, acarreta inúmeros significados os quais devem ser lidos sempre de formas
relacionais e contextuais.
Consideramos, por fim, que significar qualidade da/na escola pública nos
possibilita desconstruir sentidos outros discursivamente construídos e, também, perceber
que não estamos alheias às políticas.
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ATUAÇÃO DOS GESTORES PARA CONSOLIDAÇÃO DE UMA ESCOLA
PARTICIPATIVA: uma análise da gestão escolar no município de Natal/RN
Rafael da Silva Pereira Roseno¹
Arandi Robson Martins Câmara²

RESUMO
Este estudo tem como objeto de análise as ações dos gestores escolares para proporcionar
uma gestão escolar democrática e participativa. A construção dos dados foi realizada a
partir da aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas aos gestores
pedagógicos ou administrativos de 19 escolas da rede municipal de Natal/RN, com a
finalidade de analisar as dificuldades, experiências, projetos, formação inicial e
continuada, rotina administrativa e pedagógica e mecanismos de participação e
transparência. As reflexões teóricas, foram norteadas por autores como Libâneo (2015),
Castro (2012), Dourado (2013), Demo, (1986) Barbosa Jr (2017), Pereira (1997),
Bordenave (1994) e Luck (2011). Tais autores postulam sobre a importância da
participação de toda a comunidade escolar (pais, alunos, professores e funcionários) além
da sociedade civil organizada nos processos de tomada de decisão da gestão escolar. No
início o artigo aborda o contexto socioeconômico que as políticas educacionais foram
formuladas, tendo como recorte temporal a reforma do Estado na década de 1990 e o
pensamento neoliberal difundido no Brasil, no segundo momento, o artigo teoriza sobre
a gestão democrática da educação e a participação popular como forma de consolidação
desse processo, além de analisar como a gestão democrática foi implantada na rede de
ensino municipal de Natal/RN, por fim, os resultados das questões fechadas estão
organizados em gráficos, já as questões abertas foram analisadas à luz dos conceitos de
participação e da gestão escolar democrática, com intuito de apresentar, da melhor forma
e com maior fidedignidade a atuação dos gestores escolares. Conclui-se que a atuação dos
gestores escolares é parte importante para a consolidação de uma gestão escolar
participativa.
Palavras-chave: Gestão Democrática. Participação. Gestão Escolar.

GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO
No final do século XX, as ideias neoliberais foram disseminadas nos países em
desenvolvimento, tento como princípios norteadores a abertura do mercado para as
indústrias multinacionais, a diminuição do Estado e os financiamentos das organizações
internacionais multilaterais, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco
Mundial (BM), que resultou na alteração da forma de organização dos governos desses
países. A implantação de reformas e reestruturação dos governos seguiram a lógica
capitalista empresarial, tendo como finalidade a modernização da gestão, criando um
sistema administrativo flexível, que diminuísse a burocracia e a hierarquia, presente no
sistema burocrático-piramidal, e aumentasse a autonomia dos gestores (CASTRO, 2007,
p.115).
No Brasil essas reformas foram implantadas a partir da década de 1990, sendo
consolidadas nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), como a criação
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, que em 1998, passou a
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tarefa para o Ministério do Planejamento e Gestão, que desenvolveu as ações até o fim
do governo FHC. Tais ações eram pautadas em três dimensões:
a) uma dimensão institucional-legal, voltada à descentralização
da estrutura organizacional do aparelho do Estado através da
criação de novos formatos organizacionais, como as agências
executivas, regulatórias, e as organizações sociais; b) uma
dimensão gestão, definida pela maior autonomia e a introdução
de três novas formas de responsabilização dos gestores – a
administração por resultados, a competição administrada por
excelência, e o controle social – em substituição parcial dos
regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que
caracterizam a administração burocrática; e c) uma dimensão
cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da
desconfiança generalizada que caracteriza a administração
burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada,
própria da administração gerencial. (BRESSER-PEREIRA,
1997, p.55)

As estratégias e ações colocadas como escopo da Reforma do Estado, provocaram
na população uma motivação na participação da gestão, a partir do incentivo a
participação da sociedade civil através de mecanismos de controle social, como explicita
Bresser-Pereira (1997, p. 37) que o
Novo Estado que está surgindo não será indiferente ou superior
à sociedade, pelo contrário, estará institucionalizando
mecanismos que permitam uma participação cada vez maior dos
cidadãos, uma democracia cada vez mais direta; por isso as
reformulações em curso são também uma expressão de
redefinições no campo da própria cidadania [...].

Dessa forma a participação passa a está na pauta do cotidiano das pessoas, porém,
que tipo de participação seria exercida por elas? Para responder a esse questionamento,
vamos buscar a origem da palavra participação, que vem do latim, particeps, que quer
dizer participante. Para que haja a participação, os indivíduos que compõem a sociedade
têm que tomar parte dos assuntos referente a sua vida social. O ser humano tem a
necessidade de participar, é inerente a vida em sociedade, que a partir da participação de
fato, no núcleo familiar, nas tarefas do cotidiano, em cultos religiosos ou em recreação,
passando por uma participação espontânea, que satisfaz as necessidades psicológicas de
pertencer a um determinado grupo, expressar-se, receber e dar afeto, de obter
reconhecimento, até uma participação provocada com a finalidade de atingir objetivos
previamente estabelecidos (BORDENAVE, 1994).
Na seara da educação, todas essas ocorrências, denominadas Reforma do Estado,
refletiram diretamente nas políticas públicas implantadas entre 1988-2003, onde foram
marcados por embates entre os vários setores da sociedade, buscando maior participação
e democratização. Tais políticas tenderam a organizar uma escola mais participativa e
democrática, principalmente com criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que reuni em seu texto a expressão
das lutas efetivadas entre as diversas forças sociais e, dessa forma, apresenta-se como um
balizador para as políticas educacionais no país e, consequentemente, para as políticas de
democratização da escola e da gestão escolar (DOURADO, 2013). Para assumir sua
função crítica, a teoria da gestão escolar precisa retomar a especificidade da administração
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vinculada à natureza da educação, dando um sentido político à ação administrativa de
modo a superar o autoritarismo, que vem marcando suas relações pela ausência da
participação dos sujeitos educativos nas decisões de seus objetivos e de suas realizações.
Essa função crítica é corroborada com a gestão democrática nas escolas públicas
brasileiras, assegurada na Constituição Federal em seu Art. 206, bem como na Lei de
Diretrizes e Bases da educação (lei 9.394 de 1996) em seu artigo 14, onde define que cada
unidade federativa elabore as normas para a efetivação do processo em cada sistema de
ensino, desde que assegure a participação dos profissionais de ensino e da comunidade
local no processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico e em Conselhos
Escolares. No Rio Grande do Norte a Gestão Democrática é implementada na rede
Estadual de Ensino em 2005, com a Lei Complementar Nº 290, de 16 de fevereiro de
2005, que define as normas de escolha dos gestores e a organização dos Conselhos
Escolares. Em 2016 é aprovada a Lei Complementar Nº585 de Dezembro de 2016, que
modifica as normas da gestão democrática e traz em seu primeiro artigo a expressão
‘gestão democrática e participativa’.
O PIONEIRISMO DE NATAL/RN NA GESTÃO DEMOCRÁTICA
A rede de educação da cidade do Natal, Rio Grande do Norte, iniciou na década
de 1980, a discussão e implantação da gestão democrática nas escolas municipais. Esse
movimento não ocorreu de forma isolada, mas em conformidade com as transformações
políticas e sociais que ocorriam no Brasil com a redemocratização e a inserção do
pensamento neoliberal no cenário econômico nacional.
Nesse contexto histórico, os gestores das escolas públicas eram cargos nomeados
pelo poder executivo, a partir da indicação de terceiros - políticos ou personalidades com
influência local, tal prática reproduzia o clientelismo e fortaleciam os acordos políticos
eleitorais. Esse arcabouço confirmava o patrimonialismo na ocupação dos
cargos/empregos públicos, onde a troca de favores, entre os indicados e aquele quem o
indicou, produzia uma relação de submissão e de dívida eleitoral, bem como um controle
sobre uma instituição pública.
A partir da década de 1980, com o movimento para eleições diretas para
presidente, o cenário político no Brasil inicia uma mudança, a população começa a
entender a importância da sua participação nos rumos da nação. Várias manifestações
populares foram organizadas em todo território nacional, culminando com o fim dos
governos militares e a eleição indireta de Tancreto Neves e José Sarney. O país estava
caminhando para uma nova era democrática e de respeito aos direitos políticos e sociais
dos cidadãos e com a abertura a participação ativa nas decisões nacionais, que foi
consolidada com a promulgação na Constituição de 1988.
Na capital potiguar, a nova era democrática provocou na população uma reflexão
sobre as práticas patrimonialistas nos cargos de Diretor e Vice-diretor das escolas
municipais. As associações de profissionais, tais como: Associação dos Professores do
Rio Grande do Norte – APRN, a Associação dos Orientadores Educacionais do Rio
Grande do Norte – ASSOER, Associação dos Supervisores Educacionais do Rio Grande
do Norte – ASSER, União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas – UMES,
Associação Nacional dos Administradores Escolar – ANPAE, provocaram um grande
debate sobre eleições diretas para os dirigentes das escolas municipais. BARRETO et.al
(2017) explica, segundo GÓIS (1993), como se deu as negociações junto ao governo
municipal da época
em março de 1986, depois de intensas negociações entre o Prefeito
Garibaldi Alves Filho e as entidades de classes, foi dado início a
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implementação da gestão democrática no município de Natal,
através da convocação das eleições para diretores definida em uma
assembleia dos educadores para deflagrar o processo eleitoral que se
efetivaria em março de 1987. (BARRETO, et al, 2017, p.20).

O processo eleitoral para escolha de diretor e vice-diretor citado acima, foi
realizado na Escola Municipal José Sotero, como uma experiência. Com o sucesso e a
construção dos marcos legais, o processo foi implantado em 1987 em toda a Rede
Municipal de Ensino.
Atualmente, as eleições diretas para escolha de dirigentes de escolas municipais
na capital potiguar são regulamentadas pela lei complementar número 147, de 04 de
fevereiro de 2015, que dispõe sobre a gestão democrática nas escolas de ensino
fundamental e nos centros municipais de educação infantil (CMEI). Esse dispositivo
legal, traz em seu artigo 4º que “a gestão da escola será exercida conjuntamente pela
Equipe Gestora e o Conselho Escolar” (NATAL, 2015), no parágrafo único deste artigo,
postula que a Equipe Gestora será formada por um Diretor Administrativo-Financeiro e
um Diretor Pedagógico, onde os mesmos devem ser responsáveis pela “execução,
avaliação e orientação das atividades inerentes à a organização e funcionamento das
unidades de ensino com o foco no desenvolvimento e aprendizagem do aluno”
(NATAL,2015), essa foco das ações dos gestores é defendido por Libâneo (2015, p.87)
quando coloca as “escolas como organizações, que nela sobressai a interação entre
pessoas, para a promoção da formação humana.”.
UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE NATAL/RN
Foram aplicados 19 questionários com gestores escolares, sendo 15 pertencentes
a escolas municipais e 04 estaduais, ambas no município de Natal. O questionário foi
estruturado com questões abertas (16) e fechadas (14), contendo perguntas de
identificação, formação profissional, tempo de serviço na educação e na função de gestor,
como também, questões direcionadas a forma de atuação do gestor no cotidiano escolar
e a sua visão sobre alguns aspectos relevantes sobre a participação na gestão escolar. A
formulação das questões teve como objetivo traçar o perfil profissional dos gestores
escolares, além de analisar a participação da comunidade escolar nas ações da gestão. Os
questionários foram codificados como QE e numerados de 01 a 19.
Ao analisar as respostas dadas, verificamos um perfil de gestor com idade superior
aos 30 anos de idade (figura 01), com maior concentração na faixa etária entre 41 a 50
anos (36,80%), e predominantemente feminino, 89% dos gestores são do sexo feminino
e apenas 11% masculino, (figura 02) e 47,3% trabalhando na área educacional a mais de
20 anos (figura 03).
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Figura 01 – Faixa etária dos gestores pesquisados

Fonte: arquivo do autor

Figura 02 – Sexo dos Gestores pesquisados

Fonte: arquivo do autor

Figura 03 – Tempo de serviço dos gestores pesquisados na área de educação

Fonte: arquivo do autor

Tendo em vista que a legislação das escolas municipais, lei complementar nº 147,
de 04 de fevereiro de 2015, artigo 04, parágrafo único, define a formação da equipe
gestora das unidades de ensino municipais, por um Diretor Administrativo Financeiro e
um Diretor Pedagógico, e a legislação Estadual, Lei complementar nº 585, de 30 de
dezembro de 2016, em seu artigo 34 define a formação da equipe gestora por Diretor e
Vice-Diretor, foi questionado qual a função do responsável pelas respostas dos
questionários (figura 04), no qual constatamos que os diretores pedagógicos das escolas
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municipais e os vice-diretores das escolas estaduais foram os que mais se despuseram a
responder os questionários. Outro questionamento foi com relação ao tempo que exerce
a função, com isso verificou-se que a maioria (47,3%) estão entre 01 a 03 anos de
exercício da função (figura 05).
Figura 04 – Função dos gestores entrevistados

Fonte: arquivo do autor

Figura 05 – Tempo de Serviço na função

Fonte: arquivo do autor

A escolha dos gestores escolares municipais e estaduais é realizada por meio de
eleição direta, conforme legislação especifica, mesmo tendo esse arcabouço legislativo,
ainda foi detectado em 26,3% das escolas pesquisadas com outras formas de escolha
(figura 06).
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Figura 06 – Forma de Escolha do Gestor Escolar

Fonte: arquivo do autor

Com relação a escolarização dos gestores escolares, foi verificado que a maioria
dos entrevistados, 63,1%, possui especialização na área de educação e apenas 5,2% possui
doutorado em educação, os demais possuem graduação em pedagogia e em outras
licenciaturas conforme ilustra a figura 07. Sendo que a maior parte deles, 53%, cursaram
a graduação em instituições privadas (figura 08).
Figura 07 – Escolaridade dos Gestores Pesquisados

Fonte: arquivo do autor
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Figura 08 – Instituição da graduação do gestor pesquisado

Fonte: arquivo do autor

O questionário também buscou saber qual era o nível de concordância ou
discordância dos gestores pesquisados sobre assuntos do cotidiano da gestão escolar, tais
como: os objetivos, as metas e estratégias do Plano de ação devem ser definidos
conjuntamente (questão 13); o diretor deve ser aquele que controla o horário do professor
(questão 14); o aluno deve participar dos conselhos escolares, de classe e fiscal (questão
15); a elaboração do PPP da escola deve ser articulada pelo diretor (questão 16); a
ausência do diretor impede o andamento das ações pedagógicas e administrativas da
escola (questão 17); minha escola não discute PPP (questão 18); o conselho escolar tem
a função consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, pedagógica, articuladora, deliberativa e
representativa da comunidade escolar (questão 19). As respostas estão dispostas na figura
09.
Figura 09 – Nível de concordância e discordância dos gestores

Fonte: arquivo do autor
No tocante ao conselho escolar, as questões procuraram saber a quantidade de
vezes que o conselho se reuniu neste semestre, de janeiro a julho de 2018, (questão 10),
obtendo como resposta que em todas as escolas pesquisadas houveram três ou mais
reuniões do conselho escolar. No tocante a quais as situações o Conselho Escolar é
convocado para uma reunião extraordinária (questão 11), a mais situação mais citada com
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o motivo de convocação foram as questões financeiras, de decisão de compra de capital
e custeio, reorganização do calendário escolar e mediações de conflitos entre alunos
(citado por 13 escolas), seguido de assuntos relacionados a assuntos urgentes e
emergências (7 escolas) e apenas três escolas citaram assuntos relacionados a
aprendizagem dos alunos.
A questão 12 tratava de como são tornadas públicas as decisões do Conselho
escolar, dentre as respostas verificamos que em 57% das escolas utilizam editais e avisos
fixados em murais, enquanto 26% escolas fazem a divulgação nas reuniões com
professores e pais, e 10% das escolas declararam que “as vezes no mural da
gestão/conselho”, e 5% das escolas utiliza as redes sociais, entre as respostas, a do QE11
destoou das demais pois declarou que a divulgação é realizada no “momento da acolhida
dos alunos e pais no início de cada turno”. Tais respostas traz uma reflexão sobre qual a
melhor forma de informar a comunidade escolar das decisões tomadas nos órgãos
colegiados, tendo em vista que quanto mais informado essa comunidade esteja, sobre as
deliberações, maior o nível de engajamento e de participação na gestão escolar. Para
Libâneo (2015):
a participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática
da escola, possibilitado o envolvimento de profissionais e usuários no
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização
escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos
objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das
relações da escola com a comunidade, e favorece uma aproximação
maior entre professores, alunos e pais. (LIBÂNEO, 2015, p.89)

Os questionamentos realizados durante as visitas as escolas campo de estudo,
buscavam entender como os membros da equipe gestora proporcionavam e estimulavam
a participação da comunidade escolar na gestão. A questão número vinte e um, indagava
sobre como o Projeto Político Pedagógico auxilia para tornar a escola mais democrática,
tendo em vista que esse documento é uma construção coletiva, onde agrupa os anseios de
todos os membros da comunidade escolar sobre as expectativas de aprendizagem e de
organização pedagógica, a sua execução é de extrema importância para proporcionar um
ambiente escolar democrático e participativo.
Ao analisar as respostas, podemos verificar que todas as escolas entendem que a
construção coletiva do Projeto Político Pedagógico é uma ação democrática em si e que
o envolvimento de toda a comunidade escolar na execução das ações propostas, fortalece
essa democracia escolar, transcrevemos como exemplo a resposta de um diretor
pedagógico, QE09, onde o mesmo afirma que:
“o ppp pode auxiliar para tornar a escola democrática, quando suas ações
são elaboradas de acordo com as necessidades de todos e quando há uma
colaboração mútua e responsável, para fazer acontecer. Ao meu ver, cada
membro da comunidade escolar representa um papel singular e
indispensável para a realização do fazer pedagógico. Quando todos se
envolvem por uma mesma causa, em busca de objetos comuns, o êxito
do ppp é garantido”. (dados do questionário QE09, arquivo do autor,
2017)

O resultado da análise das respostas dos questionários forneceu um retratado dos
gestores escolares da rede municipal, bem como serviu de reflexão sobre o papel dos
gestores escolares para a consolidação de uma escola participativa e democrática. As
ações dos gestores devem ser planejadas e executadas promovendo a participação de toda
a comunidade escolar nos processos de tomada de decisão da gestão da escola.
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O LUGAR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL:
o caso do município de Serra do Mel (RN)
Regina Kelly dos Santos71
Iasmin da Costa Marinho72

RESUMO
O trabalho ora apresentado integra achados da monografia de especialização intitulada
“Políticas de Educação Inclusiva em debate: a experiência do projeto “Inclusão em Foco”
do município de Serra do Mel (RN)”, defendida na Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em 2018. Este recorte tem como
objetivo apresentar a trajetória da política de Educação Inclusiva a partir de análise da
Legislação Nacional e local, destacando o caso do município de Serra do Mel (RN). Para
tanto, adotou-se enquanto procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica sobre o
tema (OMOTE, 2006; BUCCIO E GISI, 2014; MAGALHÃES, 2011;2013) e
documental, analisando as normativas nacionais e locais, e suas disposições para a
Educação Inclusiva, quais sejam: Constituição Federal (1988); Declaração de Salamanca
(1994); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); Plano Nacional de
Educação (2014-2024); Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015); Plano Estadual de
Educação do Rio Grande do Norte (2015-2025) e o Plano Municipal de Educação de
Serra do Mel (RN) (2015). Observou-se a partir do estudo dos documentos o lugar de luta
e disputa que perpassa a presença da Educação Inclusiva nos termos da Lei. Compreendese ainda, as fragilidades e distanciamentos entre a base legal e a prática, no efetivo
exercício da política e garantia de direitos de aprendizagem para todos. Ao observar os
documentos do nacional para o local, pode-se identificar que tanto o Plano Estadual como
Municipal, repetem as estruturas e metas previstas no PNE (2014-2024), com poucas
adequações à sua realidade e especificidade. Nesse sentido, nota-se ausência de
embasamento dos dados de pessoas que necessitam de Atendimento Educacional
Especializado (AEE), bem como, da formulação de políticas ou programas que atendam
às demandas locais. O lugar da Educação Inclusiva no âmbito legal, ainda é tímido e
negligenciado na prática. Longos percursos ainda se desenham entre o presente e o futuro
para a prática da Educação Inclusiva nas escolas públicas. Ao se propor observar a
inclusão deve-se atentar ao fato da dimensão que essa palavra coloca na discussão do
âmbito do direito a educação, e da tarefa singular da Gestão Educacional nesse processo.
Espera-se que esse estudo venha a contribuir para as discussões da arena da Política e
Gestão da Educação Inclusiva.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Legislação Educacional. Serra do Mel (RN).

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa integra achados da monografia de especialização intitulada
“Políticas de Educação Inclusiva em debate: a experiência do projeto “Inclusão em Foco”
do município de Serra do Mel (RN)”, defendida na Faculdade de Educação da
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em 2018. Este trabalho
apresenta-se com um recorte temporal da trajetória da política de Educação Inclusiva do
período da redemocratização consolidado com a Constituição Federal de 1988 aos dias
atuais, nas quais contribuíram para a perspectiva da Educação Inclusiva. Nesse sentido,
tem por objetivo apresentar a trajetória da política de Educação Inclusiva a partir de
análise da Legislação Nacional e local, destacando o caso do município de Serra do Mel
(RN).
Para tanto, adotou-se enquanto procedimentos metodológicos a pesquisa
bibliográfica sobre o tema (OMOTE, 2006; BUCCIO E GISI, 2014; MAGALHÃES,
2011;2013) e documental, analisando as normativas nacionais e locais, e suas disposições
para a Educação Inclusiva, quais sejam: Constituição Federal (1988); Declaração de
Salamanca (1994); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); Plano
Nacional de Educação (2014-2024); Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015); Plano
Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (2015-2025) e o Plano Municipal de
Educação de Serra do Mel (RN) (2015).
RECORTES DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Frases como “todos somos iguais”, “todos somos diferentes”, “todos
somos deficientes” ou “ser diferente é normal”, cunhadas no afã de
produzir mudanças nas crenças e atitudes em relação à pessoas
tradicionalmente excluídas, podem esconder uma perigosa tendência a
não enxergar as condições incapacitantes que condenam os seus
portadores à vida bastante limitada. Ao defender a igualdade de direitos
e a cidadania plena dessas pessoas, não se pretende evidentemente que
lhes sejam oferecidas as mesmas oportunidades de acesso à
escolarização formal ou de acesso ao mercado de trabalho. Propõe-se,
sim, que seja assegurado o acesso a serviços de qualidade, capazes de
atender às necessidades especiais delas para construir com dignidade e
melhor qualidade·a sua própria vida (OMOTE, 2006, p. 256).

Sadão Omote (2006) aborda a reflexão sobre o direito a educação às pessoas com
deficiência como uma proposta de assegurar qualidade nos serviços ofertados a elas. É
evidente que a Política de Educação Inclusiva passa por momentos históricos, que
precisam ser reconhecidos como processos importantes na luta das pessoas com
deficiência.
Neste sentido, para que hoje essas pessoas tenham os seus direitos percebidos, e
principalmente, para que sejam valorizadas no âmbito social e educacional, apesar das
dificuldades objetivas encontradas, a retomada histórica desses documentos dará uma
visibilidade no que se refere aos avanços alcançados ao longo dos anos.
Diante do cenário da Educação Inclusiva, é percebido que esta Educação vem
sofrendo influências das políticas governamentais, apresentando propostas que discutem
a garantia do acesso educacional a todos (BUCCIO; GISI, 2014). Remetendo-se a
Constituição Federal de 1988, logo no início da seção I referente a Educação, já se
encontra esta preocupação de uma educação enquanto direito de todos.
Art. 205. À educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).
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É válido frisar que a educação, como direito de todos, toma-se também como um
dever que visa a construção da cidadania. Sendo preciso desenvolver nas pessoas,
enquanto cidadãs, o exercício crítico, de conhecimento de sua vida em sociedade. Não
apenas com direitos, mas também com seus deveres para com a sociedade em que se vive
e para sua construção enquanto ser humano.
A Constituição Federal de 1988 se apresenta com notoriedade quando em seu art.
208 diz que é dever do Estado com a Educação, a efetivação de algumas garantias, entre
essas garantias está o “atendimento educacional especializado aos portadores (Sic) de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). A
Constituição de 1988 apresenta a perspectiva de que a pessoa com deficiência deve ter o
atendimento especializado, o que mostra a preocupação de acompanhar e buscar
estratégias para que estas pessoas sejam incluídas no ensino regular.
Retomar o documento de 1988 é permitir a reflexão sobre as pequenas e grandes
conquistas para efetivação da inclusão nas últimas décadas. Aqui não cabe pensar apenas
nas políticas como documentos norteadores, mas como esses documentos podem ampliar
novos olhares e possibilidades de políticas voltadas à Educação.
Se continuarmos a trajetória das políticas inclusivas, iremos identificar que em
1994 foi publicado o documento de Política de Educação Especial. Porém como o termo
mesmo já define, é uma política que não condicionava a pessoa com deficiência
preferencialmente ao ensino regular inclusivo, mas à salas especiais. Esta possibilidade
provocou certo distanciamento das escolas comuns, considerando que a política dava
suporte maior a educação especial, ou seja, proporcionava um olhar voltado para as
escolas especiais, priorizando os atendimentos separados, continuando a ideia da
segregação (BRASIL, 2008).
Sobre a reflexão do documento de 1994, Buccio e Gisi (2014, p. 06) corroborando
com a política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(2008) dizem que esta legislação de 94 “reafirmou os pressupostos construídos a partir de
padrões homogêneos de participação e aprendizagem”. Diante do proposto no documento
de 1994, em 2008 percebe-se um avanço no que diz respeito à pessoa com deficiência no
âmbito escolar. É perceptível que a educação inclusiva proposta no documento de 1994
não alcança realmente a permanência na sala comum, mas apenas o acesso.
Neste mesmo ano, em Salamanca na Espanha, entre os dias 7 a 10 de Junho
aconteceu a conferência mundial sobre necessidades educativas especiais: acesso e
qualidade, na qual foi originada a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e
Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais (1994) que se apresenta como
um documento voltado para a discussão inclusiva em que se faz presente a busca pela
formulação de políticas inclusivas.
Em continuidade as orientações feitas no documento da Salamanca, no ponto III
referente as “orientações para ações em níveis regionais e internacionais”, o documento
frisa a preocupação da inclusão da criança com qualquer tipo de deficiência, apresentando
o principio fundamental da escola inclusiva.
Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas
inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de
seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e
assegurando uma educação de qualidade à todos através de um
currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino,
uso de recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria
existir uma continuidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo
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de necessidades especiais encontradas dentro da escola (UNESCO,
1994, p. 05).

Este documento foi um grande progresso para que a Educação Inclusiva fosse
percebida e houvesse novas formulações de políticas que atendessem, de fato, a
necessidade da pessoa com deficiência. Este documento é considerado como um dos
principais voltados à perspectiva da Educação Inclusiva. As barreiras continuam, e
principalmente as barreiras atitudinais, mas não se pode negar que a Declaração de
Salamanca (1994) foi um marco importante para novas conquistas (MAGALHÃES,
2011; 2013).
Já em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
(9394/1996), outro marco para a Educação Inclusiva do Brasil. A Lei apresenta a
Educação Especial entendida como uma modalidade de educação escolar oferecida na
rede regular de ensino para alunos com necessidades especiais. A Lei registra um
momento histórico e importante ao campo da Educação Inclusiva, que parte da
compreensão da Educação Especial se tornar uma modalidade de ensino. O que pode ser
entendido como parte de um componente político e social deste período que tem avançado
a passos lentos.
Na mesma lei, no artigo 59, são apresentados cinco incisos para assegurarem as
pessoas com necessidades especiais nas classes comuns. Nesses incisos identifica-se a
preocupação de apresentar um currículo que atenda ao aluno com deficiência, além de
métodos e recursos educativos. O inciso III, salienta a necessidade de professores com
especialização adequada para atendimento especializado, bem como professores do
ensino regular que tenham competências para “integrar” esses alunos nas classes comuns.
Compreende-se que com o olhar para a Educação Inclusiva, as leis até aqui
mencionadas deixam um espaço para questionamentos, pois ainda há muito que ser
pensado para melhor efetivação de direitos e progressos na inclusão de alunos com
deficiência no âmbito educacional. Percebe-se que até 1996 as políticas públicas seguiram
a linha de que as crianças com deficiência têm direito a educação, no entanto, essas
crianças não se efetivaram de forma concreta na sala comum, caso essas crianças não
conseguissem acompanhar os demais alunos, seria necessário segregá-las para a sala de
educação especial.
Para esclarecer, tanto a Política de 1994 quanto a Lei 9.394/96 falam da integração
das crianças com deficiência. Percebe-se que até então o termo utilizado não era a
inclusão, mas sim, a integração. Mantoan (2003) deixa claro a diferença entre os dois
termos, o que vale aqui salientar. A respeito da integração, a autora diz que
a integração escolar pode ser entendida como o “especial na educação”,
ou seja, a justaposição do ensino especial ao regular, ocasionando um
inchaço desta modalidade, pelo deslocamento de profissionais,
recursos, métodos e técnicas da educação especial às escolas regulares
(MANTOAN, 2003, p.16).

Nessa perspectiva, o aluno que já foi excluído devido suas limitações é inserido
na sala comum com o discurso de que tem que se integrar aos demais e se adaptar ao
contexto escolar. Contudo, esta conduta de integração dá espaço para o entendimento de
que se este aluno não conseguir acompanhar o ensino regular, ele voltará a sala especial,
o que não é viável para o bom desenvolvimento desse aluno, e mesmo que este aluno
tenha acompanhamento em classes especiais, não houve, neste sentido, um
posicionamento de mudança, mas sim um ajuste a determinada situação.
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Por isso, Mantoan (2003) frisa o sentido real de se trabalhar o termo inclusão, o
que para a autora implica uma perspectiva de mudança, pois não alcança apenas os alunos
com deficiência, mas todos os demais. Assim,
Quanto à inclusão, esta questiona não somente as políticas e a
organização da educação especial e da regular, mas também o próprio
conceito de integração. Ela é incompatível com a integração, pois prevê
a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os
alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino
regular (MANTOAN, 2003, p.16).

Diante dessa perspectiva de Mantoan (2003), pode-se remeter ao contexto que
evidenciava a exclusão de pessoas com deficiências das vivências na sociedade. Esse
contexto de segregação tem início nos séculos passados, “quando as pessoas com alguma
deficiência eram consideradas como incapazes, inferiores, tendo seus direitos sociais
negados, e sendo vistas como pessoas que apenas necessitavam de um apoio social”
(SANTOS, R. 2017, p. 24). Essa referência exposta por Mantoan se faz necessária para a
discussão da conjuntura atual da escola.
Em meio a essa realidade, as Políticas de Educação Inclusiva contribuem para
novos olhares, novas perspectivas. Com isso, foram eliminando, aos poucos, ideias
segregadoras e excludentes, fortalecendo e impulsionando a luta pelos direitos das
pessoas que se sentiam excluídas, à margem da sociedade.
A proposta de um sistema educacional inclusivo passa, então, a ser
percebida na sua dimensão histórica, enquanto processo de reflexão e
prática, que possibilita efetivar mudanças conceituais, político e
pedagógicas, coerentes com o propósito de tornar efetivo o direito de
todos à educação, preconizado pela Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 2016, p. 08).

Nessa perspectiva, as Políticas Públicas de Educação Inclusiva se fazem
necessárias no cenário onde o envolvimento e o debate sobre inclusão se fazem presentes,
principalmente no que se refere ao âmbito escolar. Torna-se ainda mais pertinente a
discussão, visto que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva de 2008 passa, hoje, por um processo no qual o MEC discute uma proposta de
reforma do documento.
O MEC, no ano de 2018, apresentou o desejo de mudança na Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (2008), o que pode ser
considerado com um momento retrógrado. E segundo Mantoan (2018) nesses dez anos
de vigência da Política, foi possível perceber que famílias que buscavam as escolas para
ingressar seus filhos as classes especiais, passaram a lutar para que seus filhos pudessem
ser matriculados na sala comum do ensino regular.
Se considerarmos o objetivo da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), constatamos avanços no que se refere o
documento da Política anterior, pois este visa a inclusão de forma transversal.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para
garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e
continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da
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modalidade de educação especial desde a educação infantil até a
educação superior; oferta do atendimento educacional especializado;
formação de professores para o atendimento educacional especializado
e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da
família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes,
nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação
intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008,
p. 14).

Assim, podemos perceber, a partir da análise do documento de 2008, que não há
o olhar de integração institucional, enfatizado na política de 1994. O que acontece é o
entendimento de que a pessoa com deficiência pode e deve estar incluída em salas de aula
comum, tendo que ser acompanhado em sala de recursos multifuncionais, nos quais terão
o ensino especializado.
É importante perceber os progressos que foram acontecendo com a educação
inclusiva no Brasil, pois refletem suas lutas, resistências e conquistas alcançadas até os
dias atuais. Dessa forma, é válido pensar as políticas públicas como importantes na
construção histórica da Educação Inclusiva e para o fortalecimento de práticas que visem
não apenas a inclusão em sala de aula, mas também a formação cidadã da pessoa com
deficiência na sociedade.
Um ponto que pode ser mencionado é que a forma como era vista a educação para
crianças com deficiência se restringia muito a sua limitação, o que não ampliava o olhar
para com estas pessoas. É importante ressaltar que toda criança tem direito a educação,
conforme já evidenciado pela Constituição Federal de 1988.
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE)
O Plano Nacional de Educação é discutido na Lei nº 9.394/96, onde nas
disposições transitórias do documento, apresenta no parágrafo um do art. 87, que a união
deveria encaminhar ao congresso Nacional o PNE com diretrizes e metas para que sejam
atendidas no prazo de dez anos. Para isso, a união tinha o prazo de um ano para
encaminhar este documento (BRASIL, 1996).
Em 2001, a Lei nº 10.172 aprova o Plano Nacional de Educação, onde no art. 2º
destaca que a partir da vigência da lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão, com base no referido Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais
correspondentes. Torna-se importante aqui frisar que o Art. 4º desta lei expressa a
necessidade de um acompanhamento de como o plano está sendo executado, o que
vislumbra também a avaliação do plano, sendo possível detectar as realizações durante o
processo de execução das metas. O artigo expõe que “a União instituirá o Sistema
Nacional de Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento
das metas constantes do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2001).
O primeiro PNE aprovado em 2001 pode ser visto como mais um passo das
discussões para a educação nas últimas décadas no Brasil. No entanto, é viável enfatizar
que as metas referentes ao financiamento foram vetadas e o Plano, além de ser muito
extenso, não teve suas metas devidamente monitoradas, ou seja, a problemática não
residiu somente no fato do documento enfatizar o ensino especial ao invés da educação
inclusiva, mas no abandono do Plano e de todas as suas metas.
Contudo, em 25 de junho de 2014, a Lei 13.005 aprova o Plano Nacional de
Educação – PNE, no qual versa o planejamento de ações educacionais no período de dez
anos 2014 - 2024. O PNE é composto por 14 Artigos, 20 Metas e 254 Estratégias.
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Entre as diretrizes do PNE, no que tange à educação inclusiva, estão a
universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais com
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação,
melhoria da qualidade da educação e a promoção dos princípios do respeito aos direitos
humanos, à diversidade (BRASIL, 2014). Diante dessas diretrizes, pode-se perceber a
relevância das políticas para o reconhecimento de que a educação é fundamental para o
processo inclusivo de pessoas na sociedade, contudo, ela sozinha não resolve o problema
da marginalização.
Se analisarmos a meta 4 do PNE, encontraremos 19 estratégias voltadas ao público
alvo da educação especial. Evidencia-se a busca pelo acesso de pessoas com deficiência,
altas habilidades ou superdotação e transtornos globais do desenvolvimento, e por meio
de recursos e atendimentos especializados, essas pessoas tenham a garantia de um ensino
inclusivo, capaz de contribuir para o acesso à educação básica e para a construção da
cidadania.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete)
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014).

Para que a Educação Inclusiva seja realmente universalizada, há muito o que ser
feito na ação prática. É o que pode nos remeter ao ciclo contínuo de Ball (2011). Primeiro,
há as ideias, o planejamento, logo em seguida, o texto, que pode ser percebido nos
documentos e políticas criadas para o fortalecimento da inclusão. Para que este ciclo tenha
resultados, o próximo passo é o contexto da prática em que os atores vão fazer com que
a lei, a política seja trabalhada, e não apenas discutida no contexto educacional.
De acordo com o observatório PNE, organizado pelo Movimento Todos pela
Educação, não há dados para monitoramento da meta 4.
[...] as pesquisas e o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) não buscam informações suficientes que
permitiriam identificar como está a inclusão nas escolas das pessoas de
4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação. Esse é mais um sinal da indiferença
histórica e persistente em relação ao tema. Indicadores auxiliares
ajudam a traçar um panorama geral da situação (OPNE, 2018).

A plataforma do observatório PNE foi construída como fonte de pesquisa
apresentando indicadores de monitoramento das metas e estratégias do PNE. Funciona
também como um instrumento de controle social e como forma de apoiar gestores
públicos, educadores e pesquisadores (OPNE, 2018).
Uma das estratégias para que a exclusão não tome uma proporção ainda maior na
sociedade, é o que consta no 4.8. Nesta estratégia é possível refletir que não se pode
impedir/proibir o acesso de crianças com deficiências nas escolas ou em qualquer outro
ambiente educacional. Esta estratégia visa “[...] garantir a oferta de educação inclusiva,
vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência, e promovida a
articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado”
(BRASIL, 2014).
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Se retomarmos aos fatos históricos, já encontramos um avanço significativo, visto
que a deficiência era considerada uma barreira excluindo a pessoa de seu convívio na
sociedade. Mas ainda é preciso se questionar, pois se existem tantas políticas e leis, por
que a sociedade ainda insiste em praticar o ato de exclusão? Esse questionamento provoca
inúmeras hipóteses, das quais necessitam de uma reflexão, visto que há uma sociedade
heterogênea, que abrange uma diversidade indiscutível de pessoas.
PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/RN
O poder legislativo decretou e o governador Robinson Farias sancionou a Lei nº
10.049, de 27 de janeiro de 2016, que aprova o Plano Estadual de Educação e dá outras
providências em consonância com o Plano Nacional de Educação (2015-2025). Com base
em estudos sobre os PEEs, Souza e Menezes (2017) afirmam que
[...] observa-se que a preocupação central das análises consiste,
caracteristicamente, em examinar a problemática da participação
sociopolítica na sua elaboração. Em termos gerais, esses trabalhos
atestam a existência de certa fragilidade de práticas democráticoparticipativas voltadas para a elaboração coletiva desses planos
(SOUZA; MENEZES, 2017, p. 04).

O PEE do Rio Grande do Norte/RN se apresenta com 14 estratégias para assegurar
a meta 4 discutida anteriormente. Entre elas, se encontra a estratégia de “viabilizar, na
rede escolar, condições estruturais físicas, materiais e pedagógicas para assegurar o
atendimento educacional especializado” (PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,
2016). Para que o espaço escolar tenha acessibilidade, faz-se pensando no público alvo.
Não apenas a estrutura física deve ser estar acessível, mas todos os envolvidos na
educação devem estar acessíveis ao ato inclusivo.
A estratégia 9 do PEE-RN apresenta um ponto positivo no que se refere à
matrícula de alunos com deficiência, se considerarmos documentos norteadores
anteriores ao PNE. Nesta estratégia, destaca que deve proceder, anualmente, a matrícula
antecipada desses alunos a fim de garantir o seu acesso (PEE, 2016). Mesmo com esta
preocupação, a meta continua dizendo que este procedimento acontece a fim de garantir
a participação e a permanência com qualidade na escola, mas é preciso compreender que
a inclusão plena acontece com outros desdobramentos. O fato de matricular a criança na
sala comum é um avanço, porém, as outras estratégias devem estar em sintonia para que
esta efetivação aconteça.
Souza e Menezes (2017), a respeito dos planos estaduais de educação, enfatizam
que esses são considerados como instrumentos importantes para a gestão.
Os Planos Estaduais de Educação (PEEs) são considerados importantes
instrumentos de gestão, cuja particularidade implica, de um lado,
integrar objetivos e metas do plano nacional, traduzindo-os, portanto,
para a realidade territorial do estado e de outro, prever a sua articulação
às demandas municipais, a fim de que essas localidades possam adequar
o planejamento nacional às suas particularidades (SOUZA; MENEZES,
2017, p. 03).

Por isso, a importância de estabelecer estratégias conforme a necessidade
existente no Estado, ampliando para a realidade também dos municípios.
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRA DO MEL (RN)
O Plano Municipal de Educação de Serra do Mel – RN vislumbra uma conquista
para o município. A Lei nº 556 de 23 de junho de 2015 foi aprovada na gestão do Prefeito
Fábio Bezerra de Oliveira. O documento se apresenta como norte para as políticas
públicas educacionais durante os dez anos de vigência 2015-2025. Fez parte da comissão,
um grupo formado por dezesseis integrantes, os membros do conselho municipal e alguns
representantes da educação básica das redes municipais, estaduais e particular, bem como
estudantes de nível superior (PME, 2015).
No art. 5 da lei, diz que a execução do PME e o cumprimento de suas metas serão
objeto de monitoramento continuo e de avaliações periódicas, realizados pela “I –
Secretaria Municipal de Educação – SME; II - Comissão de Educação da Câmara dos
Vereadores; III – Conselho Municipal de Educação – CME e IV – Comissão de Avaliação
e Monitoramento do Plano Nacional de Educação”. O que induz a essas instancias a
analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o
cumprimento das metas (PME, 2015). Há na verdade um documento norteador que
necessita da ação prática para se efetivar no município.
No que diz respeito a meta 4 que também se encontra na PNE (2014), a Serra do
Mel apresenta 5 estratégias para efetivação do que consta na meta.
4.1 – Garantir atendimento educacional especializado em salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a
todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na
rede publica de educação básica, conforme necessidade identificada por
meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;

Nesta estratégia já pode ser vislumbrado inúmeras ações para o seu êxito. A
garantia do atendimento especializado para a pessoa com deficiência é fundamental para
o seu crescimento. A sala de Atendimento Educacional Especializado é uma luta
constante, pois é uma necessidade educacional do município. As salas construídas com a
intenção do funcionamento do AEE não se apresentam com esta finalidade. Essa
afirmação pode ser percebida diante das vozes dos sujeitos entrevistados na pesquisa.
Dessa forma, a garantia exposta na meta 4.1 necessita de nova avaliação para sua
efetivação.
Na meta 4.2 encontramos mais uma estratégia na busca da inclusão no âmbito
educacional.
4.2 – Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para
atender a demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do
atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou
auxiliares, tradutores (as) e interpretes de Libras, guias-intérpretes para
surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e
professores bilíngues.

A capacitação para professores por meio de formação continuada é um caminho
para o bom trabalho na educação inclusiva. Os professores auxiliares já são uma
conquista, se considerarmos que anterior ao plano não havia esta preocupação para com
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a criança com necessidade educacional especial que se encontrava nas salas comuns do
ensino regular. Contudo, para que estes auxiliares ou profissionais de apoio obtenham
resultados satisfatórios na educação dessas crianças, eles precisam de formação, o que
não acontece no município de Serra do Mel. A ampliação de profissionais é de suma
importância para o bom desenvolvimento da criança com deficiência.
Outro ponto discutido na estratégia é a oferta de tradutores, interpretes e
professores da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, o que vem sendo discutido na
câmara do vereados em meados de 2018. Para isso, foi aprovado uma lei na câmara dos
vereadores, na qual versa o ensino de LIBRAS nas escolas do município, o que, neste
momento, demonstra a preocupação de articulação com o Plano Municipal de Educação.
A estratégia 4.4 volta-se para a ampliação de programas, que por sinal devem
promover a acessibilidade nas instituições públicas.
4.4 – Manter e ampliar programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a
permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da
disponibilização de material didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas
as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as)
alunos (as) com altas habilidades ou superdotação.

A participação democrática em todos esses processos fará com que este
documento seja fortalecido na prática, efetivando políticas inclusivas no município de
Serra do Mel. Além da importância desta discussão para a educação, tendo a participação
democrática de toda a sociedade. Contudo, não se pode retirar a responsabilidade do
Estado diante da garantia do que está no papel.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se ainda, as fragilidades e distanciamentos entre a base legal e a
prática, no efetivo exercício da política e garantia de direitos de aprendizagem para todos.
Ao observar os documentos do nacional para o local, pode-se identificar que tanto o Plano
Estadual como Municipal, repetem as estruturas e metas previstas no PNE (2014-2024),
com poucas adequações à sua realidade e especificidade. Nesse sentido, nota-se ausência
de embasamento dos dados de pessoas que necessitam de Atendimento Educacional
Especializado (AEE), bem como, da formulação de políticas ou programas que atendam
às demandas locais.
O lugar da Educação Inclusiva no âmbito legal, ainda é tímido e negligenciado na
prática. Longos percursos ainda se desenham entre o presente e o futuro para a prática da
Educação Inclusiva nas escolas públicas. Ao se propor observar a inclusão deve-se atentar
ao fato da dimensão que essa palavra coloca na discussão do âmbito do direito a educação,
e da tarefa singular da Gestão Educacional nesse processo. Espera-se que esse estudo
venha a contribuir para as discussões da arena da Política e Gestão da Educação Inclusiva.
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ACCOUNTABILITY NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE MOSSORÓRN: pressuposto da lei de responsabilidade educacional (2.717/2010)
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RESUMO
Este trabalho é um recorte de projeto institucional sobre os pressupostos da accountability
no sistema municipal de ensino de Mossoró, à luz dos documentos, que integra o
Programa de Pós-Graduação em Educação, e o Programa Institucional de Iniciação
Científica, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PIBIC/UERN, 20182019). Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, que adota como procedimentos a revisão
bibliográfica em autores como: Lobo (2013), Afonso (2009), Souza e Cabral Neto (2018),
entre outros autores, e recorre ao estudo da lei municipal n. 2.717, aprovada em 27 de
dezembro de 2010. Nesse sentido, este artigo foi construído em torno do seguinte
questionamento: Os mecanismos como, avaliação, prestação de contas e
responsabilização impostos no marco legal são fatores determinantes para garantir a
melhoria da qualidade da educação? Como resultados preliminares, verifica-se que nos
últimos anos a cidade de Mossoró-RN vem elaborando leis e decretos municipais para
assegurar a responsabilidade educacional pelos (não)resultados da melhoria da qualidade
do seu Sistema Municipal de Ensino. De modo que a lei municipal de nº 2.717/2010 foi
concebida para instituir a política de responsabilidade educacional e impulsionar
processos de accountability na rede municipal de ensino.
Palavras-chave: Lei de Responsabilidade educacional. Accountability. Qualidade da
educação. Gestão educacional.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho, pretendemos analisar os instrumentos utilizados na lei de
responsabilidade educacional nº 2717/2010 para se alcançar a melhoria da qualidade da
educação do município, como também identificar a concepção de qualidade da educação
contida nesta lei e relacionar os mecanismos trazidos na mesma com aspectos da lógica
de accountability Este trabalho é um recorte de projeto institucional sobre os pressupostos
da accountability no sistema municipal de ensino de Mossoró, à luz dos documentos, que
integra o Programa de Pós-Graduação em Educação, e o Programa Institucional de
Iniciação Científica, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PIBIC/UERN,
2018-2019), configurando-se como uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico,
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tendo como metodologia, a leitura, estudo e fichamentos de textos e periódicos, assim
como da análise de documentos que orientam a política de responsabilidade educacional
de Mossoró. Apoiamo-nos em autores como Gilneide Maria de Oliveira Lobo (2013);
Almerindo Afonso (2009); Allan Solano Souza e Antônio Cabral Neto (2018). Este artigo
foi pensado em torno do seguinte questionamento: Os mecanismos como, avaliação,
prestação de contas e responsabilização impostos na Lei de Responsabilidade
Educacional nº 2717/2010 são fatores determinantes para garantir a melhoria da
qualidade da educação?
Em seguida apresentaremos o contexto histórico da Accountability, como também,
daremos sequência com a análise do documento normativo que norteia esta pesquisa.76
Este estudo trata de uma discussão situada no quadro da Nova Gestão Pública
(NGP), que trouxe consigo novas formulações conceituais e políticas, cujas implicações
refletem na gestão educacional, dos sistemas às escolas. Dentre as novas formulações, é
possível considerar neste trabalho a accountability, o entendimento do seu conceito e das
práticas decorrentes dessa compreensão.
O termo accountability “traz implicitamente a responsabilização pessoal pelos
atos praticados e explicitamente a exigente prontidão para a prestação de contas, seja no
âmbito público ou no privado” (PINHO; SACRAMENTO, 2009 p. 1347). O seu sentido
literal busca aproximar o Estado e os cidadãos de suas responsabilidades para viver bem
em sociedade. Para esses autores, “accountability nasce com a assunção por uma pessoa
da responsabilidade delegada por outra, da qual se exige a prestação de contas, sendo que
a análise dessas contas pode levar à responsabilização” (PINHO; SACRAMENTO, 2009,
p. 1350). Nesse sentido, a palavra accountability se configura numa política
fundamentada na ideia de responsabilização e prestação de contas, seja no âmbito público,
seja no âmbito privado.
O conceito de accountability tem suas raízes no vocabulário inglês da palavra
accountable. A tradução mais precisa para essa palavra na língua portuguesa é
“responsável”. Ser responsável significa ser chamado para responder por obrigações
delegadas ao indivíduo ou à coletividade, ou seja, ser chamado para assumir
responsabilidades. Afonso (2009a) afirma que obrigação e dever são entendimentos
imediatos, constituintes da prestação de contas. A prestação de contas é composta por no
mínimo três dimensões, que são: informação, justificação e sanção, embora nem sempre
as três estejam presentes.
O surgimento do termo accountability está associado na realidade inglesa, no final
do século XVIII, à emergência da empresa capitalista cujos fundamentos de gestão se dão
de acordo com os parâmetros do sistema capitalista, que busca reforçar a competição nos
setores públicos e privados para alcançar altos padrões de eficiência e eficácia, assim
como modernizar a administração pública e romper até certo ponto com os referenciais
tradicionais, patrimonialista.
A palavra accountability tem sido tratada na literatura de forma abrangente,
variada e bastante discutida, visto que é possível perceber que muito se tem falado e
escrito sobre o assunto (ROCHA, 2011). A tradução para a língua portuguesa ainda não
é consensual, embora esteja em processo de construção de consensos teóricos – no
contexto de políticas de financiamento, de gestão ou nas avaliações e controle social.
No contexto da América Latina, o emprego do termo tem modificado em parte o
sentido de accountability, pois pretende se referir tanto ao dever da administração pública
prestar contas à sociedade “como [ao] direito dos cidadãos [de] controlar a ação dos seus
governos” (SCHNEIDER; NARDI, 2013, p. 32). A expressão accountability adquire
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centralidade social e política no contexto das reformas encetadas em vários países a partir
das últimas décadas, sendo o termo vinculado a processos de democratização da educação
pública, e contraditoriamente em países que adotam políticas de quase-mercados em
educação. Todavia, é preciso superar concepções reducionistas no que tange a esse termo
e propor uma transformação do pensamento e da prática, na medida em que Estado e
sociedade são responsáveis e responsabilizados pelos atos praticados ou por deixar de
oferecer qualidade de vida para a população que vive e mantém ambos (SCHNEIDER;
NARDI, 2013).
No campo educacional, um autor que tem se destacado por se debruçar na
discussão sobre accountability, com foco na educação, é o português Almerindo Janela
Afonso, para quem o amplo emprego do termo na sociedade tem modificado em parte o
seu sentido.
Afonso (2010, p. 149) defende que:
(...) a accountability pode ser conceptualizada como um sistema denso
do ponto de vista político, axiológico e epistemológico, bem como um
sistema complexo em termos de procedimentos, dimensões e práticas,
em que a avaliação, a prestação de contas e a responsabilização devem,
sempre que possível, estar integradas ou ser integráveis.

O pilar da avaliação diz respeito “ao processo de recolha, tratamento e análise de
informações, teórica e metodologicamente orientado e fundamentado no sentido de
produzir juízos de valor sobre uma determinada realidade social” (AFONSO, 2010, p.
151-152). Portanto, esta pode ser utilizada como condição para o desenvolvimento de
processos de prestação de contas e de responsabilização.
Quanto ao segundo pilar, Afonso (2010, p. 153) discorre, “como ato de
justificação e explicação do que é feito, como é feito e por que é feito, a prestação de
contas implica que se desenvolva alguma forma ou processo de avaliação ou de
autoavaliação”, no entanto, sem a avaliabilidade das outras formas, a prestação de contas
e a responsabilização ficam prejudicadas.
Por último, o terceiro pilar, a responsabilização, refere-se tanto às consequências
relativas à imposição de sanções negativas como também podem ser acrescentadas outras
como “assunção autônoma de responsabilidades pelos atos praticados, a persuasão ou
advocacia moral, o reconhecimento informal do mérito, a avocação de códigos de normas
deontológicos, as atribuições de prêmios ou recompensas simbólicos, ou ainda outras
formas legítimas de (indução de) responsabilização” (AFONSO, 2010, p. 151).
No Brasil já é possível registrar alguns instrumentos fundamentais que
proporcionaram dar passos importantes para a construção de uma ação de accountability.
Esses instrumentos surgiram depois de mudanças significativas no cenário político, social
e institucional, pós-ditadura militar, sendo eles: a Constituição Federal de 1988 e a
Reforma do Aparelho de Estado de 1995.
O primeiro viabiliza dispositivos que permitem o controle dos atos dos agentes
públicos, bem como prevê a necessidade de publicidade e a transparência dos atos, cujo
questionamento em si desses atos inclui a potencialidade de sanções.
O segundo abrange a necessidade de mecanismos para o exercício de controle
social com maior notoriedade. A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
complementar n. 101/2000) e a criação da Controladoria Geral da União (CGU), em abril
de 2001, são outros fatos que merecem ser destacados, pois o primeiro dispositivo impôs
limites e condições para a gestão de receitas, despesas públicas e quanto ao
endividamento, bem como exigiu transparência das contas públicas e o planejamento
como rotina da administração fiscal e responsabilização pelo seu cumprimento. Já a CGU,
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com funções administrativas de controle, prevenção e ouvidoria, proporcionou tomar
conhecimento das fraudes de licitações, pois esta disponibiliza por meio da internet
informações sobre os valores de repasses de recursos federais destinados às instâncias
subnacionais. A CGU tem ainda como papel provocar a atuação de órgãos como o
Ministério Público e os tribunais de contas para fiscalizar e punir aqueles que transgridem
as regras da res publica (PINHO; SACRAMENTO, 2009).
De acordo com Afonso (2010, p. 148),
[...] os discursos que reclamam a introdução de mecanismos de
accountability não são necessariamente democráticos, ou não são
sempre motivados por razões explicitamente democráticas. Há também
demandas que são influenciadas por razões mais instrumentais e de
controle, ou que visam atender a lógicas que alimentam ou exacerbam
desigualdades competitivas [...]. Estas perspectivas e lógicas
contraditórias, com ênfases e consequências diversificadas, atravessam
igualmente e de forma crescente as políticas públicas educacionais.

As políticas públicas educacionais brasileiras utilizam os resultados das avaliações
por meio de publicação como forma de controle e planejamento. Os órgãos centrais
planejam as políticas educacionais para tentar alcançar a qualidade educacional. Com
isso, esses órgãos impõem que os resultados precisam ser melhorados nos sistemas e nas
escolas a cada ano. Portanto, há forte evidência de que essas políticas seguem um modelo
de accountability, conforme se discorre ao longo deste trabalho.
A lei de nº 2.717/2010, traz consigo muitos sentidos, significados e conceitos
implícitos entre seus artigos e incisos, é preciso que nos debrucemos com um olhar crítico
sobre suas entrelinhas para conseguir distinguir onde se encontra a introdução das formas
parcelares de Accountability (AFONSO, 2009).
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) funciona como um
exemplo claro de um modelo parcelar de accountability, onde (AFONSO, 2009, p. 60)
descreve estas formas como:
Para o efeito, defino como formas parcelares de accountability aquelas
acções ou procedimentos que dizem respeito apenas a algumas
dimensões da prestação de contas ou da responsabilização (“actos de
accountabilty” na linguagem de Schedler), não constituindo, por isso,
um modelo ou uma estrutura integrada.

Criado em 2005 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) e implementado nesse mesmo ano, objetivando ser um indicador
sintético da educação, considerando os resultados acadêmicos nas provas de Língua
Portuguesa e Matemática e o fluxo escolar, obtidos por meio da Prova Brasil, SAEB e
Censo Escolar.
Segundo Fernandes (2007), os indicadores de desempenho educacional, típicos de
um modelo de responsabilização (accountability), utilizados para monitorar os sistemas
de ensino no Brasil, são de duas ordens: a) indicadores de fluxo (promoção, repetência e
evasão) e b) pontuações em exames padronizados obtidas por estudantes ao final de
determinada etapa do sistema de ensino (5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série
do Ensino Médio).Esse indicador é utilizado para acompanhar as metas de qualidade do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para Educação Básica até 2022, visando
alcançar a média 6,0, que corresponde ao resultado obtido por países desenvolvidos. Para
o Ministério da Educação do Brasil, essa média corresponde a um sistema de educação
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de qualidade nos padrões dos países da OCDE. O IDEB, enquanto indicador sintético,
considera apenas os fins da educação e não os seus processos, tampouco observa as
especificidades da realidade escolar e dos sistemas municipais e estaduais de ensino,
dadas a diversidade entre si e as assimetrias regionais de um país com dimensões
continentais.
Neste contexto, as políticas locais do município de Mossoró-RN vem se
constituindo como pioneira na elaboração e normatização de leis e decretos municipais
que assegurem a responsabilidade educacional pelos (não)resultados da melhoria da
qualidade do seu Sistema Municipal de Ensino; muito embora, em âmbito nacional, ainda
não encontremos uma lei constitucional para conceituar, regulamentar e nortear a
responsabilidade educacional para todo os entes federativos. Mossoró, uma cidade já
permeada pelos princípios da Nova Gestão Pública (NGP), sistema de globalização e
neoliberalismo, vem, desde os anos 2000, constituído uma política educacional
gerencialista, aonde, ao fazer parceria com uma instituição privada, entregou a
administração do Sistema Municipal de Ensino nas mãos da então nomeada “Gerência
Executiva da Educação” (nomenclatura dada a secretaria da educação até os anos 2008).
A discussão e a produção do projeto de Lei de Responsabilidade
Educacional (LRE) no Brasil estão situadas no contexto da Nova
Gestão Pública e da globalização neoliberal, referenciadas na lógica do
setor privado como estratégia para resolver os problemas de eficiência
do setor público, em que, na ótica gerencial, a perspectiva de mercado
contribui para responder, positivamente, às crises de um modelo
tradicional. (SOUZA; CABRAL NETO, 2018, p. 17).

Assim, também ocorreu em Mossoró. A parceria com o Instituto Airton Sena foi a
tentativa de promover mais eficácia ao sistema educacional da cidade a partir da lógica
do setor privado, na crença de que o Gerencialismo e a perspectiva de mercado
resolvessem os problemas da educação vigente na época, promovendo sua melhoria.
Nesse sentido, também é perceptível a implementação de iniciativas que objetivam
garantir a transparência e a prestação de contas para a sociedade com relação a valores
reais dos recursos públicos destinados à educação, em portais ligados à rede mundial de
computadores. Além disso, há atuação do Tribunal de Contas e dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para acompanhar a aplicação e a
prestação de contas no que concerne ao uso dos recursos. Entretanto, faz-se necessário
investir mais em pesquisas que tentem responder se a quantidade de recursos destinados
pelo Poder Executivo corresponde à qualidade dos processos educativos ou à ausência
desta na escola.
Diante do exposto, conclui-se que se faz necessária uma congruência desses
pressupostos, pois, do contrário, “fica mais difícil haver uma procura de objetividade e
transparência relativamente as decisões e práticas políticas, sociais e educacionais”
(AFONSO, 2010, p. 154). Outro aspecto a ser considerado nesse processo é o de que
nenhum modelo de accountability pode se esgotar na mera publicação ou divulgação dos
resultados baseados em testes estandardizados.
Concorda-se com esse autor, pois uma alternativa de accountability que se
apresenta contrária ao pensamento dominante e a essas formas convencionais deve
considerar a avaliação articulável com a prestação de contas e a responsabilização, como
modelo referenciável a diferentes modelos e teorias, do ponto de vista político e
axiológico aberto, que exige abordagens democráticas de avaliação, assente na inclusão,
diálogo e deliberação.
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Todavia, esta lei não dispõe, de forma clara, qual o conceito da qualidade que busca
alcançar. O que traz é a afirmação em seu artigo 1º de que seu objetivo é,
(...) de promover a melhoria da qualidade do Sistema Municipal de Ensino, por
meio da execução de ações planejadas, do estabelecimento de metas
educacionais, do investimento crescente e sistemático de recursos financeiros
e de avaliação de desempenho, tendo como foco principal o aluno e, como
resultado dessa política, a melhoria dos indicadores educacionais e sociais.

Para nós, a qualidade de um Sistema de Ensino deve se constituir com base numa boa
formação cidadã, em aspectos individuais e sociais, Paro (2015), considerando o aluno
como sujeito ativo neste processo de formação e na construção do conhecimento. Mas o
que podemos inferir no artigo disposto acima é, uma tentativa fracassada de nos
convencer de que a aprendizagem e desenvolvimento do aluno é o centro de seu objetivo,
quando na verdade, percebe-se em todo o documento que o foco prevalece nas avaliações
de desempenho e a melhoria dos indicadores educacionais, aonde este último é
supervalorizado em detrimento da melhoria dos indicadores sociais. Segundo Paro (2015,
p. 84),
(...) outro aspecto, também intimamente relacionado ao objetivo de
ensino, diz respeito à noção de qualidade daí recorrente, bem como dos
mecanismos adequados a sua aferição. A boa qualidade de determinado
produto está relacionada aos atributos esperados desse produto. No caso
da educação escolar, tais predicados dizem respeito a expectativas e
interesses individuais e sociais. Se essas expectativas e interesses não
consistem mais em apenas conquistar certificados, adequar-se ao
emprego ou avançar em ranques de duvidoso valor, então, a verificação
da qualidade precisa dizer respeito aos novos atributos relacionados à
formação integral do cidadão. Assim, é de se perguntar se uma política
de avaliação de qualidade do produto escolar (o que o aluno aprende ou
aprendeu), bem como do desempenho da própria escola e de seus
servidores, pode continuar bastando-se nos duvidosos testes em ampla
escala.

Com isso, percebe-se que a Lei de responsabilidade educacional parece restringir a
qualidade da educação, basicamente, a ranking estatísticos, os quais obedecem a uma
lógica de quase mercado, aonde se faz necessário propagar os resultados das avaliações
nacionais e internacionais, na tentativa de autopromoção da escola, alimentando a visão
neoliberal, como bem diz (AFONSO, 2009, p. 17),
(...) quando a emergência neoliberal e neoconservadora se traduziu na
criação de mercados e quase-mercados em educação e na valorização
da liberdade de escolha educacional das famílias, cresceram as
demandas pela publicitação de resultados educacionais mensuráveis e,
portanto, também por processos de avaliação e de accountability.

Quando se diz, no artigo 1º, exposto anteriormente, que o foco principal é no
aluno, o que encontramos é a ligação direta do sujeito em questão com a melhoria dos
indicadores educacionais, que se traduzem nessa publicidade.
A discussão sobre as políticas educacionais na contemporaneidade,em particular
sobre o novo modelo implementado na gestão pública que se configura como padrão no
processo de globalização neoliberal, busca responder ao entraves gerados pelo
modelo burocráticopresente na administração pública.
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A política de accountability surge como possibilidade para construção de um
sistema de administração pública mais eficiente pautado nos pilares do controle,
competitividade, avaliação, prestação de contas, responsabilização, descentralização de
tarefas, participação controlada, responsabilidade individual e coletiva.
Verifica-se a intensificação da política de accountability na gestão dos sistemas
educacionais, em todas as áreas e, particularmente, na educação ganhando ênfase o
princípio da responsabilização.
Entretanto, devemos considerar que a responsabilização tem sido utilizada
como estratégiapara rotular os sistemas de forma positiva ou negativa, baseando-se nos
desempenhos obtidos nos processos de avaliação e prestação de contas.
Vale ressaltar que a criação da Lei de Responsabilidade Educacional é primordial
na operacionalização do que rege a política de accountability.
É notável que a Lógica de accoutability está fortemente empregada
na Política Educacional de Mossoró, características como Prestação de Contas, Avalição
e Responsabilização constituíssem como base da lei municipal de nº 2.717/2010. A
propaganda é promover a qualidade do Sistema, qualidade esta vista como o aumento dos
índices, muito embora haja contradições como, a fragilidade na valorização dos
profissionais da educação e a competitividade entre os mesmos na disputa para se alcançar
o mérito. Todavia, compreendemos que a Lei, apenas, não garante a melhoria do Sistema
de Municipal de Ensino, mas que desempenha bem seu papel de responsabilizar os
sujeitos que não contribuem no alcance desse objetivo.
Conclui-se que a política de accountability se configura como uma nova
engrenagem de responsabilização na administração da educação baseada no controle de
resultados.
Com efeito, temos na configuração da Lei de Responsabilidade Educacional do
Município de Mossoró -RN, as múltiplas perspectivas e características da Nova Gestão
Publica, presentes no contexto nacional, por meio dos pressupostos básicos da política de
accountability, por meio de diferenciadas estratégias de implantação da lógica
gerencialista e mercadológica, que se justificam pela busca de maior eficiência na gestão
com metas a serem alcançadas, tendo o monitoramento do processo com base em dados
mensuráveis por meio dos testes em larga escala realizado pelos estudantes. Nesta lógica
temos a responsabilização dado aos autores desse processo, por meio da premiação ou
punição. A escola produzindo seus resultados e assim sendo culpabilizado pelos mesmos.
Como resultados preliminares, verifica-se que nos últimos anos a cidade de
Mossoró-RN vem elaborando leis e decretos municipais para assegurar a
responsabilidade educacional pelos (não)resultados da melhoria da qualidade do seu
Sistema Municipal de Ensino. De modo que a lei municipal de nº 2.717/2010 foi
concebida para instituir a política de responsabilidade educacional e impulsionar
processos de accountability na rede municipal de ensino.
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A GESTÃO EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA E A TEORIA CRÍTICA NA
PESQUISA “ESTADO DA ARTE”
Roberto Carlos de Sousa Gondim Junior77
Francisca de Fátima Araújo Oliveira78

RESUMO
Este artigo objetiva mapear a produção científica que trata da gestão educacional
democrática inspirada pela teoria crítica. Neste sentido foi aplicada a pesquisa
caracterizada como o estado da arte, por meio de, um levantamento de produções
acadêmicas disponíveis nos periódicos no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPS, no período de 2008 a 2018. Esta delimitação temporal
é pertinente para os fins desta pesquisa, pois a última década apresenta um panorama
razoável acerca da discussão das questões aqui abordadas. Assim sendo, foram
selecionados 19 artigos na CAPES nos quais possibilitaram a configuração de dois
tópicos de análises, que são: 1 A Base Legal para a Gestão Democrática Educacional. 2
Emancipação e Gestão Democrática na Educação. Portanto, a realização deste
levantamento proporcionou a constatação não somente do que está sendo debatido na área
de gestão educacional democrática e teoria crítica na educação com ênfase na autonomia
e emancipação, mas também na construção da fundamentação teórica da linha de pesquisa
de gestão e política educacional do POSEDUC/UERN.
Palavras-chave: Gestão. Educação. Teoria Crítica. Emancipação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como finalidade verificar determinados aspectos referentes às
produções acadêmicas que sejam pertinentes para a gestão educacional democrática e a
teoria crítica nos últimos dez anos, compreendido entre 2008 e 2018, nas fontes
disponíveis tanto na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPS.
Assim sendo, a presente pesquisa ao averiguar as produções relacionadas aos
eixos conceituais que são: 1 A Base Legal para a Gestão Democrática Educacional. 2
Emancipação e Gestão Democrática na Educação.
Tais eixos foram utilizados como os descritores desta pesquisa que se orientou por
três critérios previamente estabelecidos. O primeiro trata-se de que as produções
acadêmicas levantadas estejam diretamente relacionadas com as questões que envolvam
as categorias temáticas aqui trabalhadas. No tocante ao segundo refere-se que estejam
disponíveis no banco da CAPES. Já no que diz respeito ao terceiro é referente ao período
de tais produções, uma vez que devem está situadas nos últimos dez anos (2008-2018).
Neste sentido, os trabalhos levantados foram 19 artigos na CAPES relacionadas
com a gestão educacional democrática e a teoria crítica, se enquadrando aos critérios
citados. E foi justamente por considerar que para se ter uma visão mais adequada sobre
as discussões e as noções conceituais, que foi sentida a necessidade de aprofundar a
investigação verificando as produções sobre cada eixo temático sem necessariamente
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estarem relacionados entre si, mas ainda sim contribuam para a elucidação das questões
aqui abordadas.
Assim sendo, quando foram pesquisados os trabalhos relacionados à gestão
educacional democrática, constatou-se que os trabalhos faziam análises sobre os aspectos
históricos e legais a respeito dos fundamentos deste modelo de gestão legitimados na
legislação educacional vigente no Brasil. Os trabalhos que tratam destas questões são:
TIPO

TÍTULO
Gestão
escolar e
democratização da escola:
Artigo/CAPES desafios e possibilidades de
uma construção coletiva
Política
e
Gestão
Educacional.
Gestão Educacional nos
municípios:
entraves
Artigo/CAPES e perspectivas.
Educação escolar e gestão
Artigo/CAPES democrática
do
ensino:
perspectivas.

AUTORES

ANO

BERNADO;
BORDE;
CERQUEIRA

2018

CUNHA.

2009

MASSON;
ACKER;

2018

Campo do poder, refração
política
e
legislação
Artigo/CAPES educacional: notas para uma SANTOS
discussão
da
gestão
democrática no Brasil.
Gestão democrática da escola
Artigo/CAPES no
Brasil:
desafios
à VIEIRA; VIDAL
implementação de um novo
modelo.
PNE (Plano Nacional de
Artigo/CAPES Educação) 2014 - 2024: CARVALHO
A gestão democrática na
educação se faz presente?

2015

2015

2015

Também foram constadas reflexões e críticas pertinentes a noção de gestão
educacional democrática no contexto capitalista, apresentado sua proposta alternativa ao
modelo de gestão neoliberal. Tais produções contribuem para o enriquecimento da
discussão relacionada aos fundamentos da teoria crítica na educação. Neste sentido foram
selecionados trabalhos que problematizaram a noção de razão instrumental e o tecnicismo
positivista, bem como sua influência no âmbito socioeducacional. Ainda na teoria crítica
foram verificados que produções apresentaram os fundamentos da razão comunicativa e
da ação decorrente dela como caminho alternativo a esta redução instrumental da razão e
da mecanização das ações contribuindo de maneira significativa para a autonomia e
emancipação. Estas questões são abordadas pelas seguintes fontes:
TIPO

TÍTULO

AUTORES
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Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES
Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

Artigo/CAPES

O tempo e a gestão na
educação: elementos de
uma análise a partir da MAIA
teoria crítica.
Gestão escolar democrática
e a pedagogia histórico- BACZINSK;
crítica:
contradições, COMAR;
limites e possibilidades
Gestão
escolar:
da
centralização
à CARVALHO.
descentralização. Política e
Gestão Educacional
Gestão e democracia na CÁRIA;
escola: limites e desafios SANTOS
Teoria crítica da sociedade:
um
olhar
sobre
a
educação em tempos de
sociedade tecnológica
Ciência,
tecnologia
e
sociedade pelo olhar da
Tecnologia Social: um
estudo a partir da Teoria
Crítica da Tecnologia
De Marx a Horkheimer:
uma
historia
da
convergência entre teoria e
práxis.
Pedagogia crítica e ensino
em Administração: em
busca de novas abordagens.
A pedagogia tecnicista e a
organização do sistema de
ensino brasileiro

LASTORIA;
SILVEIRA;
TEFANUTO;
PIMENTA;
DUCI

2016

2016

2012

2015

2013

FREITAS;
SEGATTO.

2014

MORAES JR,

2012

MARANHÃO;
PAULA

2011

SILVA. A.

2017

Habermas e a educação: MUHL.
racionalidade
comunicativa, diagnóstico
crítico e emancipação.
Habermas: 80 anos de
percurso filosófico, novos MARTINI
rumos para teoria critica
e reflexos na educação
A escola e a cidade no
processo educativo em
direitos
humanos. ASSAD
Congresso Nacional de
Educação.
Adorno: uma crítica aos BRÍGIDO;
advogados da indústria NOGUEIRA

cultural.
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E diante das análises e reflexões destas produções acadêmicas foi possível uma
interconexão de concepções e ideias, as quais por sua vez possibilitaram uma visão
panorâmica das principais questões relacionadas com os referidos eixos temáticos.
METODOLOGIA
A metodologia aplicada no presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa
bibliográfica no formato de um estado da arte. Tal metodologia possibilita a compreensão
do desenvolvimento de produções acadêmicas, as quais por sua vez tenham pertinência
para o enriquecimento e elucidação das principais questões relacionadas com as
categorias de análises norteadoras desta linha de investigação considerando o período de
10 anos.
Tal procedimento metodológico se torna de fundamental importância para nortear
o desenvolvimento dos passos preliminares de uma futura dissertação no programa de
mestrado em Educação da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - POSEDUC/UERN, na linha de pesquisa gestão e política educacional,
uma vez que os trabalhos selecionados serão muito relevantes tanto para se ter a
percepção de como está o andamento dos debates acerca das principais questões
relacionadas às temáticas aqui investigadas bem como para o enriquecimento de sua
fundamentação teórica.
As pesquisas referentes ao estado da arte, se caracterizam por um levantamento
bibliográfico, que por sua vez possibilita um mapeamento das discussões acadêmicas
sobre as mais variadas questões e temáticas relacionadas às mais diversas áreas do
conhecimento. A aplicação da referida metodologia, se configura por um de caráter
descritivo e analítico da produção acadêmica sobre um determinado tema em que se
almeja desenvolver uma investigação sobre em que situação está as discussões entorno
de suas questões.
No primeiro momento foi feita a busca nos sites da CAPES aplicando os
descritores apresentados anteriormente. Posteriormente, a seleção aconteceu através das
leituras dos títulos e resumos dos trabalhos. Vale ressaltar que a seleção já ia acontecendo
por um processo de exclusão quando os títulos demonstravam de maneira evidente que
não se enquadravam nos parâmetros estabelecidos. Como por exemplo, quando
apareciam artigos em inglês no caso do portal da CAPES, apresentavam já no título, que
se tratava de um estudo de caso muito específico de realidades que não se afinavam com
a linha de pesquisa deste trabalho.
Quando o título indicava uma possível relação com esta pesquisa era feita a leitura
do resumo, e se confirmada à relação o trabalho era selecionado. Como resultado deste
procedimento tivemos no tópico de análise 1: de 113 artigos somente 6 se enquadravam
nos critérios estabelecidos. No tópico de análise 2: de 134 artigos foram selecionados 13.
No fim da realização deste passo a passo metodológico, percebemos que a seleção,
criteriosa, por meio de uma análise das produções acadêmicas, que se enquadravam nos
critérios propostos, avaliou-se como satisfatória ao cumprimento dos objetivos deste
estado da arte.
A BASE LEGAL PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA EDUCACIONAL
Bernado, Borde e Cerqueira (2018), discorrem sobre a gestão democrática no
âmbito da educação brasileira, contextualizando-a nos parâmetros legais, que por sua vez
se caracterizam como os princípios norteadores de sua regulamentação e atuação. Assim
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sendo, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – Lei 9394/96 como o Plano Nacional de Educação (2014-2024) são
apresentadas como a base jurídica, a qual regulamenta este processo democrático da
gestão educacional. Sendo que o artigo destaca aspectos da construção coletiva da política
considerando o projeto político pedagógico.
Cunha (2009) chama a atenção para o contexto histórico, no qual foi elaborada e
promulgada a Carta Magna que regeria a vida da nação brasileira, podemos observar que
a força das inspirações democráticas se ampliava depois de pouco mais de duas décadas
do regime militar, que não dava espaço para estas manifestações. O fato de fazerem
menção a este aspecto histórico da constituição tem haver com o fato de que no campo
educacional, a noção de gestão democrática tinha um caráter especial, já que durante o
governo dos militares o pensamento crítico e a liberdade de expressão foram “asfixiados”
sob o peso opressor da censura. Sendo que Cunha trabalha a avaliação de experiências de
descentralização e gestão de sistemas e escolas nos estados da Federação.
Masson e Acker (2018) basicamente abordam que mesmo que a noção de
democracia no contexto capitalista seja fortemente criticada, não podemos negar que a
abertura histórica para a expressão destes próprios pensamentos críticos, foi muito
importante tanto para a nação brasileira quanto para a educação. Pois com a abertura
política que se formava no país teve impacto direto no desenvolvimento de parâmetros
democráticos na gestão educacional. O artigo destaca a presença das classes subalternas
nas escolas e a possibilidade da gestão democrática educacional como forma para
superação do fracasso escolar.
Santos (2015) discorre que os artigos constitucionais referentes à educação, estão
relacionados com a garantia constitucional deste direito fundamental além de fortalecer o
movimento de consolidação da democracia, já que o dever do Estado em garantir o acesso
à educação para todo cidadão se caracteriza como um dos fatores fundamentais para a
consolidação do Estado Democrático de direito. Neste sentido tanto o exercício da
cidadania quanto a qualificação para o trabalho passa necessariamente pelo respeito a esta
exigência constitucional. Santos trabalha as mediações jurídico-políticas e sociais na
gestão educacional democrática.
Vieira e Vidal (2015) Trabalham a organização do sistema de ensino brasileiro o
ano de 1996 foi marcado pela a promulgação da nova LDB - Lei das Diretrizes Básicas,
na qual aprofundou e sistematizou a atual Política Educacional Brasileira. Portanto, este
fundamento legal se tornou um pilar na legislação que regulamenta o sistema de educação
do Brasil e a gestão educacional democrática. Neste contexto reafirma e reforça a garantia
do direito à educação, prescrito pela Constituição Federal e explicita os princípios da
educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar, elucidando as
responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios. No artigo se discute avanços e percalços da legislação brasileira
com foco na implantação de políticas voltadas para o modelo de gestão educacional
democrática.
Carvalho (2015) Tem como objetivo do seu trabalho discutir a respeito da
conceituação de gestão educacional e gestão democrática, como fundamentos para a
construção do entendimento da meta 19 do plano nacional de educação em vigor, que
trata da gestão educacional e democrática, verificando que não há um julgamento comum
sobre o tema. Além do que existe inúmeras dificuldades para a sua realização em tão
pouco tempo (dois anos a partir da entrada em vigor da referida Lei), dentre as quais
podemos citar a falta de comprometimento de determinados gestores.
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EMANCIPAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO
Maia (2016) inspirada na teoria crítica chama a atenção para a ideia de que, apesar
de haver um vasto campo de estudos acerca da gestão no campo educacional, a dimensão
temporal, compreendia enquanto processos históricos e socias, e não tem sido muito
discutida, muito embora esteja subjacente em qualquer processo pedagógico e esteja
presente na reprodução da organização da sociedade como um todo sistêmico. O objetivo
buscado no artigo é discutir os conceitos desenvolvidos por representantes da teoria
crítica, como Adorno que tem abordado o tema da temporalidade, para que sirva de base
para fazer apontamentos de determinados problemas ainda pouco escrutinados pelas
pesquisas educacionais sob uma perspectiva temporal. Como por exemplo, a existência
de processos de sincronização e dessincronização no cotidiano escolar.
Baczinsk e Comar (2016) abordam a noção de gestão educacional democrática,
tal como apresentada no contexto político-econômico e sociocultural configurado pelo
sistema capitalista como um instrumento de dominação burguesa. Como contraponto a
este aspecto, os autores defendem que uma gestão efetivamente democrática da escola,
só faz sentido mediante uma qualificada prática social que tem no processo educativo
uma ferramenta essencial na transformação emancipatória das injustas estruturas
capitalistas. O artigo apresenta a relação entre as correntes Taylorismo, Fordismo e
Toyotismo com o conceito de gestão educacional democrática na sociedade capitalista. E
propõe a Pedagogia Histórico-Crítica pautada no materialismo histórico como uma
alternativa, nas práticas de gestão emancipatórias.
Carvalho (2012) Apresenta que para se ter uma compreensão adequada e crítica
da gestão democrática se faz necessário compreender as mudanças ocorridas tanto no
âmbito social quanto educacional nos últimos tempos. Neste sentido apresenta como
finalidade do artigo a análise do movimento de substituição do modelo de administração
centralizada, burocrático-racional do trabalho escolar, no qual norteava os procedimentos
de gestão, por novas práticas organizacionais descentralizadas consideradas mais
democráticas. Assim se buscou compreender o processo de transição do modelo
taylorista/fordista pelo modelo flexível inspiradas em novas formas de gerenciamento
como trabalho em grupo, a cooperação, a flexibilização e a descentralização. O autor
destaca que essas novas formas de organização do trabalho não se limitaram ao campo
empresarial, mas também foram adotadas pela administração pública, e isso por sua vez
influencia a maneira de gerenciar as instituições públicas, inclusive as educacionais.
Cária e Santos (2015) Argumentam que mesmo com fortes influências políticoeconômicas e socioculturais na educação, também existe a possibilidade de emancipação.
Tal superação ocorreria por meio de um processo dialético que catalise uma mudança de
paradigma educacional, o qual os indivíduos não sejam compreendidos e tratados como
objetos (meio) a ser profissionalmente capacitados, para serem economicamente
explorados. Neste novo contexto, a gestão escolar é apresentada como um conjunto de
meios e processos, que contribuam para o desenvolvimento das potencialidades do sujeito
(fim), de modo a capacitá-lo para o protagonismo político-econômico e sociocultural,
onde de fato acontece o verdadeiro exercício da cidadania. No artigo têm-se críticas ao
modelo de gestão pretensamente democrática, mas que não proporciona a participação
dos sujeitos da escola. Destaca que a participação efetiva de tais sujeitos nos processos
de gestão escolar e a construção da democracia na escola é um grande desafio.
Freitas e Segatto (2014) trabalham a teoria crítica argumentando que no contexto
histórico moderno a razão instrumental surge na medida em que o sujeito do
conhecimento assume para si uma ambição ancorada na ideia de que conhecer é
praticamente sinônimo de dominação e controle dos recursos naturais e dos seres

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

249

humanos. Neste sentido a razão moderna, se configura pela sua sistematização dos meios
para a mais eficaz aquisição dos fins. Ou seja, está centralizada na funcionalidade e na
relação meio-fim, e não na reflexão crítica da estrutura político-econômica e da dinâmica
sociocultural. O artigo trabalha a Teoria Crítica na tecnologia e educação visando refletir
sobre a emancipação do indivíduo através de um processo de construção social guiado
pela valorização de uma aprendizagem crítica, democratização do conhecimento e luta
politica.
Lastoria, et. all,. (2013) discorrem que a razão enquanto instrumento, a ciência se
caracteriza não como uma maneira eficaz de se ter um acesso epistemológico confiável
aos conhecimentos verdadeiros, mas como um instrumento de dominação e controle,
manifesto na maneira sofisticada e tecnológica de exploração da natureza e do ser
humano. Portanto, ressaltam que essa visão da ciência como porta voz da legitimidade do
conhecimento e consequentemente guia da ordem e do progresso moderno é o fenômeno
mais preciso proveniente da noção da razão instrumental. Neste aspecto tem-se a
influência do positivismo, já que destaca a predominância de conteúdo objetivo; que por
sua vez se reveste da instrumentalidade alinhada pelo pragmatismo técnico, políticoeconômico e sociocultural. O artigo aborda Teoria Crítica da Sociedade no âmbito
educacional em tempos de crescente desenvolvimento tecnológico. Uma educação crítica
é trabalhada como uma alternativa para a superação da dominação que impera na
sociedade, cada vez mais tecnificada e falaciosamente democrática.
Já Moraes Junior (2012) chama a atenção para o fato de que na história do
pensamento marxista houve uma atualização dos aspectos político-intelectuais dos
fundamentos do materialismo histórico. Esse processo marcou uma mudança não
somente da compreensão da sociedade, mas também da razão apontando influências
históricas, sociais e vivenciais da racionalidade. O autor apresenta uma retrospectiva
histórica do marxismo ocidental culminando na teoria crítica da Escola de Frankfurt com
destaque para a noção de materialismo histórico.
Martini (2011) abordam a noção de razão comunicativa de Habermas, como uma
critica bem fundamentada à redução da racionalidade ao seu aspecto estritamente técnicoinstrumental, no entanto ao contrário de seus pares da escola de Frankfurt ele não era tão
pessimista quanto ao projeto da Modernidade, mantendo seu otimismo quanto ao
processo do desenvolvimento da razão como fundamento imprescindível para a
emancipação humana. O artigo foca o mundo da vida apresentando os pressupostos da
teoria da ação comunicativa de Habermas como uma interpretação diferenciada na teoria
crítica, que por sua vez possibilita novas possibilidades para a compreensão de uma
educação alicerçada não somente a unilateralidade da técnica-científica capitalista, mas
em uma prática racional, crítica e comunicativa.
Muhl (2011) estabelece como objetivo discorrer sobre uma proposta pedagógica
crítica, tendo como base a Teoria da Ação Comunicativa de Jung Habermas. Com este
intuito é analisada as implicações da teoria da racionalidade comunicativa e da teoria da
modernidade de deste representante da teoria crítica no âmbito educacional. Neste
sentido, é feito um breve diagnóstico da crise atual da racionalidade e da educação.
Tomando-o como base para a análise das referidas implicações é avaliada, do ponto de
vista pedagógico, a eficácia das teses de Habermas. Como principais destaques têm-se a
mudança do paradigma da filosofia do sujeito para o paradigma da intersubjetividade, e
a função da filosofia neste processo.
Assad (2015) no tocante a gestão escolar, denunciam tanto as práticas de
dominação quanto anunciam a possibilidade de emancipação na educação, como uma
maneira significativa para a compreensão da dialética, presente no processo
socioeducacional. Desmistificam a escola como promotora da cidadania, colocando em
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evidência a reprodução de dominação capitalista subjacente no âmbito educacional.
Inerido neste contexto teórico, a gestão escolar tal como está estruturada atualmente, é
problematizada como um instrumento de dominação burguesa, por está reproduzindo e
perpetuando as ideologias e estruturas sociais dominantes. Assad denuncia um déficit
democrático e civil brasileiro, por causa da interferência do interesse privado na esfera
pública dificultando a garantia de direitos fundamentais e a emancipação da população.
Maranhão e Paula, se propõe a fazer uma análise histórica da pedagogia crítica e
avalia-la como um projeto viável para o ensino em Administração. Para a realização deste
intento foram analisadas tanto as concepções não críticas da escola tradicional, da escola
nova e do tecnicismo no contexto político-social brasileiro, quanto as perspectivas da
escola crítica-reprodutivista de Bourdieu e Passeron e os pressupostos da Pedagogia
Crítica. Partindo do desenvolvimento das análises e reflexões tal pedagogia, mesmo que
necessite de uma grande reorganização da racionalidade tradicional neste setor, torna-se
uma possibilidade real. A justificativa para este trabalho, está fundamentada
principalmente, na noção de que nestes cursos predominam as estratégias ideológicas de
alienação tão próprias do capitalismo.
Silva (2017) busca compreender o contexto em que a tendência tecnicista foi se
instalando na organização do sistema de ensino brasileiro. Com este intuito foi feito uma
breve contextualização histórica da evolução do sistema capitalista apresentando o
processos históricos e as diretrizes teóricas do modelo tecnicista da educação. Orientado
por autores como Libâneo e Saviani, entre outros que serviram de suporte teórico para a
problematização do tema, foi chegada a conclusão de que tal modelo exige uma
produtividade através da racionalização do sistema de ensino, pautados em objetivos de
ensino fragmentados. Desse modo existe uma inversão no processo pedagógico, na qual
as técnicas determinam os fins, ocorrendo, portanto uma transformação na organização
do trabalho pedagógico da escola, que passa a se nortear por um ensino que almeja um
resultado uniforme e não crítico.
Brigído e Nogueira (2016) Procuram investigar em que se fundamenta a crítica de
Theodor Adorno aos chamados de advogados da “Indústria Cultural. Neste contexto
destaca s principais características da crítica, e seus reflexos no corpo social, argumentado
que a arte e a cultura, passaram a ser produtos industrializados e comercializados com
fins de dominação. Portanto, a concepção da arte e da cultura como emancipação do ser
humano, é violada uma vez que são transformadas em mercadorias, cujo objetivo é
reforçar e espalhar o pensamento da classe dominante por meio dos mecanismos de seu
poderio econômico, acarretando em o que classificou como uma “pseudoindividualidade”. O indivíduo é reduzido a um objeto de manipulação da indústria que se
empenha em converter tudo em mercadoria. E aqueles que por ventura não aderirem à
forma de pensar imposta pela Indústria, se perderão em meio à uma massa consumidora
e alienada. Nesta realidade a Indústria atua como uma espécie de “braço” do sistema
capitalista, no qual utiliza-se dos meios de comunicação e massas, para exercer grande
poder de influência na difusão e consolidação da ideologia dominante.
CONCLUSÃO
Nas considerações finais deste trabalho, reforçamos que as reflexões críticas
desenvolvidas a partir do levantamento e mapeamento de fontes bibliográficas que por
sua vez ajudou na elucidação do debate nas noções de gestão educacional democrática
juntamente com a teoria crítica, resultando em uma perspectiva, na qual todos os sujeitos
envolvidos no cotidiano escolar podem contribuir para uma prática pedagógica voltada
não para atender os interesses do sistema capitalista. Mas na verdade fazer um
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contraponto a lógica dominante de modo a desenvolver um modelo de gestão direcionado
para a capacitação dos indivíduos para um protagonismo político-econômico e
sociocultural voltados para a superação das injustiças e a construção de uma sociedade
mais igualitária.
REFERÊNCIAS
ASSAD, Kátia Fernanda Faria. A escola e a cidade no processo educativo em direitos
humanos. Congresso Nacional de Educação. II CONEDU. 2015
BACZINSK,Alexandra Vanessa de Moura; COMAR, Sueli Ribeiro Gestão escolar
democrática e a pedagogia histórico-crítica: contradições, limites e
possibilidadesPolítica e Gestão Educacional, 01 Dezembro 2016, pp.145-165
BERNADO, Elisangela Da Silva; BORDE, Amanda Moreira; CERQUEIRA Leonardo
Meirelles.Gestão escolar e democratização da escola: desafios e possibilidades de
uma construção coletiva Política e Gestão Educacional. 01 Janeiro 2018, pp.3148 [Periódico revisado por pares] Disponível in: http://www.periodicos.capes.gov.br
Acesso em 20 de Nov. de 2018.
BRÍGIDO, Edimar; NOGUEIRA, Sales C. De Melo. Adorno: uma crítica aos
advogados da indústria cultural. Kalagatos, 01 Dezembro 2016, Vol.12(24), pp.61-87
CÁRIA, Neide Pena Cária; SANTOS Mileide, Pereira Santos. Gestão e democracia na
escola: limites e desafiosRevista de Gestão e Avaliação Educacional, 01 Outubro 2015,
Vol.3(6), pp.27-41
CARVALHO, Elma Júlia Gonçalves de. Gestão escolar: da centralização à
descentralização. Política e Gestão Educacional Cadernos de Pesquisa em Educação PPGE/UFES 39 Vitória, ES. a. 9, v. 18, n. 36, p. 33-53, jul./dez. 2012
CARVALHO, Jholos PNE (Plano Nacional de Educação) 2014 - 2024: A gestão
democratica na educação se faz presente?2015, Vol.31(8), pp.41-52 Disponível in:
http://www.periodicos.capes.gov.br Acesso em 20 de Nov. de 2018.
CUNHA, Maria Couto. Gestão Educacional nos municípios: entraves
e perspectivas.01 January 2009 O livro “Gestão Educacional nos Municípios: entraves
e perspectivas", de Maria Couto Cunha foi lançado no dia 18 de junho no Museu
Geológico da Bahia.
FREITAS,Carlos Cesar Garcia; SEGATTO, Andrea Paula. Ciência, tecnologia e
sociedade pelo olhar da Tecnologia Social: um estudo a partir da Teoria Crítica da
Tecnologia.Cadernos EBAPE.BR, 01 Junho 2014, Vol.12(2), pp.302-320
LASTORIA, Luiz Antonio Calmon Nabuco; SILVEIRA, Bruno Perozzi da;
STEFANUTO, Jéssica Raquel Rodeguero; PIMENTA, Juliana Carla Fleiria; DUCI,
Juliana Rossi. Teoria crítica da sociedade: um olhar sobre a educação em tempos de
sociedade tecnológica. Conjectura: filosofia da educação , 2013, Vol.18(1), pp.164-178

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

252

MAIA, Ari Fernando Maia. O tempo e a gestão na educação: elementos de uma análise
a partir da teoria crítica. Política e Gestão Educacional, 01 Dezembro 2016, pp.528546
MARANHÃO, Carolina Machado; PAULA, Ana Paula de. Pedagogia crítica e ensino
em Administração: em busca de novas abordagens. GESTÃO.Org, 2011, Vol.9(3),
pp.438-462
MARTINI, Rosa Maria Filippozzi. Habermas: 80 anos de percurso filosófico, novos
rumos para teoria critica e reflexos na educação. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz
do Sul, v.19, n1, p.187-208, jan./jun 2011
MASSON, Máximo Augusto Campos; ACKER, Maria Teresa Vianna Van; Educação
escolar e gestão democrática do ensino: perspectivas.Política e Gestão Educacional,
01 Janeiro 2018, pp.84-104 [Periódico revisado por pares] Disponível in:
http://www.periodicos.capes.gov.br Acesso em 20 de Nov. de 2018.
MORAES JR, Manoel Ribeiro de. De Marx a Horkheimer: uma historia da
convergência entre teoria e práxis.PráxisFilosófica, Jan, 2012, Issue 34, p.119(19)
MUHL, Eldon Henrique. Habermas e a educação: racionalidade comunicativa,
diagnóstico crítico e emancipação. Educ. Soc. vol.32 no.117 Campinas Oct./Dec. 2011
SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo Dos.Campo do poder, refração política e
legislação educacional: notas para uma discussão da gestão democrática no
Brasil.Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 01 Abril 2015, Vol.9(4),
pp.969-984
SILVA. Andréa Villela Mafra da. A pedagogia tecnicista e a organização do sistema
de ensino brasileiro. Revista Histedbr On-line, 01 Maio 2017, Vol.16(70), pp.197-209
VIEIRA, Sofia Lerche; VIDAL, Eloisa Maia. Gestão democrática da escola no Brasil:
desafios à implementação de um novo modelo. Revista Iberoamericana de Educación,
01 Janeiro 2015, Vol.67, pp.19-38 Disponível in: http://www.periodicos.capes.gov.br
Acesso em 20 de Nov. de 2018.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

253

REFLEXÕES SOBRE O FAZER PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DO
CEEP DR RUY PEREIRA DOS SANTOS
Roseane Idalino da Silva79

RESUMO
O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional se tornou um dos maiores desafios na
educação atual, se constitui em uma das propostas que visa romper com a dualidade
histórica que acompanha essa modalidade de ensino no Brasil. Assim refletir sobre o fazer
pedagógico de instituições que ofertam o Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional leva-nos a compreender como o processo de ensino-aprendizagem se dá
nessa modalidade de ensino. O presente artigo apresenta uma reflexão sobre o fazer
pedagógico dos professores do Centro de Educação Profissional Doutor Ruy Pereira dos
Santos, localizado em São Gonçalo do Amarante/RN, com o objetivo de refletir sobre as
práticas pedagógicas desenvolvidas nessa instituição nos dois primeiros anos de
funcionamento. Para embasar nossa pesquisa utilizamos os direcionamentos teóricos de
Ciavatta (2005), Ramos (2005, 2008), Dante (2010), Freire (1996). A metodologia
consistiu num estudo de campo exploratório, para tanto, nos detivemos na observação
participante para compreender como se deu o processo inicial de funcionamento dos
Centros de Educação Profissional no Rio Grande do Norte, e também para observar o
trabalho pedagógico dessa instituição de ensino, além disso, recorremos à pesquisa
bibliográfica. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa com base nas observações feitas
em lócus. Essa pesquisa é relevante, pois apresenta um panorama do funcionamento e das
práticas pedagógicas presentes no Centro, bem como uma reflexão sobre o Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional. Os nossos resultados apontam que o fazer pedagógico
do CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos, busca atender a uma dimensão do trabalho, da
ciência, da cultura e da tecnologia, visando desenvolver um trabalho que pense na
perspectiva da formação humana integral, contribuindo significativamente nesse processo
com ações de reflexão e vivências diferenciadas no espaço escolar.
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Educação Profissional. Fazer Pedagógico.
INTRODUÇÃO
O presente artigo faz parte do pré-requisito para obtenção do título de especialista
em Gestão de Processos Educacionais, curso ofertado pelo Instituto de Educação Superior
Presidente Kennedy. O nosso interesse de investigar sobre a o fazer pedagógico dos
professores no Centro Estadual de Educação Profissional – CEEP Dr. Ruy Pereira dos
Santos emerge com a possibilidade de desenvolver um trabalho de acompanhamento
pedagógico neste Centro, onde atuamos como Coordenadora Pedagógica da Instituição
de Ensino.
Hoje acompanhamos o cotidiano do Centro e percebemos que esse contato não
pode ser vivido sem ter um olhar de pesquisa e de intervenção, sabendo que o registro
sistemático e o retorno a essa escrita é uma experiência de formação continuada e que
deve compor o fazer pedagógico dos professores.

Mestranda em Educação Profissional – PPGEP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). Email: roseaneidalino@gmail.com
79

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

254

Participamos no início de 2017 da seleção interna, realizada pela Secretaria de
Estado da Educação e da Cultura– SEEC, para preenchimento das vagas abertas para a
composição da equipe gestora do Centro. Que atualmente segue a seguinte composição:
Diretor, Vice-diretor, Coordenador Pedagógico e Coordenador Financeiro. Fomos
selecionados e assumimos o trabalho em abril de 2017.
Desde então, os questionamentos com relação à implementação e o
desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos nos Centros tem sido as nossas inquietações,
em especial do CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos. O desejo seria de ter contato com a
realidade de implementação e do fazer pedagógico de todos eles, ou, ao menos, da região
metropolitana de Natal que hoje dispõem de cinco Centros em funcionamento – CEEP
Prof. João Faustino Ferreira (Natal); CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos (São Gonçalo do
Amarante); CEEP Professora Lourdinha Guerra (Parnamirim); CEEP Ruy Antunes
Pereira (Ceará Mirim); CEEP Professor Hélio Xavier de Vasconcelos (Extremoz).
No entanto, para uma compreensão da temática abordada faz-se necessário
delimitar o lócus da pesquisa e para tal definimos que iremos dialogar apenas com o CEEP
Dr. Ruy Pereira dos Santos, compreendendo que a sua realidade pode ser um reflexo dos
demais Centros Estaduais, em especial, daqueles que atenderam até o fim de 2017 com o
tempo semi-integral, por se tratar de um estudo de caso.
Para esse artigo nos deteremos às práticas pedagógicas que compõem o fazer
pedagógico dos professores no Centro Estadual de Educação Profissional Doutor Ruy
Pereira dos Santos no decorrer dos seus dois primeiros anos de funcionamento, a partir
da observação participante, no âmbito das práticas optou-se por analisar o currículo
integrado.
Portanto, temos como objetivo geral tecer reflexões sobre o fazer pedagógico dos
professores no CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos – São Gonçalo do Amarante, RN,
considerando a efetivação do currículo integrado.
Nessa perspectiva surgem alguns questionamentos que nortearão a nossa pesquisa
inicialmente, levando em consideração as práticas pedagógicas de um Centro que se
propõem ofertar o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Diante dessa realidade nos questionamos: Quais dificuldades foram enfrentadas
pela equipe do Centro Estadual de Educação Profissional – CEEP Dr. Ruy Pereira dos
Santos para a implementação do Centro? Quais foram às maiores dificuldades
pedagógicas enfrentadas pela equipe para garantir um Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional?
Nossa metodologia de pesquisa está embasada em pesquisas bibliográficas, sendo
uma pesquisa qualitativa com estudo de caso baseada nas orientações de Minayo (2007),
para tal usamos como instrumento de pesquisa a observação participante para
compreender como se deu o processo inicial de funcionamento do CEEP Dr. Ruy Pereira
dos Santos, e visando dialogar com o trabalho pedagógico dessa instituição de ensino.
Realizamos uma analise qualitativa, com base nas observações feitas em loco, e nas
atividades realizadas diariamente como coordenadora pedagógica da instituição. Nossa
pretensão será de ampliar e melhorar o trabalho realizado nas escolas e Centros que
ofertam o Ensino Profissional, bem como contribuir com a produção de conhecimento na
área de Educação Profissional.
Essa pesquisa é relevante, pois apresenta um panorama do funcionamento e das
práticas pedagógicas presentes no CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos, pois compreender
como tem sido esse processo contribuirá para elaboração de estratégias de formação
continuada da equipe pedagógica e administrativa, bem como traçar estratégias de
investimento financeiro que visem à melhoria do trabalho pedagógico na rede estadual de
ensino. Acreditamos também que essa pesquisa nos dará uma visão geral da realidade dos
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demais Centros Profissionais da rede estadual de ensino, embora cada um tenha as suas
especificidades, enquanto fazer pedagógico.
O nosso artigo está organizado da seguinte maneira: na primeira parte
discutiremos a Educação Profissional no Brasil e a realidade de Ensino Médio Integrado
à Educação Profissional no Rio Grande do Norte. E na segunda, traremos reflexões sobre
o Ensino Médio Integrado e as práticas pedagógicas no CEEP Dr Ruy Pereira dos Santos.
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E A REALIDADE DE ENSINO
MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO RIO GRANDE DO
NORTE
Na atualidade, vivemos os desafios relacionados aos avanços tecnológicos, as
dinâmicas do mundo do trabalho, e as preocupações com a formação de um ser humano
integral. As mudanças que tem ocorrido na sociedade moderna são significativas e
automaticamente, exigem de nós uma profissionalização de qualidade, que vise contribuir
com o desenvolvimento das múltiplas habilidades presentes no ser humano. As profissões
se modificam para atender a uma demanda do mercado; o tempo, o trabalho, a produção
e, em especial, a formação ganham perfis e significados diferentes gerando uma demanda
na sociedade que até então não se exigia.
O Brasil, ao longo de sua história, passa por mudanças que interferem na educação
escolar. Nos primeiros anos de organização sistematizada, tivemos influencias dos padres
Jesuítas que já desenvolviam as formações específicas para os conhecimentos
propedêuticos e para os conhecimentos manuais. Reforçando que o ensino profissional
no Brasil se consolida para atender essa demanda de formação específica para uma
determinada parcela da população, com perfil determinado para tal. De acordo com
Frigotto (2005, p.32), “no Brasil, o dualismo se enraíza em toda a sociedade através de
séculos de escravismo e discriminação do trabalho manual.”. Reforçando que o ensino de
atividades manuais seria destinado para pessoas pobres.
Recentemente algumas mudanças ocorreram e foram significativas para que o
Ensino Profissional no Brasil tivesse um maior alcance para a população de modo geral.
Destacar-se a Reforma da Educação Profissional ocorrida no Governo Luiz Inácio Lula
da Silva que desencadeou várias ações, entre elas o Programa Brasil Profissionalizado
(2007) que a sua adesão, por parte dos Estados, possibilitou a ampliação do ensino
profissional nas redes estaduais de ensino.
O Ensino Médio Profissional dentro dessa conjuntura retoma a proposta de Ensino
Integrado, apesar de o ensino concomitante e subsequente ainda ser garantido pelo
Decreto nº 5.154 de 2004, que vai reger as modificações no Ensino Profissional, proposta
essa que leva em consideração a formação do ser humano em uma perspectiva integral,
com uma ampla formação no que se refere ao mundo do trabalho, garantindo
conhecimento para o trabalho laboral, além disso, para a vida.
Compreendendo que os Estados passam a ampliar as suas propostas dentro do
contexto do Decreto 5.154/04, o Ensino Profissional ganha amplitude no cenário do
Estado do Rio Grande do Norte, portanto para atender essas novas demandas, os
investimentos financeiros são redimensionados para a reestruturação das escolas que
ofertaram ou ofertarão o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, modificando
as dinâmicas de trabalho e o fazer pedagógico.
Embora apresentem, em sua composição, dificuldades, para garantir um Ensino
Médio Profissional de qualidade, que vai desde a organização das estruturas das escolas
que irão ofertar, ou que já estão ofertando, no que se refere a maquinários e equipamentos
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específicos para a formação dos alunos; bem como, a formação inicial e continuada dos
profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
O fazer pedagógico se caracteriza por todas as práticas de ensino planejadas ou
não, vivenciadas dentro do espaço escolar. Ações essas que pensadas e repensadas em
seu fazer compõem o processo formativo do professor e da equipe pedagógica.
As mudanças tecnológicas modificaram as formas de produção da sociedade para
a sua sobrevivência. As revoluções que ocorreram no mundo ao longo desses últimos
séculos levaram, sem dúvida, a uma modificação do homem que atua no mundo do
trabalho. Quando nos referimos ao mundo do trabalho, não se fechamos apenas ao laboral,
mas também a sua ação como ser pertencente ao mundo que produz vida, cultura, ciência
(CIAVATTA, 2005).
Essas transformações chegam à educação de forma rápida e sem muito diálogo,
pois o espaço escolar passar a ser o produtor desse homem que deve atuar neste contexto
diverso, que cobra múltiplas competências. Nessa realidade, emergem políticas públicas
que iram conduzir o trabalho pedagógico das escolas, com um olhar para esse mundo do
trabalho, impactando os direitos e deveres dos agentes desse processo.
De acordo com Nascimento e Silva (2017, p.2), essas políticas seguem os
interesses e preferências que serão desenvolvidas nos governos, ou seja, temos políticas
de governo e não política de Estado, estando elas a serviço de quem está no poder.
O Ensino Profissional no Brasil está mergulhado nesta conjuntura de forma tão
profunda que em muitos casos uma política impede o desenvolvimento da outra. Os
projetos e programas apresentados pelos governos, em sua grande maioria, são para
atender as suas necessidades e não a da população de fato. Ao longo desses últimos anos
tivemos algumas ações realizadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, em destaque a
Reforma da Educação Profissional (2003-2010), mas que de acordo com Nascimento e
Silva (2017, p. 3),
[...] a educação profissional no país está passível de descontinuidade, já
que projetos e programas são reinventados com base em uma releitura
das ações governamentais anteriormente promovidas, inclusive,
apresentados com outros nomes, adjetivos e no aparato legal. Desse
modo, constatamos que as (re) apresentações de projetos e programas
se dão com foco nas disputas de poder e não na promoção de melhorias
para educação.

O Decreto nº 5.154/2004 institui uma nova organização ao Ensino Profissional,
permitindo diferentes intervenções por meio da rede pública de ensino e pela rede privada.
Salientamos que essa disponibilidade abre precedentes para várias situações no ensino
profissional; e que cumprir o que está no decreto se torna algo desafiador em nossas
realidades de ensino.
Diante das modificações ocorridas depois do Decreto nº 5.154/2004, podemos
destacar como ponto positivo e desafiador a expansão do Ensino Profissional nas redes
estaduais, seguindo uma proposta de ensino na forma integrada.
O Rio Grande do Norte/RN, em 2018, apresenta um quadro significativo de
escolas que oferecem a Educação Profissional na rede Estadual de Ensino, com 54 escolas
conveniadas para oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e a
construção de 10 Centros Estaduais de Educação Profissional.
Entre eles, destacamos os sete Centros Estaduais de Educação Profissional que
tiveram suas atividades iniciadas em 2017, além do CENEP já em funcionamento desde
2008, distribuídos em várias cidades do RN, ampliando o quando das diretorias regionais
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de ensino – DIREC’s, que tem escolas e centros profissionais atendendo com o ensino de
tempo integral ou semi-integral80.
Alguns Centros iniciaram as suas atividades sem uma prévia preparação das
equipes que iriam atuar na rede, vale salientar que esse fato ocorreu com três Centros, os
que não iriam atuar em tempo integral, com o quadro incompleto de funcionários e
professores, e sem a devida estrutura física.
O CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos atende hoje um total de 340 alunos, em 2017
com apenas 160 alunos, distribuídos em oito turmas, com dois cursos técnicos vigente,
Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Edificações. Passou de um total de nove
professores distribuídos em várias disciplinas para um total de 18 professores, que foram
organizadas em estrutura curricular aprovada pela Secretaria de Educação do Estado em
dezembro de 2018. A divisão das disciplinas encontra-se estabelecida da seguinte
maneira: Base Nacional Curricular e parte diversificada – linguagens, matemática,
ciências da natureza e ciências humanas; e a Formação Técnica e Profissional – núcleo
articulador e núcleo tecnológico. Para o ano letivo de 2018 a estrutura curricular já foi
alterada para atender a proposta do ensino profissional integrado ao ensino médio, em
tempo integral.
Podemos salientar, ainda que ao fim de 2017, os três centros que não atendiam em
tempo integral, passarão em 2018 a oferta o ensino nessa conjuntura, sendo reorganizado
todo o fazer pedagógico para uma nova proposta de ensino orientada pela metodologia
exitosa intitulada Escola da Escolha, que trouxe uma dinâmica diferente no trabalho
pedagógico que já havia sido sistematizado em 2017. Por estamos acompanhando todo o
processo de organização do trabalho pedagógico nessa instituição, podemos traçar um
panorama do fazer pedagógico realizado pela equipe de docentes dessa instituição.
REFLEXÕES SOBRE O ENSINO MÉDIO INTEGRADO E AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NO CEEP DR RUY PEREIRA DOS SANTOS
A expansão da Educação Profissional traz para o Rio Grande do Norte a
construção dos Centros Estaduais de Ensino Profissional com recursos federais que visam
atender a população garantindo o ensino médio integrado ao ensino profissional, com uma
dinâmica de atuação que valoriza a formação integral do aluno e a integração curricular,
ressaltando avanços para desconstruir uma proposta de dualidade histórica no ensino
médio e educação profissional.
Nesse contexto, é preciso compreender melhor o que veria a ser ensino integrado,
de acordo com Ciavatta (2005, p. 2) o ensino integrado,
É tornar íntegro, tornar inteiro, o que? No caso da formação integrada
ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos que a
educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em
todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos
processos produtivos, seja nos processos educativos como a formação
inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior.

Compreender esse processo dentro da realidade de escola que temos hoje é
desafiador, pois os profissionais que atuam no ensino profissional, nem sempre
conseguem ter uma visão do estudante como ser integral, que deve ser formado em sua
totalidade, e por vezes, julgam que determinadas áreas de conhecimento são superior a
outras, por acreditar ser mais relevante.
80

Dados coletados do site da Secretaria da Educação e da Cultura: http://www.educacao.rn.gov.br/
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Portanto, é preciso compreender que a escola é lugar de integrar, sobre isso
Machado (2013, p. 43) afirma que é nesse espaço que o indivíduo realiza o encontro com
o outro e com o conhecimento, reforçando a compreensão de que o conhecimento não é
dissociado, ou hierarquizado, mas que vive uma dialética para possibilitar uma formação
mais completa.
Na conjuntura da organização dos Centros Estaduais da rede estadual de ensino
do Rio Grande do Norte, a preocupação com essa compreensão é algo em construção
pelas equipes diretivas em esfera superior. Pois observamos que quando iniciamos um
trabalho de formação que tem como foco o ensino médio integrado, se faz necessário um
processo de compreensão dessa proposta para que ela venha efetivamente integrar, se não
houver, iniciamos com um ponto negativo, levando em consideração que essa
compreensão se dará dentro do processo.
Também destacamos que o ensino médio integrado tem como base para o
currículo integrado: o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia; compreendendo que
esses princípios são indissociáveis (RAMOS, 2008), e que devem compor todo o fazer
pedagógico.
O fazer pedagógico do professor, sua prática de ensino, deve ser respaldada em
ações de reflexão sobre a prática, levando em consideração que o fazer pedagógico exige
planejamento, pesquisa, valorização dos conhecimentos dos educandos e da comunidade
local (FREIRE, 1996), garantindo assim, um efetivo significado nas práticas de ensino
realizadas no espaço escolar.
Dentro dessa perspectiva para o currículo integrado o trabalho é compreendido
como princípio educativo na educação básica, e compreende a produção científica e
tecnológica ao longo dos anos como patrimônio da humanidade que são adquiridos no
convívio social, visando à melhoria nas condições de trabalho, reforçando a ideia de que
somos seres de trabalho, conhecimento e cultura (RAMOS, 2008, p.7).
Também somos produtores de ciência, sistematizando os conhecimentos
formulados em pesquisas e no cotidiano, visando compreender os fenômenos naturais e
suas variações. Dentro dessa dinâmica, passamos a criar cultura, em seu sentido mais
amplo, entendo-a como “[...] produção ética quanto estética de uma sociedade”.
(RAMOS, 2008, p.7).
Tendo esses princípios educativos como base o desafio de atua em uma escola de
ensino médio profissional é sem dúvida um processo de compreensão que ensinar não é
transmitir conhecimento, mas sim permitir que o aluno se faça crítico, sistematizar o
ensino por meio da pesquisa, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos, do
respeito ao próximo, da vivencia, da cultura (FREIRE, 1996), enfim, todo um processo
conjuntivo que leva a uma formação integral.
Tendo essa dimensão como base, podemos compreender que o trabalho
desenvolvido no CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos no decorrer desses dois anos buscou
garantir que o conhecimento fosse compreendido em sua totalidade, buscando realizar a
interdisciplinaridade nas ações cotidianas, com base nas observações realizadas ao longo
da pesquisa.
No ano de 2017, o CEEP atendia a comunidade ofertando o Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional em tempo semi-integral. O perfil dos alunos nesse
período era de jovens que buscavam um curso técnico para adentrar no mercado de
trabalho, viam no ensino médio integrado a possibilidade de obter essa formação.
O trabalho pedagógico foi vivenciado, inicialmente, com a ausência de
professores da área técnica, essa realidade pendurou até o fim do terceiro bimestre. Com
isso, podemos perceber uma pequena evasão, tendo em vista que o objetivo de muitos era
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a formação técnica e a ausência desses profissionais gerava sentimentos de
incompletudes.
No entanto, os professores das disciplinas propedêuticas realizaram um trabalho
sempre voltado para a formação do estudante, compreendendo a dimensão da formação
integral. Nesse ano foram realizadas atividades interdisciplinares, podemos destacar o 1º
Simpósio do CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos. Com base em nossas observações,
concluímos que a atividade teve caráter científico com o objetivo de contribuir com o
processo formativo do aluno que deveria ter acesso as estratégias para o desenvolvimento
de pesquisas voltadas para as demandas da comunidade local.
O simpósio 2017 se organizou com o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade –
um convite ao cuidado com a casa comum. Na organização geral as pesquisas foram
divididas em quatro Grupos de Trabalho – GT:1 – Meio ambiente, literatura e artes; 2 –
Meio ambiente, matemática e formação tecnológica; 3 – Meio ambiente e
interdisciplinaridade: desafios e perspectivas no cotidiano escolar; 4 – Meio ambiente e
ciências humanas.
No ano seguinte, em 2018, a oferta o ensino médio integrado à educação
profissional passou a ser em tempo integral, modificando totalmente o trabalho que vinha
sendo realizado na instituição. A primeira mudança foi à mudança quase que total dos
professores que atuavam na instituição. Por motivos de organização administrativa e em
virtude da proposta do tempo integral a equipe que fosse atuar no CEEP também
precisava trabalhar em tempo integral, ou seja, com um regime de 40horas de trabalhos
todos realizado na escola.
Junto com essa mudança também aconteceram modificações na estrutura
curricular dos cursos que são ofertados, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em
Edificações. Essas mudanças alteram as dinâmicas de trabalho cotidiano. A instituição
passa a ofertar disciplinas como: Projeto de Vida, Componentes eletivos, Estudo
Orientado, Preparação Pós-médio, Avaliação Semanal, Atividades pré-experimentais e
experimentais, Informática Básica, além da disciplina de Empreendedorismo.
Nessa nova dinâmica o trabalho interdisciplinar tomou proporções bem maiores,
passando a acontecer nas atividades do cotidiano, situação que até então, só acontecia em
eventos, ou salvo algumas atividades específicas.
Com base em nossos registros observamos que os componentes eletivos e as
avaliações semanais, duas atividades que acontecem semanalmente, ganham uma
dimensão interdisciplinar desde a sua organização até a sua execução. Além dessas
atividades podemos destacar que os professores das áreas de conhecimento dialogam
constantemente para alinhar as suas atividades. Os momentos de diálogo acontecem no
dia de planejamento coletivo, coordenado por um professor que tenha o perfil para exercer
a função.
Observamos que de modo geral, o fazer pedagógico do CEEP Dr. Ruy Pereira dos
Santos, busca atender a uma dimensão do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia,
visando desenvolver um trabalho que pense na perspectiva da formação humana integral,
contribuindo significativamente nesse processo com ações de reflexão e vivências
diferenciadas no espaço escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho apresentado tecer discussões referentes sobre o Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional, refletindo sobre o trabalho pedagógico realizado em
um dos Centros Estaduais de Educação Profissional no Rio Grande do Norte, CEEP Dr.
Ruy Pereira dos Santos.
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Inferimos que no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional no Rio Grande
do Norte ainda realizará grandes reflexões sobre a prática pedagógica, e com elas
adaptações precisam ser feitas para garantir um bom resultado acadêmico. As
intervenções que hoje são aliadas a este contexto, como a ação do Instituto de
Cooresponsabilidade pela Educação, são estratégias que em sua conjuntura tentam fazer
com que o ensino médio integrado em tempo integral seja uma realidade consolidada na
rede, mas, no entanto, ainda deixa a desejar no que diz respeito em estratégias específicas
para a Educação Profissional.
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O CONSELHO ESCOLAR UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO: algumas
experiências
Rosemeire de Araujo Gomes81
Arilene Maria Soares de Medeiros82

RESUMO
Após a Constituição Federal -1988 e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira -LDB 9.394/96, muitos caminhos foram abertos para garantir o
princípio da gestão democrática nas escolas públicas do Brasil. Esses marcos
possibilitaram que a sociedade pudesse adentrar nas escolas e garantiram a participação
da comunidade (pelo menos em Lei) no fazer das instituições tanto na elaboração do
Projeto Político Pedagógico quanto nos conselhos escolares. Assim, os Conselhos
Escolares tornam-se um dos instrumentos que irá contribuir para a efetivação da gestão
democrática. Ele se configura como um colegiado formado por diferentes membros da
escola de modo que todos possam ser representados tendo direito a vez, voz e voto. Tendo
funções deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora. Tais funções devem ser
efetivadas pelo coletivo, na assertiva do exercício do poder descentralizado e com a
participação da comunidade visando gerir junto aos gestores, num regime de colaboração
com o projeto político pedagógico das instituições escolares. Assim, a democracia
representativa e participativa se materializa no âmbito escolar nos colegiados, quando a
LDB 9394/1996 possibilita a participação da comunidade na gestão de maneira
organizada e atuante. Percebe-se que o conselho é um espaço democrático e tem como
objetivo compartilhar experiências de práticas realizadas no âmbito do conselho escolar
que contribuem para o fomento da gestão democrática, tendo o conselho como um
importante instrumento nesse fazer. Indagamos: o que é preciso para se ter um conselho
democrático e participativo? Usa-se como procedimento metodológico a revisão
literatura tendo como base os autores Noberto Bobbio (1987; 1998), Bordenave (1993) e
Rosenfield (1994). Esses autores fundamentam e dialogam com a temática do artigo.
Aliados a essas leituras, realizamos entrevistas semiestruturadas com dois conselheiros
buscando ouvi-los para analisar as práticas democráticas e participativas. Obviamente,
não existem receitas ou manuais para assegurar a participação da comunidade. Porém, se
os marcos regulatórios ainda não garantem a democratização da gestão democrática em
todos os entes federados, devemos contribuir com experiências exitosas e promover o
debate, para que sejam ampliadas as discussões e perceber que é possível. Os resultados
apontam que quanto mais os conselhos dialogam, exercem sua função efetivamente o
fazer democrático acontece. Faz-se necessário que os conselheiros estejam engajados
nesse propósito - que não acontece da noite para o dia - requer clareza, formação e
organização. Assim, buscando descentralizar o poder, estar-se-á ampliando a participação
e compartilhando a tomada de decisões. Trilhar o caminho para um conselho mais
democrático com uma prática mais participativa no âmbito da gestão da escola pública,
com pais, professores, alunos, funcionários, coordenadores e gestores, como toda a
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comunidade, num coletivo de vozes, contribuirá para a construção de uma escola
autenticamente democrática.
Palavras-chave: Gestão Democrática. Conselho Escolar. Práticas. Participação.
Democracia.

INTRODUÇÃO
Neste artigo, buscamos discutir e contribuir para o debate acerca do Conselho
Escolar, entendido como um espaço democrático. Para tanto, é preciso descortinar o
percurso de inserção dos colegiados nas escolas, considerando os marcos regulatórios e o
que entendemos sobre democracia representativa e participativa. Sabemos que após a
Constituição Federal -1988 e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira -LDB 9.394/96, muitos caminhos foram abertos para garantir o princípio da
gestão democrática nas escolas públicas do Brasil. Esses marcos possibilitaram que a
sociedade pudesse adentrar nas escolas e garantiram a participação da comunidade (pelo
menos em Lei) no fazer das instituições tanto na elaboração do Projeto Político
Pedagógico quanto nos colegiados. Assim, os Conselhos Escolares tornam-se um dos
instrumentos que irá contribuir para a efetivação da gestão democrática. Ele se configura
como um colegiado formado por diferentes membros da escola, de modo que todos
possam ser representados tendo direito a vez, voz e voto. Tendo funções deliberativa,
consultiva, fiscalizadora e mobilizadora. Tais funções devem ser efetivadas pelo coletivo,
na assertiva do exercício do poder descentralizado e com a participação da comunidade
visando gerir junto aos gestores, num regime de colaboração com o projeto político
pedagógico das instituições escolares. Assim, a democracia representativa e participativa
se materializa no âmbito escolar nos colegiados, quando a LDB 9394/1996 possibilita a
participação da comunidade na gestão democrática de maneira organizada e atuante.
Percebemos que o conselho é um espaço democrático e temos como objetivo nesse artigo
compartilhar experiências de práticas realizadas no âmbito do conselho escolar que
contribuem para o fomento da gestão democrática, tendo o conselho como um importante
instrumento nesse fazer. Contudo, indagamos: o que é preciso para se ter um conselho
democrático e participativo?
Na tentativa de responder a essa, questão utilizamos a abordagem qualitativa,
fundamentados em Bogdan e Biklen (1994) e como procedimento metodológico para
coleta de dados optamos pela revisão de literatura e a entrevista semiestruturada. Na
revisão literatura, tivemos como base os autores Noberto Bobbio (1987; 1998),
Bordenave (1993) e Rosenfield (1994). Esses autores fundamentam e dialogam com as
temáticas democracia e a participação. Aliados a essas leituras, realizamos entrevistas
semiestruturadas com dois conselheiros buscando ouvi-los para analisar as práticas
democráticas e participativas. Obviamente, não existem receitas ou manuais para
assegurar a participação da comunidade. Porém, se os marcos regulatórios ainda não
garantem a democratização da gestão democrática em todos os entes federados, devemos
contribuir com experiências exitosas e promover o debate, para que sejam ampliadas as
discussões e perceber que é possível fazer para avançar na democracia escolar.
O artigo encontra-se organizado em três seções. Na primeira, discutimos sobre os
marcos regulatórios, como maneira de contextualizar o conselho. Na segunda, elucidamos
as democracias representativa e participativa no colegiado. Na terceira, analisamos as
vozes dos conselheiros entrevistados. E por último, apontamos as contribuições possíveis
para trilhar um caminho para um conselho mais democrático.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

264

MARCOS REGULATÓRIOS E O CONSELHO
Na tentativa de melhor situar este artigo, neste tópico trataremos de elucidar os
marcos regulatórios acerca dos conselhos. Contudo, especificamente nos deteremos à
Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
No Brasil, com o advento da CF/1988, temos o Capítulo III destinado à educação.
Destacamos o Artigo 205 que garante, na lei, o direito à educação comum a todos os
cidadãos, o que se configura uma vitória na busca da democratização do acesso à
educação. Paralelo, a esse colocamos em relevo o Art. 206, com o princípio IV, que
estabelece como um dos princípios do ensino público terá como base a gestão
democrática, na forma da lei, surgindo assim os primeiros indícios dos ideais da gestão
democrática no âmbito das escolas públicas83 que virão dar corpus ao surgimento de
outros marcos legais que viabilizariam a participação da população na escolha dos
dirigentes escolares em âmbito nacional. Esses marcos desembocam na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/1996 que elenca no Art. 14 o Conselho Escolar
e o Projeto Político Pedagógico como elementos bases para a construção de uma gestão
democrática. Logo, fica sob a responsabilidade dos sistemas de ensino a definição das
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, que devem levar em
consideração as demandas locais e atender os princípios exposto na referida lei, a saber:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes. (BRASIL, 1996, grifo nosso)
Nessa perspectiva, a LDB 9394/1996 abre caminho para o princípio da gestão
democrática nas escolas e a inserção da comunidade escolar nesse espaço plural e nosso
por direito. Assim, os Conselhos Escolares tornam-se um dos instrumentos que irá
contribuir para a efetivação da gestão democrática. Entendemos a gestão democrática
como:
[...] uma prática político-pedagógica, que procura estabelecer
mecanismos institucionais capazes de promover a qualificação dos
agentes educacionais e demais setores interessados na ação educativa o
que requer um engajamento coletivo na formulação das diretrizes
escolares no planejamento das ações, assim como na sua execução e
avaliação. (CABRAL NETO, 2012, p. 29)

Desse modo, surge o Conselho Escolar que, em síntese, trata-se de um colegiado
formado por diferentes membros da escola de modo que todos da comunidade escolar,
como pais, professores, alunos, funcionários, coordenadores e gestores, como toda a
comunidade possam ser representados tendo direito a vez, voz e voto nas decisões no
colegiado. Essas funções são de ordem deliberativa, consultiva, fiscalizadora e
mobilizadora. Tais funções devem ser efetivadas pelo coletivo, na assertiva do exercício
do poder descentralizado e com a participação da comunidade visando gerir junto aos
gestores, num regime de colaboração o projeto político pedagógico das instituições
escolares.
O CONSELHO ESCOLAR: UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO

83

Convém colocar em relevo que a LDB 9394/96, apesar de possibilitar a abertura para a gestão
democrática, não deixa claro esse princípio nas escolas privadas. Assim, indagamos: a questão da
democracia nesses estabelecimentos como se dá? Acontece? Algo a se pensar .
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Os colegiados têm destaque na busca pela consolidação da gestão democrática por
contemplar de maneira representativa os diferentes membros da comunidade escolar,
dando oportunidade de participação (voz, vez e voto) aos atores que fazem o contexto
escolar, conforme apontamos acima. Aqui fica claro que a democracia representativa se
materializa no âmbito escolar nos colegiados, quando a LDB 9394/1996 possibilita a
comunidade a participar da gestão de maneira organizada e atuante. Antes, buscava-se o
acesso ao ensino, ou seja, a sua democratização. Após essa luta, buscamos a qualidade da
educação. E essa batalha é uma das funções do conselho, bem como fiscalizar, avaliar o
PPP, o gerir dos recursos que chegam as escolas. Atitudes e ações que requerem a
participação dos sujeitos, que nesse caso são os conselheiros, pessoas escolhidas e eleitas
por meio do voto secreto. Segundo Rosenfield (1994), a esfera da representação
desenvolve-se neste espaço de articulação da sociedade por ela mesma tendo em vista um
conjunto de regras. O que vai permitir e tornar possível que um grupo de cidadãos (no
caso os membros do CE) se separe dos demais (toda a comunidade escolar) para dedicarse completamente às tarefas da representação política e da gestão da sociedade. Essa seria
a essência dessa democracia representativa que se coloca em relevo com dedicação e
participação, dos Conselheiros eleitos no desenrolar das funções políticas e pedagógicas
da instituição.
Nesse espaço o poder deve ser horizontalizado, e deve ocorrer no coletivo. Não
há decisões sem a anuência do grupo, pois essa é a essência do colegiado, a cogestão, a
partilha das decisões, participação ativa, atuante dos sujeitos. É isso que o configura como
um espaço democrático, pelo menos em teoria. Pois o que vai efetivamente garantir que
o conselho democrático será o respeito a colegialidade (decisões tomadas por todos por
meio de votação) e a participação (ativa) dos sujeitos. Saber que o Conselho Escolares
são espaços democráticos é um fato. A essência é essa, teoricamente. Contudo é preciso
investigar se de fato assim se configura os conselhos. Contudo, indagamos: o que é
preciso para se ter um conselho democrático e participativo? Será que só os marcos
regulatórios garantem que eles assim o sejam? Que outras implicações são necessárias?
Pensando em elucidar essas questões, procuramos ouvir os partícipes de um conselho de
educação infantil84, a fim de termos uma visão sobre a ótica dos conselheiros. Para tanto,
escolhemos dois conselheiros, que aqui trataremos por C1 e C2. Realizamos a entrevista
semiestruturada em janeiro/2019 e a partir delas, pudemos fazer a inferências sobre o que
é preciso para se ter um conselho mais democrático e participativo. Entretanto, não
buscamos encontrar uma receita para um conselho democrático, mas julgamos oportuno
contribuir com experiências e práticas que ampliem as discussões sobre conselhos na
educação infantil.
Os conselheiros
Os conselheiros C1 e C2 chegaram a esse posto representativo por meio de pleito
eleitoral realizado em 2017 na rede municipal de ensino do Município de Natal -RN.
Entretanto, a trajetória de ambos é distinta. C1, é pedagoga, especialista em gestão e EJA
apresenta uma ampla experiência em gestão, uma vez que já havia vivido essa função em
outra instituição, esteve como diretora no CMEI de 2008- 2011, é exonerada em 2012 e
retorna em 2013. Ficando na gestão até dezembro de 2018. Sempre na função de diretora
administrativa-financeira e no conselho esteve sempre como membro nato, conforme
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garante a Lei Complementar Nº 147/201585. A entrada de C1 no colegiado, embora tenha
seu espaço garantido caracterizado como membro nato, não se configura como
patrimonialista ou por indicação, pois os diretores da Rede Municipal de Ensino são
eleitos por meio de voto secreto, garantido por essa mesma lei. Já C2 chega ao conselho
na condição de representante dos pais de aluno, logo contemplação do filho para vaga por
meio do sorteio86 na escola marca a entrada de C2 a instituição. Contudo, é salutar
destacar que ele possui formação em história e especialização (em curso) em
neuropsicopedagogia. Submete-se ao pleito e é eleito, passando a representar os pais no
colegiado e na primeira reunião - conforme a legislação citada acima- é aclamado
presidente87 do colegiado. A escolha desses sujeitos teve como critério: a possibilidade
de ouvir dois segmentos com expressivo poder, sem desconsiderar os outros segmentos;
analisar pontos e contrapontos, as contradições, frequências e divergências dos dois
segmentos acerca da visão deles sobre democracia, participação, as implicações que a
participação dos conselheiros tem para o CMEI e que ações podem ser feitas para
fomentar um conselho mais democrático e participativo.
O que pensam sobre democracia e participação
Entendemos que para compreender as posturas/atuação dos conselheiros é
necessário colocar em relevo o que eles entendem por democracia e participação. Embora
não tivéssemos, durante a entrevista de maneira clara, uma pergunta-guia sobre
democracia, ambos trazem em suas falas destaques sobre a importância da democracia no
colegiado, nas decisões e na própria representação. C1 destaca que se deve ter no
conselho:
Pessoas que não deixem você errar; que vão ajudar você a acertar. Não
esperar que você erre para cair em cima e condenar. É melhor que
caminhe junto e encontre acertos nesse caminhar. E que se errar ter
alguém para dizer não vamos consertar, não é por aí não. (C1,
ENTREVISTA, em 03/04/2019)

Destacamos que ao dizer isso, C1 aponta questões importante sobre a democracia
representativa, um colegiado não-monocrático, com colegialidade, com a partilha de
decisões, liberdade de opinar, deliberar, fiscalizar e mobilizar.
Na fala de C2 encontramos fatos novos que também adentram na esfera da
democracia de maneira negativa sendo o corporativismo, a burocracia e o Estado. Assim
quando indagado sobre se conhecia o Conselho e suas funções responde:
Sim, eu já tinha o conhecimento a respeito do conselho escolar. E
percebo que, em relação a democracia tem uma importância e uma
validade muito grande. Pelo menos assim, teoricamente. Porque
teoricamente tudo é muito bonito e tudo acontece, se cumpre no papel,
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titular, ficará na condição de suplente.
86
O ingresso das crianças na instituição a partir de 2015 se dá por meio de sorteio, regulamentado pela
Portaria nº 191/2015, da Secretaria Municipal de Educação. Assim todas as crianças são, dentro do
cronograma de matrículas, cadastradas na escola e submetidas ao sorteio que garantirá o preenchimento das
vagas ofertadas.
87
A Lei Complementar Nº 147 de fevereiro de 2015, estabelece em sua Seção V, Art.18, no §3º O presidente
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Conselho.
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é tudo muito bem organizado! Mas, em relação a prática, infelizmente,
ainda você se esbarra na questão do corporativismo dentro das
instituições. Enquanto existir diretores, professores e pais que queiram
realmente fazer com que a educação de qualidade funcione... o
corporativismo, às vezes, ele impede citando a tal da burocracia. (C2,
ENTREVISTA, em 02/04/2019)

Em sua fala C2 aponta que as instituições, no caso, a Secretaria Municipal de
Educação, em alguns casos atua de maneira impeditiva para resolver questões no âmbito
da escola, configurando-se assim uma correlação de forças entre Estado (SME)X Escola
(Conselho), tendo o corporativismo vestido de burocracia como aliados nessa batalha. O
que em sua fala nos faz entender, que em determinados momentos as instituições públicas
que deveriam ser parceiras tornam-se opositoras na busca pela qualidade da educação. E
são os profissionais da escola quem realmente lutam por esse ideal.
Quando indagados sobre participação os dois responderam:
Participação é estar junto, é chegar. Não esperar só pela reunião; é
participar dia a dia, no fazer, no conhecer da escola. Não se dá apenas
pelo Conselho. É você participar em qualquer lugar que esteja na escola.
(C1, ENTREVISTA, em 03/04/2019).
A participação é exatamente sair da passividade e agir, lutar em busca
do direito já adquirido, porque teoricamente o direito está lá! É tão
provado que se ninguém se manifestar, os próprios representantes, eles
não dão o direito. É tudo muito passivo! Participação é você agir, correr
atrás, fazer o abaixo assinado onde todo mundo assine. Essa é uma
participação que realmente deve ter. Quando isso tem, tanto os alunos,
como os professores e a comunidade tem o retorno da educação de
qualidade que as leis do país falam, que tanto os políticos falam na
prática e na verbalização, mas que na teoria e na prática deles, eles não
se mobilizam para isso. (C2, ENTREVISTA, em 02/04/2019).

Ao analisar as falas percebemos elos entre elas. Tanto C1, quanto C2
compreendem a participação como uma implicação que deve ser além da participação no
colegiado. C1 ao dizer “É você participar em qualquer lugar que esteja na escola.” Nos
remete a Bordenave (1983) quando afirma que participação é fazer, tomar e ter parte e
que para efetivamente exercermos uma participação ativa devemos “tomar parte” sendo
cidadãos engajados. E estaremos engajados na escola quando percebemos que a nossa
participação deve ser diária e em qualquer lugar. Na continuidade, C2 afirma também
afirma que “A participação é exatamente sair da passividade e agir, lutar em busca do
direito já adquirido” e “Quando isso tem, tanto os alunos, como os professores e a
comunidade tem o retorno da educação de qualidade[...]” Assim percebemos que ambos
entendem que a participação deve ser ativa e ampla, e que esse engajamento possibilita
ganhos não apenas para seus segmentos, mas sim para toda a instituição escolar.
Essa visão de participação difere do tipo de participação em que historicamente
foram criados os colegiados, uma que vez que a participação nos conselhos se configura
a priori como uma participação tida como provocada, dirigida ou manipulado pois,
quando somos chamados a participar dos colegiados como a atender essa demanda da
LDB. O fato de os conselheiros entenderem e buscarem uma participação ativa, é visto
como importante, pois, dessa maneira teríamos conselheiros que estariam realmente a
serviço da escola e as decisões se dariam de baixo para cima e assim estaríamos
fomentando processos participativos dentro do colegiado.
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E NA PRÁTICA?
Ao analisarmos as falas acima, percebemos que os dois conselheiros têm clareza
sobre os processos democráticos e sobre a importância de sua representação tanto no
segmento quando no espaço macro, que neste caso configura-se a escola. Isso é
importante porque amplia o espaço de participação do conselho e oportuniza um conselho
mais atuante, democrático e participativo, uma vez que os conselheiros sabem de onde
estão falando e qual a importância desse colegiado. Contudo, será que essa clareza efetiva
favorece uma prática democrática e participativa? A fim de elucidarmos essas questões
perguntamos aos conselheiros como eles avaliavam a participação deles no colegiado.
Muitas vezes é o diretor quem puxa as reuniões, ele quem as conduz
[...] às vezes a gestão é solitária. (C1, ENTREVISTA, em 03/04/2019)
Mas a gente encontra no conselho as pessoas querendo um líder, as
pessoas querendo alguém que comande. Então, eles voltam isso para
você. (C1, ENTREVISTA, em 03/04/2019)

As declarações de C1 nos remetem no primeiro momento ao papel desse diretor
dentro do colegiado, a legislação municipal afirma que a gestão das unidades de ensino
será exercida conjuntamente pela Equipe Gestora (que ela faz parte) e pelo CE (membro
nato), que por ser membro nato, já garante a sua participação. C1 cita que, muitas vezes,
é ela quem realiza as reuniões. Inferimos que isso se dá pelo grande volume de tarefas
burocráticas como prestação de contas de merenda, de recursos municipais, federais,
aprovação, reprogramação de planos. Uma vez que “na prática, a gestão da escola se
desenvolve a partir de uma sólida rede burocrática na qual, os meios se sobrepõem aos
sujeitos, ocasionando um asfixiamento destes no contexto burocrático da instituição
(MEDEIROS et al; 2006, p.111). Nesse contexto se sente sozinha, uma vez que , é a ela
quem compete organizar toda essa parte burocrática da instituição, pois das sete
competências do diretor administrativo-financeiro, apenas duas não tratam de questões
de prestação de contas, recebimentos e aplicações de recursos, ações administrativas e
financeiras. Consequentemente essas funções “resultam num distanciamento cada vez
maior do gestor escolar de sua função principal no âmbito da escola, ou seja, de sua
responsabilidade pedagógica” (MEDEIROS et al; 2006, p.111 grifos nossos) e embora
todas essas tarefas tenham como finalidade o aluno , estas o isolam e assim “ às vezes a
gestão é solitária.”. Outra questão posta na fala de C1 diz respeito como as pessoas da
comunidade escolar ainda percebem o diretor.
Trazem consigo concepções de totalitarismo e a necessidade de um líder.
Percebem o diretor como alguém acima, “o dono”, procuram especificamente por eles
quando chegam às escolas, como se somente eles pudessem atendê-los ou resolver
qualquer conflito. Isso mesmo com todos os esforços que se tem para vivermos a gestão
democrática dentro da instituição, mesmo com a diretora disponível ao diálogo, como o
esforço dela em conseguir que as coisas aconteçam na escola. Logo, “a ideia do diretor
como detentor do poder, não é posta como se fosse a única verdadeira e ‘inquestionável’”.
(MEDEIROS et al; 2006, p.113). Percebemos o quanto ainda somos colonizados,
precisando de um senhor a servir em um espaço onde o poder deve ser horizontalizado
como os colegiados e, sobretudo, configurar-se como um espaço democrático. Embora
C1 não explicite claramente sua participação, sua fala comtempla suas ações e são
endossadas no depoimento de C2 mais a frente.
Nas falas de C2 se materializam de maneira mais clara acerca da participação do
conselheiro no colegiado. Ele admite que sua participação poderia ter sido melhor,
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contudo sente-se receoso que mostrar-se mais ativo e com isso a instituição seja
perseguida. Ao longo da entrevista reconhece o trabalho desenvolvido pela equipe
gestora, que em sua fala é feito com esforço. Entendemos que na visão dele a SME poderá
ter posturas coercitivas e isso é um impeditivo da ampliação de sua participação.
É, eu confesso que, é não rendi muito como eu pretendi. Primeiro que
eu não queria, é tirar a tranquilidade da direção a escola. Sabendo do
esforço, da dedicação, de todo o empenho que elas tinham em relação
a escola. Eu não queria tirar o sossego, a tranquilidade delas, vendo todo
esse esforço. Mas, assim eu confesso que eu fiquei cauteloso, em
relação a isso, porque questionando a escola, questionando certas coisas
que não... vamos supor, por exemplo, que não deveria, que não
aconteceu do jeito que deveria ser, eu poderia tá, como se fosse
colocando elas contra a secretaria, e isso não iria soar de maneira
positiva pra secretaria não, tá sempre acontecendo alguma coisa!, o
quê que está acontecendo? e automaticamente ia cobrar delas isso.
Então, eu vendo essa possibilidade, vendo isso de maneira madura.
Percebendo todo o empenho delas, eu resolvi, é, nem ir muito adiante.
(C2, ENTREVISTA, em 02/04/2019)

Penso que C2 apesar da consistência de suas concepções de democracia,
participação, entende o micro e o macro espaço, mas ainda está preso a questões que o
impedem de agir. Pois se a democracia nos permite expressar, se a gestoras são eleitas
por voto direto de sua comunidade, ter a SME como uma instituição de caráter “punitivo”
porque você está cobrando o que é de direito é uma visão limitante. Remete-nos a
Medeiros (2006) mais uma vez refletindo que “os sujeitos, no mundo das relações sociais,
não são meros objetos da ação de outrem, mas sujeitos que buscam ser reconhecidos como
tal” (MEDEIROS et al; 2006, p. 113) Esse reconhecimento passa pela questão que somos
livres para opinar, discutir, lutar e que é direito do conselheiro ir a SME e cobrar o que
for necessário, pois é obrigação desse órgão está a favor do bom funcionamento das
escolas públicas municipais.
Nesta segunda fala, apontamos o canal de abertura do conselho com a gestão,
evidenciado por C2 que relata que, por muitas vezes, procurou as diretoras para conversar
e não cobrar. Esse canal tem pontos positivos, pois expressa cordialidade “benéfica” entre
os pares gestão/colegiado. Oportunizando escuta, a participação, o envolvimento, o elo.
[...] É bem verdade, que uma das minhas angústias, e realmente querer
ver o barco andar como deveria... eu muitas vezes questionava em
particular, ou melhor, nem questionava, conversava. E quando eu
questionava, eu sempre ia lá e dava uma explicação de maneira positiva.
Não tendo a intenção de mostrar o trabalho negativo delas. Em hipótese
nenhuma! Mas, no sentido de expressar o que eu estava sentindo. Então
eu ia lá conversava, explicava! Mas não de maneira, torno a repetir, de
maneira de mostrar uma negatividade no trabalho delas. Em hipótese
nenhuma! (C2, ENTREVISTA, em 02/04/2019).

Assim, o coletivo de vozes vai se ampliando, os conselheiros se permitem a
participação, democracia. A gestão democrática vai ganhando sentido e significado nos
fazeres do conselho.
IMPLICAÇÕES E POSSIBILIDADES PARA UM CE MAIS DEMOCRÁTICO E
PARTICIPATIVO
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Diante das análises, chegamos ao momento de fechar provisoriamente este artigo.
Elucidar as questões da participação e da democracia sobre a ótica dos conselheiros foi
bastante positivo, por percebermos que eles tinham ciência da importância dessas
categorias no âmbito dos colegiados. Ainda no exercício de ouvi-los, indagamos aos
mesmos sobre o que ainda estava faltando no colegiado para que eles avançassem. Para
uma melhor, organização pontuaremos as contribuições, que a nosso ver constituem
possibilidades para fins de um conselho mais democrático e participativo. Assim
apontam:
•
O Conselho precisa de uma maior articulação no que se refere
a participação, pois está ainda é muito limitada. Levando muitas vezes
pensar que ele só existe por força da lei ou de maneira mecânica. Os
conselheiros precisam se movimentar mais, participando, indagando,
fiscalizando;
•
É necessária uma maior mobilização dos pais, pois muitos ainda
esperam somente da escola, até mesmo participando do conselho;
•
É preciso consolidar o grupo, uma vez que um grupo é mais
forte do que uma pessoa. Quando é o grupo tem um poder de retorno
maior.
•
O conselho de uma maneira mais ativa deve estimular a
participação chamando os pais, mostrando a importância deles, que a
participação deles tem importância, mostrando que a opinião deles é
válida para todo o conselho. Isso através de campanhas, dentro do
próprio CMEI
•
É preciso ativar o CE, como possibilidade de uma participação
mais ativa, pois ele pois precisa de força e isso faz parte da
democracia.

Essas possibilidades surgem das falas dos conselheiros e embora esse artigo não
tenha o caráter de constituir uma receita para um conselho democrático, vemos aqui um
caminho possível que vai além de uma simples representação de segmento. Tem a ver
com as nossas escolhas, com a escola que queremos, com o cidadão que pensamos para
o mundo e, sobretudo, tem a ver com a nossa participação na construção de uma escola
de qualidade que implica diretamente com a construção de um mundo no qual o homem,
possa ser livre para opinar, decidir e deliberar tanto na esfera micro como na macro. Os
resultados apontam que quanto mais os conselhos dialogam, exercem sua função
efetivamente o fazer democrático acontece.
Faz-se necessário que os conselheiros estejam engajados nesse propósito - que não
acontece da noite para o dia - requer clareza, formação e organização. Assim, buscando
descentralizar o poder, estar-se-á ampliando a participação e compartilhando a tomada de
decisões. Trilhar o caminho para um conselho mais democrático com uma prática mais
participativa no âmbito da gestão da escola pública, com pais, professores, alunos,
funcionários, coordenadores e gestores, como toda a comunidade, num coletivo de vozes,
contribuirá para a construção de uma escola autenticamente democrática.
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A LUDICIDADE COMO INSTRUMENTO IMPULSIONADOR NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Audelice Maia Rebouças
Rosimeire Rebouças da Silva

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo proporcionar um estudo reflexivo acerca do uso da
ludicidade no processo de alfabetização e promover reflexões sobre a prática pedagógica.
O estudo foi norteado com as contribuições dos estudiosos Piaget (1976), Vigostsky
(1987), Marinho (2007), Luckesi (1997), Fortuna (2003), Emília Ferreiro e Ana
Teberosky (2001) e Magda Soares (de2004) dentre outros. A pesquisa se deu a partir dos
diagnósticos iniciais de escrita e leitura e das avaliações sistemáticas do acompanhamento
da aprendizagem. Como a sistemática de avaliação definida no Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola é formativa, primamos por valorizar os conhecimentos
prévios das crianças e a partir dos estudos, realizamos mediações e intervenções acerca
das suas aprendizagens, tendo como referência as competências e habilidades presentes
na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017). Percebe-se que há necessidade em
realizar um trabalho de alfabetização mais consistente, envolvente e de forma sistemática
com o uso de instrumentos lúdicos, envolvendo os conteúdos trabalhados no que diz
respeito a leitura e a produção escrita. O trabalho desenvolvido teve como metodologia o
trabalho com Sequências Didáticas utilizando os clássicos infantil presentes nos Contos
e Fábulas sob a ótica dos autores Dolz e Schneuwly (2012), tendo como fonte os cadernos
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC (2012), que tem contribuído
significativamente com orientações teórico metodológicos, apontando estratégias que nos
remetem a um trabalho minucioso e eficiente que envolve os processos de leitura, escrita
e produção de textos, oportunizando a realização de atividades diversas, bem como o uso
de jogos como instrumento impulsionador no processo de construção da aprendizagem
de forma interdisciplinar. Nesse sentido, a formação do educador e sua intencionalidade
no ato da sua prática educativa em88 sala de aula, como também a contribuição da
instituição escolar, são processos fundamentais para a 89concretização das ações
envolvendo o desenvolvimento das crianças, além de uma relação mais efetiva entre
educadore90s e educandos.
Palavras-chave: Alfabetização. Ludicidade. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
O tema proposto neste trabalho é proporcionar um estudo reflexivo acerca do uso
da ludicidade através de jogos como instrumento facilitados no processo do ensino e
aprendizagem. A experiência foi realizada com a turma do 2º ano dos anos iniciais da
Escola Municipal Professora Neci Campos, zona rural do município de Mossoró-RN.
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A temática em destaque surgiu a partir da seguinte problemática: “Como fazer
para que as crianças do 2º ano se envolverem com prazer no processo de alfabetização
para a consolidação da aprendizagem?”. Para responder tal questão, tomamos como
referência as contribuições de alguns estudiosos, os quais revelam que as atividades
envolvendo a prática como o uso do lúdico tem influenciando na melhoria do desempenho
e habilidades no processo de alfabetização das crianças de forma interdisciplinar. Os
diagnósticos de leitura e escrita e as avaliações sistemáticas foram pontos de partida para
nortear as atividades planejadas com sequências didáticas.
O tema sugerido aponta para a fundamental importância em trabalhar as práticas
lúdicas como ações permanentes de estudo e implementação na prática pedagógica,
possibilitando assim, o resgate de valores culturais e a ampliação da capacidade de
criação, articulação e consolidação da aprendizagem.
A ludicidade e a alfabetização são processos distintos, mas ao mesmo tempo estão
interligados, pois um não tira a eficiência do outro, pelo contrário, se fortalecem cada vez
mais. É notório que o processo histórico de alfabetização no Brasil passou por diversos
modelos, estudos e pesquisadores e vem se ampliando ao longo dos tempos.
A prática pedagógica passou a ter novo olhar na forma de ensinar e isso vem
contribuindo com a valorização acerca dos conhecimentos que as crianças tem
respeitando os contextos vivenciados e impulsionando-os a um novo saber, ou um saber
mais formal. Dessa forma, o ensino e a aprendizagem passaram a ser mais reflexivo,
necessitando constantemente de estímulos, intervenções e mediações da aprendizagem.
Assim, o novo conceito de alfabetização instiga o educador a inserir na sua prática
pedagógica a ludicidade com o uso de jogos, dentre outros.
No decorrer deste estudo, apresentamos o conceito e práticas do ensino
tradicional, alfabetização e letramento, a ludicidade como instrumento impulsionador da
aprendizagem e a importância dos jogos no processo de alfabetização.
CONCEITO E PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO TRADICIONAL
No processo de alfabetização tradicional o professor é visto como o detentor do
saber e os alunos meros receptores do ensino e aprendizagem.
A prática da pedagogia tradicional a escola e o ensino são supervalorizados, já o
aluno é visto como vazio, ou seja, que não detém conhecimentos, visto que a
aprendizagem se dá na escola através do professor. Para Freire (1979), "O educador, que
aliena a ignorância, se mantém sempre em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que
sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições
nega a educação e o conhecimento como processo de busca".
As práticas tradicionais são desvinculadas do meio social, por desconsiderar
saberes existente do contexto vivenciado pelos alunos. Não avalia o que o aluno sabe, o
que ele precisa saber, para planejar visando superar as dificuldades observadas. Ensinase e espera-se a resposta tal qual foi ensinada. No ensino tradicional as rotinas e atividades
se repetem frequentemente sem haver reflexões acerca dos métodos de ensino.
A escola passa a ter papel fundamental: formar e transmitir os conteúdos. Ao
professor cabia exposição dos conteúdos no quadro giz e ensinar a luz dos livros didáticos,
que por sua vez utilizava a memorização e repetição daquilo que foi ensinado. Desse
modo, cabe apenas ao aluno à recepção dos conteúdos sem argumentá-los.
Aranha afirma que:
Quanto à relação entre professor e aluno, a educação tradicional é
magistrocêntrica, isto é centrada no professor e na transmissão dos
conhecimentos. [...] Quanto a metodologia, valoriza-se a aula
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expositiva centrada no professor, com destaque para exercícios de
fixação, como leituras repetidas e cópias. (2000, p. 224).

Nesse processo de ensino tradicional podemos citar algumas características
marcantes como:
Escola: oferece formação moral e intelectual, preparando o aluno para a
convivência social para servir ao (status quo) estado atual. A cultura é desenvolvida, mas
não há reflexões e\ou criticidades acerca dos problemas sociais.
Conteúdo: são acumulados ao longo do tempo e são vistos como como verdades
absolutas sem aberturas para questionamentos, reflexões. Os conhecimentos prévios do
aluno não são respeitados nem tão pouco valorizados. O que prevalece é o apenas o que
está no currículo seguindo as orientações do livro didático.
Metodologia: prevalece as atividades com exercícios de memorização, a
exposição verbal do professor para compreensão dos conceitos e fórmulas que por sua
vez busca a absorção de tudo que foi exposto para os alunos. As avaliações são realizadas
objetivando apenas para medir os conhecimentos dos alunos, portanto, torna-se um fim
em se mesma.
No que se refere ao processo de alfabetização tradicional levava-se em
consideração algumas práticas: as crianças inicialmente conheciam as vogais, o alfabeto
a junção de sílabas simples, repetições de famílias silábicas, memorização de sons ditados
e cópias. A criança não era vista como capaz de construir seu pensamento, tudo era
imposto.
A alfabetização nos modos tradicionais servia apenas para reproduzir a escrita.
Nesse contexto os conhecimentos prévios das crianças eram desconsiderados. Para
Morais:
[...] os métodos tradicionais de alfabetização que conhecemos, apesar
das diferenças que apresentam, tem uma única e comum teoria de
conhecimento subjacente: a visão empirista/associacionista de
aprendizagem. Segundo tal perspectiva, o aprendiz é uma tábula rasa e
adquire novos conhecimentos (sobre o alfabeto) recebendo informações
prontas do exterior (explicação sobre letras e sons) que, através da
repetição do gesto gráfico (cópia) e da memorização (das tais relações
entre letra e som), passariam a ser suas. (2012, p. 27).

Contrapondo-se ao ensino tradicional, a partir de 1930 surgiram outras tendências
no campo educacional, tais como: A Tendência Empírico-Ativista (Pedagogia
Renovada), a qual era centralizada no aluno e considerava-o como um ser ativo e curioso;
ou a Escola Nova, como era chamada de Escola Ativa e teve como precursor Anísio
Teixeira. Nessa ideologia pedagógica havia centralidade nos conhecimentos dos alunos e
a escola era formadora de atitudes e o desenvolvimento psicológico da criança.
Estiveram a frente muitos pesquisadores que contribuíram fortemente na melhoria
e valorização do processo educacional brasileiro. Dentre eles, o defensor da proposta de
educação emancipadora, Paulo Freire, o qual enfrentou inúmeras críticas ao contradizer
o ensino tradicional, visto que o mesmo almejava um ensino voltado para o diálogo, a
reflexão, pesquisa e para a liberdade. Segundo Piaget (1984), deveriam “falar à criança
na sua linguagem antes de lhe impor uma outra já pronta e por demais abstrata, e
sobretudo levar a criança a reinventar aquilo que é capaz ao invés de se limitar a ouvir e
repetir” (p. 17).
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Nesse sentido, graças a muitos pesquisadores, estudos, pesquisas, descobertas,
reflexões e lutas o sistema educacional brasileiro vem ganhando espaços e conquistas na
valorização dos conhecimentos e na melhoria do ensino aprendizagem.
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
O processo alfabetização inicia-se antes da criança entrar na escola na escola e ser
inserida a situações formais de aprendizagem voltada para a leitura e da escrita.
A expressão letramento apareceu ao lado da alfabetização por se considerar o
domínio mecânico da leitura e da escrita insuficiente na sociedade atual. Tornou-se
objetivo da escola introduzir os alunos nas práticas sociais de leitura e escrita, pois deixou
de ser satisfatório em sua formação o desenvolvimento específico da habilidade de
codificar e decodificar a escrita.
A alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve o sistema
linguístico e habilidades de ler e escrever, onde o sujeito alfabetizado codifica e
decodifica o sistema de escrita.
O letramento instiga na criança ou adulto ao uso da leitura e da escrita nas práticas
sociais. O sujeito letrado vai além de codificar e decodificar, pois é capaz de ter domínio
da língua escrita e falada em vários contextos de uso social. Apesar de terem conceitos
diferenciados, ambos são intrinsecamente interligados, pois um depende
concomitantemente do outro.
O letramento surgiu para fortalecer o processo de alfabetização, em decorrência
das necessidades advindas da sociedade atual, por considerar insuficiente o uso mecânico
da leitura e da escrita insuficiente na sociedade atual. O uso de práticas sociais de leitura
e escrita passou a ser objetivo no cotidiano das escolas brasileiras.
As contribuições de Piaget, construtivista, Vigostsky, interacionista e as pesquisas
sobre a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Mágda Soares, influenciaram
e vem contribuindo fundamentalmente na compreensão do processo de alfabetização.
No processo de ensino e aprendizagem a alfabetização merece destaque por ser
um ensino desafiador para o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. É uma
tarefa que exige fundamentação teórica, disponibilidade, amor e intencionalidade para
obter resultados de forma eficiente e eficaz. Visto que nesse processo de ensino e
aprendizagem o professor não é o detentor do conhecimento e os alunos o receptor, mas
sim, um mediador da aprendizagem onde os conhecimentos dos alunos são valorizados e
aperfeiçoados a partir dos diagnósticos, avaliações e intervenções realizadas como
processo sistemático na aprendizagem.
Percebe-se que o processo de alfabetização vem melhorando no decorrer dos anos,
visto que nosso país já passou por crises severas, mas ainda há muita fragilidade. Algumas
delas podem estar relacionadas a vários fatores de ordem social, política e da própria
prática dos professores. Mesmo havendo formação para professores, e alguns
investimentos na educação não foram suficientes para alavancar positivamente os
resultados em nosso país. Segundo Morais, “vivemos num país cujos índices de fracasso
vem se reduzindo, mas continuam inaceitáveis”. (2012, p.21).
É comum ouvir dizer que no Brasil não existe puramente um único método
utilizado no contexto escolar para alfabetizar, o que há e uma mesclagem de métodos,
metodologias e as práticas tradicionais ainda são recorrentes, isto por ser a prática
educativa que menos exige esforços para planejar e/ ou aplicar em sala de aula. Nesse
sentido, os jogos quase não são valorizados como processo de ensino e aprendizagem.
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Desse modo, é inegável que as dificuldades de aprendizagem estejam presentes
no contexto escolar. Desse modo, apesar dos esforços constantes dos professores, essa
realidade nos remete a reflexões acerca da nossa prática pedagógica. Moll nos diz que:
A Alfabetização é um processo de construção do conhecimento e, como
tal, é desencadeada pela “interação” entre o educando e objeto de
conhecimento [...] transcende a escolha e à execução de um método de
ensino; é um processo multifacetado no qual se confrontam a língua
escrita, o educando e a intervenção didática do espaço escolar. (2009,
p.179).

Desse modo, o papel do professor é de fundamental importância, seja qual método
estiver sendo utilizada, a intencionalidade do professor no processo de alfabetização faz
a diferença.
Na Teoria da Psicogênese da língua escrita afirma que a criança passa por níveis
estruturais da linguagem até haver apropriação que envolve a complexidade do sistema
alfabético. Para (Ferreiro e Teberosky) os estágios são estabelecidos por níveis de escrita:
pré-Silábico, Silábico, que se divide em silábico-Alfabético e o Alfabético.
Os níveis foram conceituados como esquemas de processos construtivos e que a
passagem de um nível para o outro acontece de forma gradual e necessita
significativamente das intervenções realizada pelo (a) professor (a) para a evolução da
aprendizagem da criança. As atividades propostas devem ser instigadoras, as quais
impulsionem o desenvolvimento da criança levando-a a refletir sobre sua própria escrita.
A LUDICIDADE
APRENDIZAGEM

COMO

INSTRUMENTO

IMPULSIONADOR

DA

Com os desafios lúdicos, as professoras estimulam o pensamento, desenvolvem a
inteligência, fazendo com que a criança alcance níveis de desenvolvimento que só o
interesse pode provocar. A alfabetização e o letramento acontecem de forma contínua na
vida criança e, quando o lúdico está presente nas práticas educativas, nas atividades de
aprendizagem, nos momentos de atividades mais livres, desperta a criança para o prazer
de estar na escola e de aprender. Assim, elas criam um espaço de experimentação e
descoberta de novos caminhos de forma alegre, dinâmica e criativa. Nesse sentido,
Marinho et al (2007, p.86) ressalta:
O educador em sua ação, na educação infantil e nas séries iniciais do
ensino fundamental, deve considerar essas questões ao refletir sobre a
prática pedagógica. A ludicidade deve ser um dos principais eixos
norteadores do processo de ensino-aprendizagem, pois possibilita a
organização dos diferentes conhecimentos numa abordagem
metodológica com a utilização de estratégias desafiadoras. Assim, a
criança fica mais motivada para aprender, pois tem mais prazer em
descobrir e o aprendizado é permeado por um desafio constante.

A intencionalidade metodológica e as vivencias lúdicas em sala de aula
proporciona o envolvimento das crianças, enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio
lógico e leva a criança a avançar em suas hipóteses. Dessa forma, ela desenvolve com
maior habilidade o processo de alfabetização de forma divertida e dinâmica. Nas situações
didáticas em que são utilizados jogos, os alunos partilham suas descobertas com os
colegas e assim vão aprendendo a ler, escrever com mais prazer.
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O professor precisa estar atento no momento das atividades lúdicas aos
questionamentos dos alunos, as dificuldades, os avanços na aprendizagem e interações,
visto que esse momento é um espaço de grande aproveitamento para observar realizar
intervenções, mediações e registros. Dessa forma, o professor visualiza melhor as
estratégias e os progressos que cada aluno está fazendo. É necessário interagir com os
alunos, direcionando-os para a aprendizagem. Negociando com eles as regras e a
familiarização do jogo. Para Brasil,
A ludicidade pode ser utilizada como forma de sondar, introduzir ou reforçar os
conteúdos, fundamentados nos interesses que podem levar o aluno a sentir satisfação em
descobrir um caminho interessante no aprendizado. Assim, o lúdico é uma ponte para
auxiliar na melhoria dos resultados que os professores querem alcançar. (BRASIL, 2007)
Cada criança ao chegar à escola já possui aprendizagens e tem grande potencial
para aprender cada vez mais, o que as levam a internalizar a aprendizagem aproveitando
assim as oportunidades que lhes são oferecidas. Dessa forma elas constroem sua
aprendizagem, criando e recriando. Faz-se necessário que os professores, além de ter o
conhecimento, comprometimento, experiência e identificação com a tarefa de alfabetizar,
alarguem, continuamente, seus conhecimentos sobre linguística, psicolinguística,
sociolinguística, psicologia e mais: que se proponham a repensar frequentemente sua
prática, de modo a perseguir o objetivo de atingir a todos os alunos, nem que para isso
tenham que lançar mão de métodos e estratégias variados, porém, com segurança e
intencionalidades bem definidas.
A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
O processo do ensino e aprendizagem vem contando com as contribuições de
estudos e pesquisadores acerca da alfabetização. A psicopedagogia tem papel
fundamental na compreensão deste processo por contar com a contribuição de várias áreas
do conhecimento, como: Psicologia, Sociologia, Antropologia, dentre outros.
As atividades lúdicas como o jogo inserido ao processo de ensino e aprendizagem
contribuem para despertar interesse e elevar o desenvolvimento do aluno. Para Fortuna
(2003, p.19) “enquanto joga o aluno desenvolve a iniciativa, a atenção, a imaginação, o
raciocínio, a memória, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo tempo em
uma atividade” Os jogos além de divertir, interage e enriquecem o desenvolvimento
intelectual. A criança ao se envolver com jogos aumenta a sua capacidade de brincar,
jogar, criar, inventar e aprender.
Nos jogos existem possibilidades diversas de manipular, reinventar e reconstruir
diversas possibilidades de aprendizagens. Por exemplo: com um mesmo jogo pode-se
criar várias estratégias de aprendizagens. Pode-se também ser utilizado para atender a
heterogeneidade de níveis de aprendizagem da turma. Além disso, enriquece a proposta
pedagógica na sala de aula por proporcionar a relação entre grupos, proporcionando um
aprendizado mais significativo.
O uso de jogos como ferramenta de aprendizagem tem significados positivos e de
grande utilidade tanto para o educador quanto para o educando, pois além de envolver a
criança para a melhoria nos aspectos da leitura, escrita, matemática dentre outras
disciplinas oportuniza o envolvimento em trabalhos coletivos, de cooperação, de
comunicação e socialização. Os jogos fazem parte das atividades construtivas e
contribuem para estimular os desenvolvimentos nos aspectos cognitivos, afetivos e motor.
Com os jogos as crianças aprendem que a participação de todos deve ser
respeitada e isso gera a compreensão dos direitos e deveres onde pode ser oportunizada
de criar coletivamente suas próprias regras. Segundo Piaget (1978, p. 29) "os jogos de
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regras são: atividade lúdica do ser socializado". Nesse sentido, a compreensão das regras
do jogo serve para a assimilação da criança no cumprimento das leis da sociedade e das
leis morais. Para Vygotsky (1991, p. 122) diz que:
É na atividade de jogo que a criança desenvolve o seu conhecimento do
mundo adulto e é também nela que surgem os primeiros sinais de uma
capacidade especificamente humana, a capacidade de imaginar (...).
Brincando a criança cria situações fictícias, transformando com
algumas ações o significado de alguns objetos.

Para Vygotsky, no jogo a criança desenvolve os conhecimentos, já na brincadeira
as vivencias são de ficções livres e imaginárias sobre informações sem regras, mas a partir
delas a criança também ganha espaços de aprendizagens.
Nas atividades lúdicas com os jogos, a criança tem oportunidade de aprender
conceitos, regras, normas, valores e também conteúdos conceituais, atitudinais e
procedimentos nas mais diversas formas de conhecimento.
Para Fortuna (2003, p.19) “enquanto joga o aluno desenvolve a iniciativa, a
atenção, a imaginação, o raciocínio, a memória, a curiosidade e o interesse, concentrandose por longo tempo em uma atividade”.
Desse modo, os conhecimentos adquiridos no processo de construção da
aprendizagem das crianças como o uso de jogos requerem atenção e intervenções do
professor e pode ser desenvolvido de forma interdisciplinar, tornando-as mais
significativas no processo da aprendizagem e isso só acontece quando o professor tem
disponibilidade, criatividade e intencionalidade na práxis pedagógica. Caso contrário,
segue-se o caminho mais curto, ou seja, uma prática com o uso de atividades repetitivas
e menos desafiadoras, mesmo que não se obtenha resultados mais significativos, como é
o caso do método tradicional.
CONCLUSÃO
Portanto, o processo de alfabetização no Brasil passou por algumas evoluções e
vem sendo influenciada fundamentalmente a luz de alguns pesquisadores, dentre eles
Piaget, Vigostky, Emília Ferreiro, Magda Soares, Ana Teberosky. Embora o ensino
tradicional ainda esteja arraigado em práticas escolares, inovação no processo de
alfabetização vem ganhando espaço e promovendo um ensino mais significativo. A
ludicidade como instrumento impulsionador no processo de alfabetização promove na
sala de aula uma prática inovadora que atrai mais atenção das crianças e assim desperta a
curiosidade, desenvolve e amplia os conhecimentos e instiga-as em busca de novas
descobertas. Aa atividades que envolvem a ludicidade têm apresentado bom
desenvolvimento forma de aprender com prazer e isso causa estimulo, interesse e
consequentemente traz envolvimento e aprendizagem, desde a fase infantil que já se
vivencia essa prática, bem como as crianças em processo de alfabetização.
Compreendemos que a tarefa de alfabetizar não é fácil e trabalhar nesse contexto de
ensino de forma lúdica exige do professor muito esforço e precisa estar aberto as novas
mudanças na forma de interagir com jogos e assegurar a aprendizagem das crianças de
forma satisfatória. É preciso antes de tudo que o professor acredite e haja de forma
intencional na sua práxis pedagógica com foco nas habilidades essenciais para o
desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
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IMAGENS E DISCURSOS DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA: uma perspectiva de
currículo sob a ótica nos direitos humanos
Silésia Maria Sales Passos91
Jean Mac Cole Tavares Santos92

RESUMO
O fenômeno da violência na escola é abrangido por diferentes expressões fazendo parte
de um movimento dinâmico cultural e social do ambiente escolar. Imbricado de diversos
entendimentos e significados a violência tem marcado indubitavelmente o campo
educacional das escolas. Este artigo se inscreve em uma proposta de pesquisa em
desenvolvimento que pretende mostrar a compreensão do que seja violência a partir da
imagem que os docentes do que seja violência e como são construídos os discursos sobre
violência no entendimento deles. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo
analisar as imagens e discursos dos docentes e, que conceitos são ressignificados no
entendimento da violência no currículo das escolas sob a égide dos direitos humanos no
contexto da prática desses docentes. A presente proposta de pesquisa será realizada em
duas escolas públicas de Ensino Médio do município de Mossoró- RN. Para tanto,
realizaremos uma pesquisa de natureza qualitativa. E como metodologia usaremos a
análise documental das escolas para embasar as categorias dos temas currículo e direitos
humanos dos espaços educacionais pesquisados. Utilizaremos entrevistas gravadas,
aplicação de questionários com questões semiestruturadas com os docentes e gestores na
busca de identificar as imagens e os discursos do seja violência e a observação
participativa. Apoiamo-nos no referencial teórico dos trabalhos de Lopes e Macedo
(2011), Santos e Pereira (2018), Santos e Rodrigues (2015), Mainardes (2006), Bauman
(2001, 2008), Santos e Rodrigues (2013), Minayo (2009) e Richardson (2010). Mesmo a
pesquisa em andamento, o referencial bibliográfico tem permitido refletir sobre a
violência na escola, violência essa entendida como um fenômeno social que tem sua
complexidade, mas possível de ter uma ressignificação a partir de uma cultura de paz nas
escolas.
Palavras-chave: Violência na Escola. Currículo. Direitos Humanos

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o tema da violência na escola tem preocupado professores,
alunos, pais e a comunidade em geral. Com isso, levando-os a cultuarem o medo em suas
rotinas diárias. Para Bauman (2008, p.15) “Nossa vida está longe de ser livre do medo, e
o ambiente líquido do moderno em que tende a ser conduzida está longe de ser livre de
perigos e ameaças”.
A violência na escola vista como um fenômeno complexo multifacetado com
várias possibilidades de interpretações tem levado a comunidade acadêmica de
pesquisadores a se debruçarem sobre a questão para entender as possíveis definições e
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manifestações da violência nesse ambiente. Desse modo, tomamos como lastro empírico
duas escolas públicas na cidade de Mossoró/RN.
A escola entendida como espaço de recriação do homem de suas relações com o
mundo e no mundo aglutinando várias culturas e pensamentos. Em torno dessa temática,
como diz Freire (1986, p.28): “Não há seres educados e não educados. Estamos nos
educando”. É nesse contexto que o nosso desafio esta lançado, a pesquisa encontra-se em
construção e buscamos com ela compreender a partir das imagens que os professores
trazem em si sobre a violência na escola, e a partir da interpretação dessas imagens
analisar como são construídos os discursos que nos possam ressignificar o sentido da
violência na escola.
A PESQUISA
Ao escolher estudar a violência na escola decidimos por uma pesquisa de natureza
qualitativa que segundo o autor Richardson (2010) permite fazer uma análise teórica dos
fenômenos sociais baseada no cotidiano das pessoas. Escolhemos como campo empírico
duas escolas públicas de Ensino Médio na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Ambas, localizadas em áreas de maior vulnerabilidade social e econômica. De acordo
com Minayo (2001, p.53) “concebemos o campo de pesquisa como um recorte que o
pesquisador faz em termos de espaço representando uma realidade empírica a ser
estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o objeto de investigação”. E
como metodologia, usaremos a análise documental das escolas para embasar as categorias
dos temas currículo e direitos humanos dos espaços educacionais pesquisados.
Utilizaremos entrevistas gravadas, observação participativa, aplicação de questionários
com questões semiestruturadas junto aos docentes e gestores com o intuito de identificar
as imagens e os discursos do seja violência para esses atores.
A escolha das escolas foi baseada pelo grau de funcionamento há mais de 10 anos
na cidade Mossoró; faremos uma contraposição a cerca dos discursos dos atores sociais
entrevistados, no caso os docentes e gestores, do que seja violência no contexto escolar.
Nesse sentido, com o objetivo de perceber como se dá a relação dos docentes e gestores
com a temática violência e seus efeitos no ambiente da escola e como é compreendido o
ensino de direitos humanos no contexto da prática docente. Para a entrevista serão
selecionados docentes experientes, com atuação significativa na escola, envolvidos nas
atividades pedagógicas proposta pelo núcleo gestor e com interesse em participar da
pesquisa.
Ressaltamos que nessa primeira fase da entrevista será traçado o perfil dos
respondentes, com o intuito de conhecer os atores sociais a partir de dados como área de
interesse, disciplina e tempo de atuação profissional. Salientamos que as informações
obtidas serão gravadas e transcrita sendo a identidade de seus nomes preservada.
APORTE TEÓRICO
Elegemos como aporte teórico os estudos de Mainardes (2006) em seu artigo
‘Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas
educacionais’, onde o autor dialoga com os autores Ball e Bowe (Bowe et al.,1992) para
entender o contexto da prática que de acordo com eles o contexto da prática é onde a
política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e
consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na
política original. Partindo desse entendimento é que buscamos refletir em que contextos
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estão inseridos a violência na escola a partir das imagens que os docentes e gestores têm
em si do que seja violência e quais discursos são construídos por eles.
Para esse fim utilizamos os estudos de Santos e Rodrigues (2013) ‘O diálogo
como possibilidade de mediação da violência na escola’, que abre a possibilidade de uma
discussão a partir do diálogo que os docentes podem desenvolver a competência
interrelacional (CIR) contribuindo para uma construção dialógica voltada para a
transformação social e para a mediação da violência na escola.
Santos e Rodrigues (2015) no artigo ‘A violência na escola: sentidos no contexto
da prática’, compreende a violência como um fenômeno de construção discursiva. Nesse
sentido Bauman (2001) vem nos levar a perceber que a sensação de violência e o medo
são frutos do estado de violência que marca fortemente a sociedade moderna.
Para entendermos a temática do ensino dos direitos humanos no contexto da
prática dos docentes no entendimento do que seja violência, nos debruçaremos nos
estudos de Santos e Oliveira (2013) ‘Políticas curriculares no ensino médio:
ressignificações no contexto escolar’, que discuti o caráter universalista da acepção dos
direitos humanos.
Para Santos e Pereira (2018), no texto ‘Ensino em direitos humanos:
considerações no contexto da prática’, nos mostram que os direitos humanos apresentam
a hegemonia de uma perspectiva fixa e universalista, que devem ser refletido levando em
considerações as inúmeras ressignificações que sofre, nos mais diversos contextos,
inclusive, no contexto da prática. Lopes e Macedo (2011), no livro Teorias de Currículo,
nos remetem a uma coletânea de temas e autores que ampliam e potencializam práticas
daqueles que se dedicam às disciplinas de currículo nos cursos de formação de professores
e pedagogos. As autoras trazem de forma clara diferentes contribuições teóricas na
produção de outros sentidos para o campo do currículo.
DIÁLOGOS CONTEXTUAIS SOBRE VIOLÊNCIA
A educação no Brasil nos últimos anos ampliou a participação e o debate de
docentes e discentes em discussões que envolvem aspectos econômicos, sociais, culturais
e políticos. Os docentes deixaram de serem meros transmissores de conhecimento e
passaram a ver o mundo de forma dialética. Abrindo assim, a possibilidade de uma
integração entre as diferentes áreas do conhecimento, isso numa lógica interdisciplinar. É
nesse contexto que os diálogos surgem buscando aprofundar debates. Aqui em especial
o da violência na escola.
Segundo Santos e Rodrigues (2015) a violência vista como fenômeno de múltiplas
facetas, com várias possibilidades de entendimento, a violência tem demandado
preocupações de professores, alunos, pais de alunos, dirigentes dos sistemas educacionais
e especialistas em diversas áreas que lidam com aspectos relacionados á formação escolar
(SANTOS; RODRIGUES, p.187).
A violência e seus efeitos de medo, acontece como já mencionado pelos autores
de diferentes facetas na sociedade moderna. Uma modernidade caracterizada pela
fragilidade dos relacionamentos humanos e pela crescente individualidade, onde cada ser
humano basta em si mesmo e o privado se sobrepõe ao coletivo (Bauman, 2001).
Corroboramos com os autores Santos e Rodrigues (2013) na busca em Bauman a
compreensão desse mundo líquido moderno que se torna intrínseco e rotineiro na vida
humana permeado de perigos e ameaças. “No ambiente liquido moderno [...] a luta contra
os medos se tornou tarefa para a vida inteira, enquanto os perigos que os deflagram- ainda
que nenhum deles seja percebido como inadministrável” (BAUMAN, 2008, p.15).
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No entendimento de que a escola, instituição responsável pelo
ensino/aprendizagem, desempenha papel importante na compreensão da questão social e
suas expressões na realidade social em que esta inserida no contexto dessa realidade
líquida mencionada por Bauman (2008). Os autores Santos e Rodrigues (2013) nos levam
a seguinte reflexão: respirar esse ar de modernidade líquida de Bauman representa viver,
conviver e aprender a viver com diferentes tipos de medos, que caminham de certo com
a incerteza e a fluidez do movimento da sociedade carente de segurança e proteção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No espaço escolar encontramos olhares que se entrecruzam e que se voltam para
educação e, sobretudo, no sentido da prática docente tecem diferenciadas teias na
realidade do mundo do educar. As imagens e discursos docentes permitem dialogar com
o cotidiano do chão da escola e fora de seus muros. Aqui, nos referimos à temática da
violência escolar. A aproximação com os autores que discutem a temática violência nos
possibilitaram refletir dessa forma, vendo de maneira plural os olhares para a temática da
violência na escola. Ressaltamos que o referencial teórico nos permitiu, compreende-la
como um fenômeno social complexo em sua essência.
Desse modo, o fenômeno da violência na escola, é visto como um fenômeno em
construção discursiva, tendo o saber fazer da prática docente ressignificar, recriar, e
reinventar estratégias de refração a violência dentro da sala de aula. Com possibilidades
de uma ressignificação de uma cultura de paz na escola.
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EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO CONTEXTO DA PESQUISA
“ESTADO DA ARTE”
Teobaldo de Andrade Costa 93
Marcia Betânia de Oliveira94

RESUMO
Este artigo caracteriza-se como um estado da arte. Objetiva mapear a produção científica,
do período de 2008 a 2018, que trata da escola em tempo integral, disponibilizada na
BDTD e nos periódicos da CAPES. A pesquisa é qualitativa, realizada por meio de
mapeamento e análise de onze (11) produções, sendo sete (07) artigos, duas (02) teses e
duas (02) dissertações. A leitura nos permitiu reunir três pontos de análises: (1) política
pública para a educação, (2) currículo, (3) qualidade da escola em tempo integral. Como
resultados, podemos apontar que: para muitas das produções em pauta, a escola em tempo
integral é apontada como projeto educacional e não como uma política pública a ser
executada. Essa afirmação vem sofrendo modificações ao longo do tempo até que muda
a partir dos trabalhos de pesquisas mais recentes, isso porque as ações governamentais
passam a normatizar esse modelo ganhando assim status de política pública. O currículo
da escola em tempo integral sofre alterações, não só de disciplinas, mas de metodologias
que forçam tanto os alunos quanto os profissionais envolvidos a práticas diferenciadas de
convívio e de aprendizagem; precisa de articulação metodológica entre as áreas de
conhecimento, dando a cada um dos eixos formativos elementos que melhorem a
execução curricular e a dinâmica da própria escola exigindo dos profissionais envolvidos
olhares e práticas diferenciadas. No que diz respeito à qualidade da escola de tempo
integral, está atrelada, em toda a produção pesquisada, às mudanças de tempo de
permanência na escola e a um currículo construído e desenvolvido no objetivo de atender
as demandas da vida moderna, no que diz respeito às relações emocionais afetivas e às
disposição da realização das tarefas em grupo, quanto da preparação acadêmica de
excelência. Consideramos que essa pesquisa possibilita verificar o que vem sendo
construído/discutido nessa área, bem como os avanços e desafios advindos desse
considerado novo modelo de educação integral no país.
Palavras-chave: Escola em tempo integral. Currículo. Ensino Médio. Qualidade da
educação. Produções científicas.

INTRODUÇÃO
Esse texto tem o objetivo de analisar alguns aspectos das produções realizadas no
campo da escola em tempo integral nos últimos dez anos, 2008 e 2018, nos repositórios
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), essa pesquisa se deu em outubro de 2018.
Na busca por conhecer algumas das produções científicas da escola em tempo
integral, esta pesquisa define-se por um levantamento bibliográfico, um mapeamento que
discute a temática em questão em diversos campos do conhecimento, e que, também, “[...]
93
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são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da
produção acadêmica e científica sobre o tema que se busca investigar [...]” (FERREIRA,
2002, p. 258).
De acordo com Gil (2011, p. 50), a pesquisa bibliográfica é: […] desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza
(GIL, 2011, p. 50).
A produção científica é sempre contínua e desse modo a necessidade de conhecer
o que se apresenta de novo no seu campo é sempre é imperativo para que se tenha sempre
um olhar de atualidade. Utilizamos pelo menos três critérios pré-definidos: o que está
sendo produzido nesse campo, quais as temáticas a ela conexas que estão se discutindo
dentro do processo de produção científica tanto na CAPES quanto na BDTD os últimos
dez anos e qual a relação om a qualidade da educação. Um estudo dessa natureza requer
superar os desafios das opções metodológicas que podem ser empregadas e que devam
ser coerentes e que contribuam com os objetivos aqui dimensionados. O primeiro passo
foi a procura de catálogos onde se encontram as relações das obras.
A busca dos trabalhos de pesquisa foi feita utilizando as palavras chaves “escola
em tempo integral”, “ensino médio” e “políticas de currículo”, e com demarcadores
“boleanos” como o (AND), além de refinar a pesquisa com algumas demarcações como
“revisado por pares”, “português” “educação” e demarcação no período de dez anos.
Com a utilização dos descritores no repositório da CAPES foram encontrados (22)
vinte e dois trabalhos, dos quais apenas sete (7) foram aqui analisados. A escolha dos sete
se deu pela pertinência e relevância da temática discutida. Já a pesquisa na BDTD, foram
encontrados 02 (duas) teses e 02 (duas) dissertações, as quais apresentarem relevantes
contribuições com o objeto pesquisado e fundamental para a compreensão da escola em
tempo Integral. As leituras, tanto dos periódicos quanto das teses e dissertações, nos
possibilitou a posteriori, identificar alguns aspectos como a perspectiva metodológica, e
verificar algumas temáticas que foram priorizadas e discutidas, quais concepções de
política pública e de currículo forma apresentados, além da ideia desenvolvida nos
trabalhos que versão sobre a qualidade da educação.
A classificação da análise foi feita com base em três pressupostos: 1) política
pública para educação, 2) currículo e 3) qualidade da escola em tempo integral
A educação em tempo integral vem ganhando espaço nos diversos estados
brasileiros na última década possibilitando um debate em nível nacional se tornando em
um campo fecundo de pesquisa, principalmente pela sua objetivação na direção da
melhoria da qualidade da educação notadamente no Ensino Médio brasileiro.
Olhando o início dessa propositura é importante frisar que a defesa de Anísio
Teixeira por uma escola democrática, gratuita, obrigatória e de caráter integral
demandava um aumento tanto da carga horária dos alunos como a dos professores, e que
nos dias atuais ainda se busca essa metodologia como modelo de implementação.
Tal definição demonstra que a escola em tempo integral é realizada dentro de um
horário estendido, ampliando o tempo de permanência do aluno na escola e com um
currículo que atenda a base comum curricular, mas que também possua uma parte flexível
e diversificada, na direção de uma perspectiva mais integradora do conhecimento e que
relacione as mais diversas áreas do conhecimento.
Nesse contexto, observa-se que a escola em tempo integral, nas diversas tentativas
de sua implementação ao longo do tempo no Brasil, apresenta uma centralidade no sujeito
com uma visão mais humanista e de valorização desse sujeito nas suas potencialidades e
dimensões física, emocional, afetiva, social, moral etc.
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METODOLOGIA
Dentro dos estudos sobre a revisão de literatura podemos destacar que a
metodologia aplicada permite conhecer a evolução da produção do conhecimento
científico, permitindo uma avaliação dessas produções, traçando um perfil de recorte
temporal e das tendências do conhecimento sobre a temática em questão. Ferreira (2002)
aponta que as pesquisas sobre o estado da arte, ou ainda, o estado do conhecimento,
definem-se por um levantamento bibliográfico, um mapeamento que discute a temática
em questão em diversos campos de conhecimento, e que também “[...] são reconhecidas
por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção
acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar [...]”. (FERREIRA, 2002, p.
258).
Convêm destacar que a busca minuciosa e o olhar criterioso do pesquisador,
somando-se a leitura implicada dos objetivos a serem alcançados, com um lapso temporal
defino que se justifica pela propositura do governo federal que passa a implantar a escola
em tempo integral em nível nacional como política pública nos últimos dez anos,
possibilitou as produções de pesquisas científicas nessa área tendo um aumento
considerável dessas pesquisas no decorrer dos anos.
Ressaltamos, ainda, que o artigo resulta das metodologias próprias para a
produção do estado da arte, bem como das leituras dos resumos inicialmente e em seguida
dos artigos e das teses e dissertações daqueles trabalhos que estão localizados dentro da
temática aqui proposta e que foram selecionados conforme os critérios destacados.
As leituras efetuadas dos resumos nos possibilitaram organizar as categorias a
priori definidas e só depois agrupá-los a posteriori em categorias outras, conexas e
relevantes para as análises, outros foram descartados por não apresentarem relação direta
com o objeto pesquisado, mas também considerados pois se encontravam dentro dos
parâmetros pesquisados.
Desse modo, “a primeira fase da análise e da interpretação é a crítica do material
bibliográfico, sendo considerado, um juízo de valor sobre determinado material
científico”, (LAKATOS; EVA MARIA, 2009, p. 48). Nesse sentido, é importante cada
fase da pesquisa para que se possa construir as argumentações necessárias ao objeto
pesquisado.
As leituras tanto dos artigos como das teses e das dissertações nos possibilitou
agrupar a análises em algumas perspectivas que ora apresentamos:
POLÍTICA PÚBLICA
A abordagem dada as políticas públicas em educação com exceção de um dos
artigos (ZANARDI, 2016), versa sobre o potencial desse instrumento transformador da
qualidade da educação, além de reparadora das desigualdades sociais oportunizando aos
alunos da escola em tempo integral uma maior capacidade de escolhas exitosas.
Assim, as políticas do Estado capitalista podem ser definidas como o conjunto de
estratégias pelas quais se produzem acordos entre os entes federados para a promoção da
diminuição das desigualdades tanto estruturais como sociais.
Esta definição indica a estratégia que deve nortear a concepção daquelas políticas.
Para que se cumpram as determinações do Estado capitalista, até como condição da
continuidade de sua existência. Portanto, os dirigentes eleitos terão que governar dentro
dos limites de autopreservação do sistema (LOPES, 1999).
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Sabemos que para uma política pública ser concretizada é necessário que forças
políticas estatais se mobilizem e que as ideologias sociais interajam de forma a fomentar
condições capazes de implementar modelos pedagógicos que orientem essas demandas.
Embora, a análise do referencial legal traga no seu bojo fundamentos que
fortalecem as políticas públicas governamentais, mas nem sempre elas são postas em
prática devido a ideologias partidárias. E que essa orientação acaba por direcionar essas
escolas em tempo integral para áreas que estejam dentro de critérios pré-estabelecidos.
Esses critérios muitas vezes são voltados para a concepção de proteção social das crianças
e dos jovens.
As políticas públicas estabelecem uma grande questão a despeito das escolas em
tempo integral e também para outros níveis de escolaridade. As preocupações giram
especialmente em torno de aspectos ligados ao acesso, permanência e qualidade de
formação. Que tipo de alunos se quer formar, para que, e onde podem aturar.
As políticas públicas trazem como missão a permanência do aluno na escola e seu
desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem. Para isso, são propostas práticas
inovadoras que possibilitem na ampliação da jornada escolar um processo formativo mais
ampliado que contribua para a inclusão social e uma maior preparação para o trabalho e
para os desafios do século vinte e um, na direção de uma educação que promova a
cidadania.
Nesse condão, cabe destacar que as políticas públicas sofrem diversas
interferências tanto na sua construção como na sua efetivação como destaca Mainardes,
ao falar de políticas públicas:
Destaca a natureza complexa e controversa da política educacional, enfatiza
os processos micropolíticos e ação dos profissionais que lidam com as
políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os processos
macro e micro na análise de políticas educacionais (MINARDES, 2006, p. 49)

A implementação de uma política pública como assevera (SOUZA, 2014), é fruto
de alianças sociais e ideológicas que orientam a sua execução, mas que também são
baseadas em parâmetros leais que fundamentam e fortalecem sua execução. Além do que
as estruturas públicas são hierarquizadas, mas os atores que locais precisam ter
participação tanto na elaboração quanto na própria efetivação das políticas, pois são eles
os conhecedores das demandas que ali se apresentam.
CURRÍCULO
As imersões do currículo dentro dos artigos analisados versão sobre a
possibilidade das próprias escolas em tempo integral formularem seus próprios
currículos, ora sobre as disposições de um currículo estendido e com disciplinas que
facilitem o diálogo entre os componentes que se somam a base comum, ora pretende que
o jovem construa um novo sentido a instituição e a sua formação. Com o tempo estendido
daria ao estudante condições de desenvolver um sentimento de pertença a instituição,
colaborando desse modo, na direção de melhoria na qualidade da educação. A
organização dos tempos e dos espaços escolares estão também ligados a esse currículo
que necessita de uma postura nova e de profissionais que ocupem essas áreas da parte
diversificada.
Nesse sentido, o currículo, em todas as suas dimensões e ações deverá ser
elaborado de forma a garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento
dos estudantes por meio de ações e atividades que contemplem, nessa
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perspectiva de integração curricular, a abordagem de conhecimentos, o
desenvolvimento de experiências e a promoção de atitudes que se
materializam na formação humana integral, gerando a reflexão crítica e a
autonomia dos estudantes (BRASIL, 2013ª, p 15).

Assim a perspectiva, o cuidado, seria o da ampliação de um tempo que não seria
um período a mais na escola com repetição de práticas e conteúdos transmitidos sem se
preocupar com a formação integral do aluno (PARO, 2009; MOLL, 2012).
O objetivo aqui é trazer a questão do currículo dentro de uma preocupação, voltada
para a sua efetivação, para a Educação em Tempo Integral, como campo de diálogo em
que seja possível a compreensão da realidade na dimensão de uma transformação e
formação do sujeito. O currículo produzido localmente, como busca pelas vivências e
saberes de seus sujeitos possibilitando não só o conhecimento empiricamente construído
com o conhecimento dito científico. O currículo como campo de atividade capaz de na
sua efetivação formar um sujeito crítico e capaz de vencer os desafios do século XXI.
Dessa forma, e entendendo o currículo historicamente dentro da realidade
educacional brasileira, Arco (2018) entende que o currículo do Ensino Médio deve ter um
novo desenho que seja mais dinâmico, flexível, e compatível com as exigências da
sociedade. Assim, observa-se já em 2013 que as Diretrizes Curriculares para o Ensino
Médio – DCNEM/MEC - definiu que a escola, “precisa ser reinventada, ou seja, priorizar
processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, preparados
para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo,
capazes de intervir e problematizar as formas de produção e de vida” (BRASIL, 2013, p.
152).
Muito embora, as pesquisas nos mostram pontos divergentes quanto a concepção
de currículo, não é dispensado o caráter transformador desse diálogo entre os diversos
tipos de conhecimentos, se distanciando cada vez mais do caráter fragmentário do próprio
currículo.
É possível, a partir da efetivação de um currículo para uma escola em tempo
integral, que una o universo do conhecimento com as experiências vividas pelos sujeitos
do processo de ensino, uma formação integral e transformadora.
A pergunta, como potencializadora de um currículo dialógico, não pode ficar
apenas a nível da pergunta pela pergunta, como nos ensina Freire (FREIRE; FAUNDEZ,
1985). Buscamos a ligação entre a pergunta e a resposta que a escola e seu currículo
podem dar.
Dentro das pesquisas realizadas e analisadas, há ainda, um resgate histórico do
currículo e suas transformações ao longo das diversas propostas de ensino no Brasil. É
consensual a ideia que em oposição a uma educação enciclopédica esse novo modelo de
educação possibilite uma transformação que vá para além do sujeito e contribua para a
promoção dos princípios democráticos e de melhora da sociedade.
Nesse sentido, em que pesem as iniciativas governamentais sobre a organização
curricular, como os PCN, OCEM, DCNEM95, e o debate abrangente dos últimos vinte
anos sobre formação de professores para o trabalho no Ensino Médio, tais questões ainda
permanecem em discussões pela própria dinâmica da sociedade.
Do ponto de vista da execução desse currículo a proposta envolve atividades para
além dos currículos escolares, na tentativa de trabalhar o conhecimento considerado
indispensável para a formação integral, organizando-se em práticas distintas entre
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conteúdos curriculares da base comum, integrando as atividades diversificadas em uma
unidade de práticas com objetivos comuns.
Dessa forma o currículo para a escola em tempo integral é pensado e executado
sem cortes ou divisões estanques de disciplinas, na promoção de uma aprendizagem
integral do aluno, sendo o grande diferencia, as disciplinas da parte diversificada, tais
como: Projeto de Vida, Estudo Orientado, Atividades Experimentais, e as Eletivas, todas
possibilitando uma maior vivência dos estudantes, tanto com o conhecimento do mundo,
como de si mesmo.
O conjunto dessas disciplinas somadas a base comum dá ao educando
aprendizagens cognitivas, estéticas, corporais e culturais, na direção da construção de um
indivíduo crítico e reflexivo.
Incialmente dentro da perspectiva de Educação em Tempo Integral, o Programa
Mais Educação já trazia na sua concepção uma definição de currículo nos dizeres de
Santana (2018), como um processo pedagógico, conectando áreas do saber à cidadania,
ao meio ambiente, aos direitos humanos, à cultura, às artes, à saúde e à educação
econômica.
QUALIDADE DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Inicialmente precisamos destacar aqui a definição de qualidade da educação da
escola em tempo integral, e igualmente discutir sobre quais critérios podem ser utilizados
para avaliar as propostas de educação em tempo integral, tanto na sua natureza de política
educacional, quanto em termos de qualidade de uma escola específica.
Nessa formulação, dizer que o termo qualidade aqui está atrelado a ideia de
formação de competências e habilidades dentro de uma perspectiva de formação
multidimensional dos sujeitos e uma consequência do maior tempo de permanência na
escola. Educação de qualidade é uma educação cidadã, ativa, participativa, formando para
e pela cidadania, empoderando pessoas e comunidades. Toda cidadania é, por si mesma,
ativa. (GADOTTI, 2009). Assim, entendemos que a educação integral é uma alternativa
para o desenvolvimento da educação.
Muito do que é dito nos trabalhos pesquisados com que tange a qualidade está
relacionado com as dimensões formativas trazidas pelas escolas em tempo integral, na
medida em que o alongamento da permanência do aluno na escola atrelado a um currículo
que possibilite novos olhares para dentro e para fora do mundo desse aluno,
compartilhando experiências familiares e comunitárias com diferentes atores
possibilitaria o alcance dessa
A escola em tempo integral deve possibilitar a construção de práticas pedagógicas
que possibilitem a promoção de uma sociedade formada por sujeitos capazes de agir na
vida social política e econômica do país. Nesse sentido a promoção da cidadania e dos
princípios democráticos devem estar sempre presentes e só possíveis se a educação for de
qualidade.
O Art. nº 205 da Constituição Federal determina a educação como um direito,
devendo essa contemplar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, na sua integralidade, ou seja,
uma educação integral.
Esse conceito de qualidade, entoado em toda a produção pesquisada, nos revela
que está atrelado quase que em um mesmo direcionamento, as mudanças de tempo de
permanência na escola e a um currículo construído e desenvolvido na direção de atender
as demandas da vida moderna, tanto no que concerne as relações emocionais afetivas
quanto na disposição da realização das tarefas em rupo, quanto da preparação acadêmica
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de excelência. Assim, os sujeitos envolvidos desenvolvem as habilidades e as
competências que o possibilitem uma formação não só para a vida, mas também para o
mundo do trabalho.
Avaliar nunca foi uma tarefa fácil e compreender os níveis de qualidade de uma
escola requer a observação e inúmeros aspectos que nem sempre são considerados pelos
órgãos governamentais. Os olhares nesse sentido devem ser diversos e nunca e limitados,
pelo contrário devem ser múltiplos e com critérios previamente determinados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vistas das categorias apresentadas, observamos que estender a carga horária,
colocar em prática um currículo construído e modifica-lo ao longo do processo de
execução, são tarefas que possibilitam uma melhoria na qualidade da educação.
Compreender as variáveis de uma política pública e sua execução também são elementos
para o desenvolvimento e melhoria da educação e por consequente é o caminho para
alcançar os objetivos proposto pela escola em Tempo Integral.
Quanto ao modelo e os resultados das investigações alcançadas pelas pesquisas
aqui analisadas, destacamos alguns resultados. Num primeiro momento ficou evidente
que as experiências em educação integral estão muito voltadas para o Programa Mais
Educação e outros programas que ampliam as relações tanto curriculares como de
financiamento da educação na perspectiva de ações integradoras da educação. Apesar da
ampliação do tempo escolar para nove horas, os recursos e materiais utilizados não são
muito diferentes da jornada não ampliada, não fugindo em grande monta apenas do
ensino, com algumas exceções e proposições curriculares.
Por se tratar de Educação em Tempo Integral os artigos aqui analisados nos induz
a verificar que ela é indutora da melhoria da qualidade da educação, bem como do seu
potencial de transformação quanto a quebra de um modelo fragmentário e distante das
questões sociais e da formação do aluno cidadão. É de fato a escola em tempo integra
promotora das reflexões das práticas escolares e de modelos já ultrapassados de ensino e
que não mais atende, nem a formação da escolarização tampouco da formação do sujeito
crítico e apto a exercia a cidadania.
Nesse mesmo sentido, é possível também verificar que as ações empreendidas que
objetivam melhorar a qualidade da educação é condição para a emancipação das práticas
educativas excludentes. Assim como explicitou Afonso (2001) ao citar Philippe
Perrenoud, e que se constitua “como espaço de solidariedade, reciprocidade e
emancipação”. (p. 97 – 98)
É também muito presente nos documentos aqui analisados que as mudanças
ocorridas com a escola em tempo integral é fruto de debates conceituais debatidos com
os profissionais envolvidos bem como com a comunidade escolar em uma perspectiva
democrática e participativa de todos, em todas as áreas sejam elas em processos decisórios
ou organizacionais de gestão e até mesmo de pessoal, abrangendo toda a configuração da
escola.
A educação deve promover a democratização tanto das ações quanto das
proposições, o diálogo e as reflexões sobre as ações são necessárias e ao abordar o
conceito de participação. A escola em suas múltiplas dimensões é marcada pela
pluralidade de interesses e objetivos, essa participação se dá pelo menos em parte no
processo de gestão democrática.
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RESUMO
Uma das maiores discussões na área da Gestão Escolar é a distribuição de recursos
financeiros para as escolas. Por isso esta pesquisa se deu a partir da observação a um
espaço não-escolar. Selecionamos a 12º DIRED com o objetivo de descobrir acerca do
processo de distribuição dos fundos das escolas da rede estadual e qual o papel desse
órgão no processo. Elaborou-se uma entrevista semiestruturada com o aporte teórico de
MINAYO (2008), através do método qualitativo com servidores da instituição do setor
financeiro, além de análise documental da Constituição Federal de 1988 e a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) Nº 9.394/96, a coleta de dados bibliográficos são de autores
pertinentes ao tema como Dourado (2007), Ferreira (2006), Libâneo (2001), Silva (2012),
Oliveira e Lima (2015). Este trabalho de pesquisa nos propiciou um aprimoramento dos
conhecimentos, acerca de todas as ações desenvolvidas pelo governo federal e do estado
do Rio Grande do Norte no que diz respeito ao funcionamento, desde a estrutura até a
gestão de recursos financeiros, além de ofertar riqueza de assuntos necessários para a
nossa formação docente e também como cidadãos pertencentes a uma sociedade em
constantes processos de transformações. Percebemos a relevância do trabalho da 12º
DIRED e a partir disto o valor de se participar ativamente deste processo.
Palavras-chave: Gestão Escolar. Controle Financeiro. Funcionamento.

INTRODUÇÃO
Atualmente, existem muitas discussões sobre a distribuição de recursos
financeiros para as escolas, e vimos que há um controle desses recursos que muitas das
vezes ocorre por má administração, por isso as escolas sofrem penalidades pois, em
alguns casos não recebem esses repasses. Este trabalho originou-se a partir da escolha do
local para a realização das Práticas Pedagógicas Programadas - PPP II, tendo em vista a
necessidade de debater sobre um campo não escolar em que o pedagogo pode atuar.
Portanto, o presente estudo foi realizado entre os dias 16 e 20 de outubro em
Mossoró-RN para a avaliação da PPP II (Práticas pedagógicas programadas II ) nas
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dependências da 12° DIRED ( Diretoria Regional de Educação e Desporto), durante esse
período vários questionamentos surgiram como quem são os responsáveis por esse
dinheiro e como ele é investido? Qual importância de de se prestar conta? Dentre outros.
Para isso, objetivamos entender como funciona o processo de distribuição dos recursos
financeiros das escolas da rede estadual de ensino e qual o papel da 12° DIRED nesse
processo.
No que se refere a metodologia buscamos trabalhar o método qualitativa, que
segundo Minayo (2008) para estudos que envolvem a subjetividade é o método mais
apropriado, pois buscam seus objetivos na complexidade das interpretações realizadas
pelo homem. Para ela a pesquisa qualitativa permite o diálogo entre o teóricometodológico e a pesquisa empírica. Para isso, utilizamos uma entrevista semiestruturada
com as responsáveis pelo caixa da instituição, setor financeiro. A revisão bibliográfica
utilizada para esta pesquisa se dá em particular com autores que abordam o sistema
organizacional da escola e a gestão escolar como Minayo (2008) que cita a importância
da entrevista semiestruturada é qualitativa, Dourado (2007); Ferreira (2006) e Libâneo
(2001); já Silva (2012) traz aspectos acerca da gestão financeira escolar, Oliveira e Lima
(2015) dialogam sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola. Além disso, realizamos
um estudo documental, especialmente com a A Constituição Federal de 1988 no art. 206,
inciso VI, e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) N° 9.394, art.14 de
20 de dezembro de 1996.
Esta pesquisa foi de grande importância para o crescimento pessoal de cada
participante, pois pode-se agregar conhecimentos sobre Gestão Escolar, mesmo estando
presente em um espaço não-escolar percebemos que a escola está bastante presente
naquele local, não de maneira física mas fundamentada, podendo assim nos mostrar o
quanto a área Pedagógica é ampla e pouco se sabe disto. Os profissionais relacionados
nessa pesquisa podemos nos aprofundar, agregar valores e preceitos éticos
enriquecedores nos direcionando para sermos cada vez melhores profissionais além de
conseguir conquistar sempre melhorias para o seu local de trabalho.
O trabalho está dividido em dois tópicos onde o primeiro discorre sobre ações dos
programas de financiamento do governo federal e estadual, onde é enfatizado a
importância e aplicabilidade destes, a distribuição desses recursos acontece em escolas
públicas e são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para
26 estados e do Distrito Federal do Brasil, esses repasses são distribuídos em
constitucionais, automáticos e voluntários e há uma “regra” de gastos pois cada repasse
vem com uma finalidade específica, tendo posteriormente a obrigatoriedade de prestar
contas sobre cada centavo gasto. O tópico também da ênfase na gestão democráticaparticipativa como diz Libâneo (2001), onde valoriza as relações humanas e a formação
do homem, além de toda a responsabilidade da escola que têm a missão de formar
cidadãos.
O segundo tópico é sobre o questionário aplicado com funcionários da 12º
DIRED, com apontamentos sobre os programas, enfatizando o Programa Dinheiro Direto
na Escola que é uma conquista para a educação, tendo em vista que antes os repasses
eram feitos a partir de materiais já comprados, ou seja, a escola não tinha acesso ao
dinheiro para comprar de acordo com as necessidades da escola, seja custeio ou mão de
obra. Também são feitos levantamentos sobre a função da 12º DIRED nesse percurso em
específico a equipe financeira, que auxilia a prestação de contas junto com diretores e
supervisores, por fim, nossas considerações e resultados da pesquisa realizada.
CONTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO
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Já sabemos que a sociedade está em constante mutação ao longo dos anos, pois
anteriormente a educação ocorria pela transmissão de saberes dos velhos aos mais jovens
através do ensino tradicional, porém vemos que nos dias de hoje a educação se dá de uma
forma diferente, onde existe uma instituição própria que tem a incumbência de formar os
cidadãos. Para isso, a escola deve ser bem organizada através de uma gestão, uma vez
que ela se tornou lócus do desenvolvimento dos membros da comunidade.
A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na
educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a
liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e
a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações
educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem e formação
dos alunos (FERREIRA, 2009, p. 26).

Portanto, para que as escolas tenham uma organização que contribuam com o
principal objetivo da escola, no qual remete formar cidadãos, é recomendado que haja nas
escolas uma gestão, porém não uma gestão qualquer, mas conforme a Constituição
Federal de 1988 a gestão democrática, que é um dos princípios para educação brasileira.
Segundo Libâneo (2001) a gestão democrática-participativa valoriza as relações humana,
no qual o objetivo principal é a formação homem, tendo em vista que a escola é um espaço
de desenvolvimento, a gestão deve ser em prol das pessoas, para tanto é necessário a
participação das pessoas que compõem o espaço escolar, considerando, assim, suas
subjetividades, buscando sempre chegar a uma decisão que seja benéfica para todos.
Todavia, a escola possui vários setores que precisam de uma boa gestão, focamos
então em discutir sobre o controle financeiro. Para tal fim, a gestão financeira em uma
escola é o setor que mais precisa da atenção do diretor, pois nesta área ocorre muitas
movimentações, em razão dos recursos serem repassados pelo Ministério da Educação, e
antes de chegar às escolas, esse dinheiro passa por instituições responsáveis por garantir
que a distribuição seja efetuada, bem como orientar o bom uso do recurso.
Para o funcionamento dos colégios da rede pública o Ministério da
Educação possui como auxiliador no processo de distribuição e repasse
de verbas 29 um vínculo com o FNDE - Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, onde este é responsável pela captação
de recursos financeiros para o desenvolvimento de variedades de
programas que objetivam a melhoria da qualidade da educação
brasileira (SILVA, 2011, p. 28-29).

Visto que para distribuição dos recursos o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação,” se tornou o maior parceiro dos 26 estados, dos 5.565 municípios e do
Distrito Federal. Neste contexto, os repasses de dinheiro são divididos em constitucionais,
automáticos e voluntários (convênios)”100. um dos serviços do FNDE mais usados nas
escolas é o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pois o mesmo tem o “objetivo
de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação
básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal” (BRASIL, 2009a).
Para isso, há um controle rígido desses valores que são distribuídos para as escola,
antes de chegar no gestor da instituição escolar, faz um percurso da Secretaria de
Educação Básica (SEB) até a Diretoria Regional de Educação e Desporto, no qual será
responsável pelo repasse da verba, bem como as orientações de como deve ser gasto cada
100

Retirado do site: http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional, história do FNDE.
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recurso. Por fim, é necessário que se tenha um acompanhamento do que se passa neste
setor. Uma má administração da escola, pode prejudicar todo o sistema organizacional,
principalmente com o financeiro,uma vez que a escola depende desses recursos para um
bom funcionamento.
A 12° DIRED E O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
A referente pesquisa aconteceu baseada em uma entrevista semiestruturada com
profissionais da 12º DIRED em atuação no setor financeiro da mencionada unidade
pública. A entrevista foi realizada com três profissionais do referido setor com amplos
anos de atuação. A unidade escolhida, em específico o setor financeiro é responsável por
prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que se subdivide
em diversos outros programas que discorreremos posteriormente, porém não somente
mas também PAGUE (Recurso de cunho Estadual) e PIP (Financiado pelo banco
mundial). Programas que são responsáveis pelas despesas e suportes da escola e que
necessita de uma atenção especial por parte da secretaria de educação para que os recursos
sejam bem aproveitados. A 12º DIRED atende não somente o município de Mossoró, mas
diversos outros como Areia Branca por exemplo.
É notório a importância dos programas de aprimoramento do ensino público,
porém além disso é preciso analisar métodos e práticas para melhorar o aproveitamento
dos mesmos. A questão de gestão, implica saberes complexos que devem caminhar junto
com os poderes públicos, em específico secretarias de educação e DIREDs. A DIRED se
responsabiliza portanto em monitorar prestações de contas desses processos educacionais,
repassando estas informações a secretaria Estadual.
A DIRED é a responsável por fazer treinamentos, de repassar como é
para ser gasto cada recurso, prazo de prestar contas, orientar, fazer pré
análise do que eles gastaram. Quando chega na secretaria eles fazem
outra análise para constatar se foi gasto corretamente e liberar
(Funcionária do Setor Financeiro da 12º DIRED).

No percurso da análise das respostas pode-se ver o quanto a gestão escolar é
necessária para uma escola e precisa primeiramente ser bem administrada, percebeu-se
que além de gestor o diretor no caso presidente do caixa escolar precisa ser contador e
conhecer profundamente as necessidades da sua instituição para que assim consiga
investir nos recursos de forma proveitosa mas não deixando de lado o meio social, pois a
transparência para com a comunidade é essencial para um gestor de credibilidade.
(...) A gestão educacional tem natureza e características próprias,
ou seja, tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos
métodos, técnicas e princípios da administração empresarial,
devido à sua especificidade e aos fins a serem alcançados.4 Ou
seja, a escola, entendida como instituição social, tem sua lógica
organizativa e suas finalidades demarcadas pelos fins políticopedagógicos que extrapolam o horizonte custo-benefício stricto
sensu (DOURADO, 2009, p. 924).

A gestão escolar acontece em conjunto com o MEC que lança os programas de
melhoria e aprimoramento educacional com objetivos e metas a serem cumpridas pelas
escolas, todo o dinheiro federal é investido no aluno em parcerias com todos esses órgãos
e com a comunidade fiscalizadora.
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Durante o período de observação de uma semana do dia 16 de outubro ao dia 20
de outubro de 2017 foi perceptível que a fiscalização funciona de maneira eficiente e que
escolas que não realizam essa prestação de contas são penalizadas ao não recebimento de
um repasse posterior, deixando assim a escola sem recurso para a sua organização física
e demais ações que necessitam desta verba. É imprescindível que ações desses programas
englobam não somente alunos mas também profissionais da educação que precisam estar
em constante formação, profissionalização, nos foi repassado a existência dessas medidas
na 12º DIRED onde os profissionais têm a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos
acerca de diversos meios educacionais.
Discorrendo ao longo das entrevistas pode-se conhecer mais sobre estes
programas do Governo Federal e Estadual, como já dito anteriormente o PDDE é o
Dinheiro Direto na Escola, que foi conquistado por direito pelo funcionalismo público e
é a base de programas Federais, onde se subdivide.
O que foi essa criação dessas caixas escolares, foi uma conquista deles
porque eles queriam executar o recurso, porque sabiam a necessidade
da escola, então quando esse recurso entra eles precisam de mudar a
estrutura, eles precisam de material de limpeza de expediente, tudo isso
então quando entra o recurso então ele tem o poder de executar, agora
ele não é pra executar sem a comunidade saber não, ele tem que ter a
transparência de passar pra comunidade, o dinheiro que entrou, o que
eu estou desejando, não é eu dizer eu quero uma central pra minha sala
de direção e eu fazer não a comunidade tem que concordar se eu posso
comprar ou não, tem que ser transparente se não for transparente a
direção eles perdem logo a credibilidade (Funcionária do Setor
Financeiro da 12º DIRED).

Na entrevista podemos dar autonomia às entrevistadas para discorrer sobre os
programas, em especial o PDDE, com isso temos a oportunidade de conhecer um pouco
sobre a história do programa e suas transformações ao longo dos anos, além de
compreender o quanto essas mudanças contribuíram para os avanços necessários na
escola e a autonomia da mesma:
O Programa teve início em 1995, no governo de Fernando Henrique
Cardoso. Inicialmente chamava-se Programa de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE) tinha como objetivo
financiar despesas de custeio. Conforme Brasil (2006a), a partir da
Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998, o PMDE
passou a ser denominado Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
(OLIVEIRA; LIMA, 2015, p. 02).

Para aquisição de algum financiamento através do PDDE é necessário um
processo de licitação de preço através de 3 empresas distintas, ganhando assim a empresa
que ofertar o menor valor dos produtos ou serviços em pauta, a licitação ocorre dentro do
auditória da DIRED. Ainda sobre as divisões do PDDE citou-se
Agora dentro do PDDE tem as ações agregadas por exemplo, Mais
Educação, PDDE sustentável, PDDE Mais Cultura, Atleta na escola,
Estrutura (Acessibilidade), PDE, são programas que são ações
agregadas ao PDDE. Agora, todos esses programas eles têm um
objetivo para que eles venham, não são executados do jeito que o gestor
quer não, existem regras, existe normas para aqueles programas, e a
gente trabalha também aqui com o PIP que é financiado pelo banco
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mundial, e existe a turma que é sorteada para aquele programa
(Funcionária do Setor Financeiro da 12º DIRED).

É possível analisar que há uma gama de programas oferecidos pelo Governo
Federal e outros órgãos como o Banco Mundial, sendo este talvez o mais fiscalizado. Por
isso é preciso sobretudo fiscalizar e aplicar da melhor forma o dinheiro direto na escola.
Uma política limpa auxilia nos avanços necessários para a educação e para que as escolas
cumpram o seu dever que é formar cidadãos sociais ela precisa de incentivo, por parte do
governo e também pela sociedade que ajuda diretamente nas necessidades escolares. Para
que isso aconteça é necessário essa forte fiscalização, que direciona os recursos para
melhorias necessárias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado pode nos proporcionar uma compreensão por parte do processo
de financiamento nas escolas estaduais, por meio da DIRED. Tendo em vista que os
recursos que são disponibilizados para as escolas possuem um destino específico, o
PDDE pode ser considerado como um auxílio que possibilita às instituições de ensino, o
valor é simbólico, muito escasso para dispor o ano todo, dessa maneira a gestão escola
precisa saber fazer uma boa administração desse recurso. Devido a isso, o programa acaba
sendo insuficiente e levando os gestores a definir prioridades para beneficiar toda a
escola, uma vez que o dinheiro nunca é suficiente para suprir as necessidades da escola,
pois o repasse é feito em parcelas anuais, em média 3 por ano e as necessidades das
escolas são diárias, então as mesmas acabam sendo precarizadas.
Contudo, é imprescindível que o PDDE permaneça no contexto escolar, pois o
programa tem contribuído de alguma forma para a manutenção das escolas, mesmo sendo
um repasse insuficiente, é preciso ter revisões de valores e métodos para que o programa
possa sempre se aprimorar e adequar as realidades escolares. Além disso, é importante
destacar a essência de uma transparência no manejo do dinheiro público.
A pesquisa nos ofereceu uma nova perspectiva acerca dos programas e projetos
oferecidos pelo Governo Federal. Ainda mais, a importância da inserção de recursos
direto nas escolas torna-se evidente, uma vez que diz respeito ao funcionamento das
instituições, pois engloba toda a gestão escolar. Portanto, esta pesquisa nos permitiu uma
reflexão e aprimoramento dos conhecimentos que tínhamos sobre as políticas
educacionais de financiamento. Compreendemos, ainda, as ações que são desenvolvidas
pelo governo, o jogo de interesses que existe por trás de tais políticas. Então, é necessário
que sejam desenvolvidas mais pesquisas sobre a temática, que possam servir de
ponderação acerca do andamento dos programas que estão inseridos nas escolas.
Por fim, cabe a nós educadores, pesquisar e refletir sobre as ações desenvolvidas
pelo governo no todo, seja no financiamento, na estrutura, nas escolas, na gestão,
precisamos estar atentos ao funcionamento da escola em todos os âmbitos. Já que ao
conhecer esses assuntos, enriquece-nos como profissionais da educação, bem como no
exercício da cidadania, uma vez que, como cidadãos, entenderemos o real significado da
função escolar, que por muitas vezes é tido como um processo tão complexo.
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AÇÃO COMUNICATIVA NA ESCOLA: caminho para a participação
Thayse Mychelle de Aquino Freitas101
Arilene Maria Soares de Medeiros102

RESUMO
Este trabalho busca compreender, à luz da teoria de Jürgen Habermas, como se estabelece
e sob quais condições ocorre a participação no conselho escolar. O intuito é apresentar
algumas reflexões sobre participação da comunidade escolar – pais, alunos, professores,
funcionários – nas tomadas de decisão a partir dos pressupostos habermasianos da ação
comunicativa. A tríade de discussões que permeará esta pesquisa é: participação, ação
comunicativa e consenso. Para o desenvolvimento deste estudo, baseado em uma
abordagem qualitativa, apoiamo-nos em uma pesquisa bibliográfica na qual foi elencada
a fundamentação teórico/metodológica, destacamos: Bannell (2013), Boufleuer (1997),
Ferreira (2000) e Gomes (2007). Verificamos que a ação comunicativa é um caminho
para que a participação nas tomadas de decisão seja ativa, crítica e reflexiva, levando em
consideração que é por meio dos momentos discursivos que os sujeitos chegam ao
entendimento e ao consenso. Ademais, constata-se que para a ação comunicativa
acontecer, de fato, é necessário que a linguagem empregada nos discursos seja clara e
fiquem evidenciados os significados e intenções, é, pois, uma relação intersubjetiva
recíproca na qual o principal objetivo é o entendimento mútuo. Nesta linha de
pensamento, depreende-se que um ato deliberativo no qual os sujeitos envolvidos podem
exercer a prática da ação comunicativa, sem coerções, influências ou manipulações e com
igualdade de participação e argumentação caminha para ser o que consideramos uma
participação ativa, subsidiada em argumentos racionais que mediados pelo debate
culminarão no consenso.
Palavras-chave: Ação Comunicativa. Participação. Consenso.

INTRODUÇÃO
Este trabalho busca compreender, à luz da Teoria da Ação Comunicativa de
Jürgen Habermas, como se estabelece e sob quais condições ocorre à participação no
conselho escolar. Essa participação pode ocorrer de diversas formas, por um lado a
participação ativa e reflexiva na qual os sujeitos colocam em xeque as proposições
levantadas coletivamente, exercendo o poder de fala e de persuasão para defender seu
ponto de vista, por outro a participação passiva e simplesmente burocrática, restringindose apenas à validação de decisões previamente tomadas por meio de votações conduzidas
de maneira coercitiva e manipulada. Essa dualidade acerca da participação transparece
em duas formas distintas e excludentes entre si: ação comunicativa e ação estratégica. É
neste contexto que se vislumbra apresentar algumas reflexões sobre a participação da
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comunidade escolar – pais, alunos, professores, funcionários – nas tomadas de decisão,
em especial no conselho escolar, a partir dos pressupostos habermasianos da ação
comunicativa. Tal concepção postula que os atos de fala devem estar voltados ao
entendimento recíproco e ao consenso. Consideramos que o exercício da ação
comunicativa na escola favorece o fortalecimento da gestão democrática, da emancipação
e da ampliação dos espaços coletivos de discussão e deliberação. Dentre os elementos
que compõe a ação comunicativa, aqueles que são fundamentais para a compreensão da
participação ativa no conselho escolar: intersubjetividade, atos de fala, situação ideal de
fala, consenso, entendimento, discurso, argumentação e pretensão de validez.
O interesse por esse tema de investigação se vincula ao desenvolvimento de uma
pesquisa de pós-graduação Stricto Sensu em educação no Programa de Pós-Graduação
em Educação (POSEDUC) na linha de pesquisa Política e Gestão da Educação, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Este estudo consiste em uma
aproximação com a abordagem teórica habermasiana, mais especificamente com aspectos
da Teoria da ação comunicativa que terá centralidade em tal pesquisa, traremos autores
que discutem os aspectos conceituais de Jürgen Habermas. É necessário ressaltar que a
teoria habermasiana não versa especificamente sobre educação, entretanto, consideramos
tais estudos fundamentais para discutir a importância da ação comunicativa nos processos
participativos de tomada de decisão.
No tocante aos procedimentos metodológicos, recorremos à pesquisa de natureza
qualitativa com dados coletados por meio de uma revisão bibliográfica na qual
selecionamos o referencial teórico/metodológico para dar subsídio, dentre os autores
selecionados destacamos: Bannell (2013), Boufleuer (1997), Medeiros (2007), Pinto
(1994), Ferreira (2000), Gomes (2007), Prestes (1996) e Werle (2003). “A abordagem
qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas”
(MINAYO, 2002, p.22). Escolhe-se este tipo de abordagem por sua íntima relação com
nosso tema de discussão: as ações comunicativas. Ademais, ressaltamos que os
significados dos atos de fala são determinantes para a sua caracterização ou não como ato
de fala comunicativo. O caráter ilocucionário, isto é, a intencionalidade na ação da fala,
é de responsabilidade do sujeito que fala, repercutindo no que concerne ao seu caráter
comunicativo.
A organização está pautada em uma tríade que perpassará todo o trabalho:
participação, ação comunicativa e consenso. Veremos que tais termos estão intimamente
ligados entre si, tornando-se indissociáveis. Assim sendo, este trabalho divide-se em três
partes: a primeira parte intitulada “Ação comunicativa: Aspectos conceituais” diz respeito
à ação comunicativa e a linguagem como seu meio de efetivação, evidenciando como se
estruturam os atos de fala e os atos comunicativos, mostrando as principais características
e diferenças. Além disso, traz como se estruturam as situações ideais de fala nas quais a
ação comunicativa propriamente dita ocorre; a segunda parte intitulada “Ação
comunicativa: Entendimento e consenso” traz uma discussão mostrando os principais
objetivos da ação comunicativa. Disserta-se sobre como se estruturam e se concretizam o
entendimento e o consenso e o que é necessários para que sejam alcançados; a terceira e
última parte intitulada “Ação comunicativa no conselho escolar: participação em debate”
traz o entrelace entre a ação comunicativa e as práticas de participação efetuadas no
conselho escolar, mediando e discutindo como a comunicação é importante neste espaço
deliberativo, constituindo-se, inclusive, como um caminho para a participação ativa e para
a consolidação do conselho escolar como um espaço de fato democrático e de direitos.
AÇÃO COMUNICATIVA: ASPECTOS CONCEITUAIS
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Para iniciar as discussões acerca da ação comunicativa é necessário explicitar que
Habermas considera e entende as sociedades a partir de dois mundos distintos entre si: o
mundo sistêmico e o mundo da vida. O mundo sistêmico corresponde ao universo das
regras e burocratizações que invadem os processos sociais cotidianos, é envolvido pelo
agir estratégico no qual a coordenação das ações é de um sujeito sobre o outro
convencendo-o a aceitar e validar sua proposição. Além disso, faz uso de manipulação e
ocultação de informações, pois “o que lhe importa é a busca de êxito com relação aos fins
que ele projeta sob o seu exclusivo ponto de vista” (BOUFLEUER, 1997, p. 24). A
linguagem neste tipo de ação serve apenas como canal de delegação de informações,
exclui-se o caráter interativo e discursivo.
Em contraponto, o mundo da vida envolve a dimensão social e (inter) subjetiva de
uma sociedade, é considerado o pano de fundo da ação comunicativa na qual os sujeitos
agem uns com os outros de maneira coletiva e intersubjetiva. “No agir comunicativo
pressupõe-se que os participantes possam chegar, por meio de apoio ou de crítica, a um
entendimento acerca do saber que deve ser considerado válido” (BOUFLEUER, 1997, p.
24). Remete-se, pois, à ação livre de atingir consensos mediante o discurso
argumentativo. A linguagem constitui-se como elemento primordial da ação
comunicativa, é por meio dela que os sujeitos interagem e chegam a um entendimento
mútuo. “A linguagem permite que se estabeleça um entendimento não só acerca de
objetos dos quais possa se predicar a verdade, mas também sobre normas e vivências que
podem ser justas ou sinceras” (BOUFLEUER, 1997, p. 31). Percebe-se que a
dialogicidade aparece em todas as instâncias do ato comunicativo, a não linearidade faz
parte do processo no qual sujeitos distintos entre si, em pensamentos e ações, caminham
para um consenso intersubjetivo onde faz-se valer a proposição melhor argumentada.
Aqui vale salientar o que é essa intersubjetividade, pois este termo é inerente e
frequentemente recorrente quando o assunto é ação comunicativa, ela surge na
racionalidade103 comunicativa criada por Habermas, uma racionalidade que interliga
linguagem e razão. “No modelo intersubjetivo [...] o sujeito adota a perspectiva
performativa e o papel de falante em uma relação social com o ouvinte. Nessa perspectiva
social, o sujeito se vê como o alter e o ego do outro” (BANNEL, 2013, p.87). Assim
sendo, a intersubjetividade é aqui compreendida como uma rede de relações recíprocas
entre os sujeitos que pensam e agem distintamente entre si, mas que ocorrem trocas e
construções de conhecimento, entendimentos e consensos por meio da linguagem. De
acordo com Prestes (1996, p. 88, grifos do autor) a racionalidade comunicativa:
parte da intersubjetividade como fala, como ‘mundo da vida’. A
linguagem e o mundo da vida não são instrumentos de auto-realização
do sujeito, mas um encontro com o outro num mundo em que se
compartilham significados e normas. A fala sobre algo é sempre fala
com. Assim, a intersubjetividade constitui a subjetividade e participa de
sua estruturação, não tendo um caráter de meio, portanto, não se
enquadrando numa relação do tipo meio-fim, sujeito-objeto.

Neste sentido, a ação comunicativa, intermediada pela linguagem, se estabelece
sempre na relação intersubjetiva entre dois ou mais sujeitos através da competência
comunicativa construída ao longo do itinerário de vida de cada um. Neste contexto, no
ato de fala emergem as três funções da linguagem: “dar expressão àquilo que se tem em
mente (função expressiva), sobre algo no mundo (função representativa), para comunicar“Racionalidade é proporcional ao ato de expressar-se racionalmente, bem como à sua capacidade de
justificar as suas expressões numa perspectiva reflexiva” (GOMES, 2007, p. 77).
103
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se com o outro (função interativa)” (BOUFLEUER, 1997, p. 47). Dito de outra forma, a
função expressiva refere-se à expressão de impressões e vivências subjetivas, a função
representativa diz respeito à explanação sobre fatos do mundo objetivo e a função
interativa que corresponde às relações interpessoais estabelecidas na sociedade. Sendo
assim, todos os atos de fala transitarão por uma ou mais dessas funções, tendo em vista
que se configuram como objetivos da linguagem utilizada.
A dimensão pragmática, a dimensão sintática e a dimensão semântica estão na
base da linguagem. Segundo Ferreira (2000, p.62) a dimensão pragmática “indica a
relação dos sinais com os sujeitos e, portanto, com o uso que esses sujeitos fazem da
linguagem”, a dimensão sintática corresponde à “relação dos sinais entre si, sendo que
um sinal corresponde a outro” e a dimensão semântica que “abrange a relação dos sinais
com o significado”. Dessa forma, pode-se perceber que a pragmática é mais abrangente
e integra as duas outras dimensões. É notório que ela refere-se à forma que a linguagem
é usada e ao significado que ela assume ao ser inserida em um determinado contexto no
momento em que é usada em um ato comunicativo. Além disso, cabe ressaltar que de
acordo com Medeiros (2007) um dos eixos da racionalidade comunicativa é o sentido
impregnado nos atos de fala, “o sentido não existe fora do contexto das significações que
os sujeitos histórica e coletivamente constroem para representar o mundo, a realidade, a
vida”. Os sentidos são fundamentais no processo de entendimento e implicarão
decisivamente no tipo de ação no qual ele se insere.
Segundo Gomes (2007, p. 103) os atos de fala podem ser classificados em:
imperativos – quando o falante deseja que o ouvinte realize alguma ação; constatativos –
quando o sujeito fala ou reflete sobre algo; regulativos – quando o “falante se refere a
algo do mundo social comum, no sentido de estabelecer uma relação interpessoal que seja
reconhecida como legítima”, por fim os atos de fala expressivos – quando o falante
discorre algo sobre sua dimensão subjetiva. Para tanto, Habermas enfatiza que nem todos
os atos de fala são comunicativos, pois eles podem gerir tanto ações estratégicas, que
visam o sucesso, como as ações comunicativas que visam o entendimento. Os atos de fala
só serão comunicativos se objetivarem o entendimento mútuo e o consenso. Obviamente,
essas ações excluem-se mutuamente, pois não é possível “agir comunicativamente e
estrategicamente ao mesmo tempo” (BANNELL, 2013, p. 69). Ambos possuem
características e objetivos diferentes, o primeiro é uma construção intersubjetiva coletiva
que visa o entendimento, o outro visa à validação de um único ponto de vista, propõe um
falso consenso no qual uns agem sobre os outros.
A intenção comunicativa do falante, no agir comunicativo, não vai além
de querer que o ouvinte compreenda o conteúdo manifestado no ato de
fala [...] o falante deixa claro que o objetivo ilocucionário do enunciado
não vai além do significado do que é falado. Com ações teleológicas104,
por outro lado, o objetivo ilocucionário vai além do significado contido
no ato de fala e somente pode ser identificado por meio dos interesses
do agente (BANNELL, 2013, p. 69, grifos do autor).

Fica evidenciada diferença entre os dois tipos de ação. Para tanto, enfatizamos que
o entendimento é necessário em ambos, pois na ação teleológica ou estratégica, a
influência do falante só logra êxito se o ouvinte entender o que está expresso em suas
palavras, embora seus sentidos estejam escondidos e subtendidos. Quando nos referimos
De acordo com Prestes (1996, p. 60) a ação teleológica “refere-se ao fim que um ator realiza, elegendo
entre alternativas de ação passíveis de atingir tal propósito. Esse conceito ampliado se converte em ação
estratégica, na qual o autor escolhe meios em função de critérios utilitaristas”.
104
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a ação comunicativa o contexto no qual a fala é pronunciada é de extrema importância,
pois “entender um ato de fala depende, crucialmente, de algo contextual e não somente
ao que é interno ao ato da fala” (BANNELL, 2013, p. 97). Concordando com essa linha
de pensamento, Boufleuer (1997, p. 48) enfatiza que “um ato de fala só pode ser
compreendido e fazer sentido em um certo contexto”. Consideramos assim, que os
contextos (social, econômico, político e cultural), os sentidos e significados construídos
no mundo da vida são levados em consideração no processo consensual que se engendra.
Ponderamos ainda, que esses elementos do mundo da vida, anteriormente mencionados,
podem ser repensados e reinterpretados pelos sujeitos por meio da prática discursiva
racional, mediante críticas e argumentos plurais. Não há estaticidade, verdade absoluta
ou neutralidade, todos os atos de fala podem ser questionados e postos à pretensão de
validez. A ação comunicativa é uma relação intersubjetiva na qual pensamentos e
opiniões acerca do mundo social, objetivo e subjetivo são expostos, argumentados e
contra-argumentados, fazendo-se valer o mais bem aceito dentre os proponentes.
Habermas defende a ideia da instituição de um processo comunicativo,
não coagido, no qual a validação das ações se processe exclusivamente
pelo critério do melhor argumento, devendo estar exposto à crítica de
modo que o conhecimento decorra da aprovação pública, com base na
participação livre e indiscriminada de todos os concernidos (GOMES,
2007, p. 144).

Aí reside a situação ideal de fala na qual ocorre a ação comunicativa que a teoria
habermasiana defende, liberdade de expressão, isonomia entre os sujeitos e criticidade
fazem parte deste momento. Gomes (2007) elenca quatro postulados que orientam a
situação ideal de fala, são eles: igualdade comunicativa, igualdade de fala, veracidade e
sinceridade e por fim correção normativa. Portanto, podemos perceber que a situação
ideal de fala constitui-se amplamente democrática e com fins participativos, por meio da
qual os sujeitos podem opinar, discordar, questionar e exercer sua capacidade crítica e
reflexiva, ademais, quaisquer convergências de opiniões que venham a surgir podem ser
resolvidas mediante um discurso argumentativo racionalmente motivado.
AÇÃO COMUNICATIVA: ENTENDIMENTO E CONSENSO
A ação comunicativa, orientada pelo paradigma da intersubjetividade, visa o
entendimento mútuo entre falante e ouvinte, circunscritos em uma relação interativa
mediada pela linguagem, sobre algo de modo que cheguem a um consenso racionalmente
motivado. Na racionalidade comunicativa, a linguagem permite “que se estabeleça um
entendimento não só acerca de objetos dos quais se possa predicar a verdade, mas também
sobre as normas e vivências” (GOMES, 2007, p. 27). A reflexão sobre o contexto social
e normativo também são pauta, a criticidade e argumentação têm papel central na
formulação dos consensos. Cabe ressaltar que na interpretação e uso da linguagem estão
implícitos sentidos e significados de cada sujeito, suas impressões e visão de mundo e,
por esse motivo, as discussões podem ser conflituosas e com divergência de opiniões.
Mas, o objetivo da ação comunicativa não é homogeneizar os pensamentos dos
envolvidos, mas de encontrar racionalmente a proposição melhor aceita, e para isso
utiliza-se o discurso e as argumentações para chegar ao consenso final.
“O consenso [...] deve ocorrer por intermédio da reconstrução de um elo
fundamental de confiança entre pessoas [...] Isso depende tanto da melhoria das condições
materiais, como da cultura política em que os indivíduos se encontram em interação uns
com os outros” (GOMES, 2007, p. 31). Dessa forma, a cultura organizacional e de
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convivência entre os sujeitos são de extrema importância para a solidificação de
interações agradáveis, além disso, a cultura política de participação, de exercer e fazer
valer o direito de voz e vez reconhecendo-se como sujeito de sua própria história também
ocupa lugar de destaque na construção de um ambiente susceptível a consensos. Estamos
nos respaldando nos escritos de Gomes (2007, p. 32) para compreendermos o consenso
como “acordo que ocorre à luz do reconhecimento intersubjetivo das pretensões de
validade de um discurso [...] sempre pressupõe no processo comunicativo: a
compreensão, a verdade, a sinceridade e a justiça”. Chegar a um consenso depende muito
de como os sujeitos conduzem o processo de comunicação, ademais, o conhecimento
acerca da importância da clareza com a qual falante se expressa é decisiva para o
entendimento.
São as exigências de os participantes expressarem-se de forma sincera,
proporem normas de convivência que considerem justas e fazerem
constatações que lhes pareçam verdadeiras, que permitem a criação de
contextos de cooperação e de confiança em que se produzem acordos
consentidos, democráticos e, possivelmente, mais eficazes
(BOUFLEUER, 1997, p. 96).

Os sujeitos de um ato comunicativo devem estar abertos e cientes de que todo e
qualquer enunciado possui caráter de suscetibilidade a questionamentos críticos, isto é,
pretensões de validez. “O consenso ou o acordo racionalmente motivado é sempre
provisório, porque histórico e político” (MEDEIROS, 2007, p. 109). Nesta linha de
pensamento, a proposição está sempre aberta a novas interpretações e ressignificações
por sujeitos que estão em permanente (re) construção, o direito político traz a abertura
para pensá-lo por vieses que outrora não foram ponderados. O que prevalece na ação
comunicativa não é uma verdade previamente estabelecida, mas aquela construída
intersubjetivamente e que atenda a todos os envolvidos situados social e historicamente.
De acordo com Gomes (2007), a teoria habermasiana denomina isso de “busca
cooperativa da verdade” que consiste na busca coletiva de convicções baseadas nos
melhores argumentos. A linguagem, neste sentido, é vista como condição primordial para
a possibilidade de validez e de entendimento, pois ela é a responsável pela mediação entre
os sujeitos. “A linguagem e o entendimento são conceitos co-originários, que se explicam
mutuamente [...] passa a pressupor o consenso intersubjetivo da linguagem como
condição necessária do entendimento” (GOMES, 2007, p. 85). É muito clara a
interconexão que se estabelece entre os pressupostos habermasianos que compõe a
racionalidade comunicativa, não há como separá-los, pois os seus sentidos correspondemse mutuamente. Medeiros (2007) apresenta duas condições necessárias para que o
entendimento seja atingido, são elas: a igualdade no processo de argumentação e a
convicção da liberdade de expressão para argumentar e contestar durante os atos
comunicativos. Concorda-se com a referida autora e reafirmamos a igualdade de
condições de participação como fundamental para assegurar o caráter democrático da
ação comunicativa.
Sem entendimento não há consenso, os sujeitos precisam estar claramente cientes
daquilo que está sendo proferido para poderem concordar ou não. Assim sendo, o
consenso pode ocorrer espontaneamente ou por meio de discursos racionais
argumentativos em caso de divergência de opiniões ou até mesmo a desconfiança de que
o falante não está sendo fielmente sincero em suas palavras. Desse modo, “é através do
discurso, expresso na forma de argumentação, que o consenso racional pode ser
estabelecido, restaurando, desta forma, os processos de comunicação que ainda se
encontram em uma situação de distorção” (GOMES, 2007, p.105). É, pois, na
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argumentação e na contra-argumentação que os sujeitos validam a melhor proposição,
assim sendo, “o discurso argumentativo consiste, portanto, na instauração de um processo
de constatação e de defesa de pretensões de validez” (BOUFLEUER, 1997, p. 41). A
criticidade e a abertura para aceitar novos pontos de vista são fundamentais. Medeiros
(2007, p. 100) reforça essa discussão ao enfatizar que “falar em consenso racionalmente
motivado, por exemplo, significa admitir que existem processos argumentativos de
discurso no interior das relações comunicacionais, cujas pretensões de validez foram
postas em questionamento”. Portanto, o fato de as relações intersubjetivas serem sempre
passíveis de novos engendramentos e desfechos recai na multiplicidade de argumentos
que podem vir a surgir, isso nos faz pensar na importância da construção de uma cultura
interativa participativa e na sua riqueza subjetiva subjacente na qual sujeitos são
convidados a dar o melhor de si nas questões e problemas advindos do cenário escolar.
São, pois, variadas formas de ver e pensar o mundo e as coisas que se entrecruzam nesta
tessitura de consensos racionalmente motivados que se consolidam no conselho escolar.
AÇÃO COMUNICATIVA NO CONSELHO ESCOLAR: PARTICIPAÇÃO EM
DEBATE
Todas as discussões feitas até aqui corroboram com a ideia de que a ação
comunicativa traz em si, implicitamente, os princípios participativos que são
fundamentais para a consolidação de uma gestão democrática da escola. A possibilidade
de um momento comunicativo com igualdade de participação, de direitos argumentativos
e críticos, livre de coações e constrangimentos é, de fato, algo vislumbrado no chão da
escola. A participação envolve também os elementos que estão na constituição das
relações entre os sujeitos e suas particularidades. Por isso estamos trazendo os conselhos
escolares, considera-se que é um ambiente que visa oferecer espaço de participação
representativa da comunidade escolar – pais, alunos, professores e funcionários – nos
processos deliberativos da escola no que concerne aos aspectos financeiros,
administrativos e pedagógicos. Cabe ressaltar que o primeiro estudo a vincular a teoria
habermasiana ao conselho escolar foi a tese de doutorado de Pinto (1994), defendida no
Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICAMP, trazendo relevantes
contribuições para a área e servindo de fonte de inspiração e debate.
A instituição dos Conselhos Escolares está diretamente relacionada ao
princípio de Gestão Democrática do Ensino Público. Os Conselhos
Escolares estão comprometidos com todos os demais princípios –
liberdade, igualdade, gratuidade e pluralismo – e sua consolidação
deverá ocorrer e decorrer de sua efetivação (WERLE, 2003, p. 47).

Assim sendo, o conselho escolar implica no reconhecimento da multiplicidade de
pensamentos dos diversos segmentos dos quais os representantes fazem parte.
Heterogeneidade é resultado do destaque da subjetividade de cada membro que, a partir
de seus conhecimentos individuais, irão construir intersubjetivamente a melhor decisão
para todos, sem diminuir ou exaltar nenhuma das partes, ressalta-se que igualdade é
princípio básico para sua sustentação.
O conselho escolar constitui-se como um espaço igualitário e de
desenvolvimento do senso crítico e político. Exercer a participação é exercer a cidadania.
“A clarificação conceitual da categoria da ação comunicativa adquire uma importância
significativa para a reflexividade crítica” (BOUFLEUER, 1997, p. 83). Para tanto, nem
todos os conselhos tem a noção política solidificada entre os membros, os sujeitos ainda
precisam conscientizar-se de seu papel e poder enquanto membros de um espaço de
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delegações e de decisões coletivas. Pinto (1994) enfatiza que de nada vale a constituição
legal dos espaços colegiados de tomadas de decisão sem sujeitos emancipados e com os
valores democráticos formados. Neste impasse, a escola, na qualidade de instituição
formadora, deve proporcionar momentos de formação para a ação política de participação
com uma visão consolidada dos princípios democráticos.
A consciência histórica ou política se apresenta aos indivíduos como
certeza que podem influir nos destinos da sociedade humana. Essa
influência ocorre quando os indivíduos modificam estruturas e práticas
sociais, buscando corrigir eventuais e supostas distorções instauradas
ao longo do tempo (BOUFLEUER, 1997, p. 90).

Assim sendo, o conselho escolar em si é um ambiente iminentemente político,
pois delega decisões acordadas coletivamente e implementa-as nas práticas cotidianas
modificando as ações daqueles que compõe o ambiente escolar promovendo uma
coordenação das ações através da comunicação. O agir comunicativo pode assumir esse
caráter de coordenar ações por meio do entendimento recíproco, pois ao alcançar
intersubjetivamente o consenso, cria-se por parte dos envolvidos o compromisso de
assumir o que foi acordado racionalmente. Para subsidiar essa afirmação, Gomes (2007,
p. 136) sustenta que “a coordenação da ação ocorre substantivamente quando o ator
executa o seu plano de ação de modo interativo, ou seja, com o auxílio de um outro ator”.
As ações desenvolvidas no conselho escolar não podem, nem devem ocorrer de maneira
unilateral porque descaracteriza completamente seu caráter democrático.
“A deliberação contém um caráter de interação dinâmica entre ação e discurso.
[...] Deliberação é a forma que o discurso incorpora quando é dirigido à ação” (WERLE,
2003, p. 31). Torna-se sem sentido passar pela ação comunicativa, pelas pretensões de
validade, pelo entendimento e consenso se tais acordos não se tornarem partícipes das
práticas do ambiente escolar. Os esforços de tomada de decisão são extremamente
importantes para a perpetuação da cultura democrática, como já analisado, mas a
implantação de tais deliberações na prática cotidiana é que mostrará de fato o
engajamento com o reconhecimento intersubjetivo do colegiado no qual todos se tornam
corresponsáveis pelas deliberações outrora aceitas e validadas.
Gomes (2007, p. 145) faz uma discussão interessante à luz do pensamento de
Habermas sobre a invasão do mundo sistêmico nas instâncias educativas. Segundo ele, a
racionalidade sistêmica tende a prevalecer nas escolas e sucumbir o mundo da vida
necessário para o desenvolvimento das ações comunicativas. Desse modo, ocorre a
necessidade “de uma ação pedagógica que fortaleça a racionalidade comunicativa e crie
as condições necessárias para o resgate de um processo comunicativo orientado pelo
entendimento”. Mais uma vez, percebe-se a importância do desenvolvimento de práticas
de comunicação e participação ativa para a consolidação de um espaço escolar que luta
contra as coerções sistêmicas e buscam uma formação crítica e reflexiva. Neste contexto,
o conselho escolar pode ser a chave para esse enfrentamento, a ampliação deste espaço e
a garantia de que ele seja subsidiado nos trâmites da ação comunicativa é a resposta para
tal dilema. Para tanto, isso não deve se restringir apenas ao conselho escolar e sim a todas
as instâncias da escola, estamos colocando-o como exemplo pelo fato dele ser nosso foco
central de discussões.
Cabe-nos enfatizar que estamos compreendendo a participação no conselho
escolar como ativa quando ela traz em si os elementos da ação comunicativa, aqui
discutidos e contextualizados, mediante os quais se faz necessário que as reuniões sejam
propícias à exposição de pensamentos, opiniões, questionamentos e críticas. Isto é,
espaços democráticos livres de constrangimentos e manipulações nos quais prevalecem a
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igualdade de oportunidades. Sobre isso Werle (2003, p. 27) compreende que “a
participação ativa é visível quando as pessoas constroem em conjunto, intercambiam
ideias e aprendem a lidar com suas diferenças. A grande contribuição das estruturas
participativas é quando se tornam um espaço de conversa, negociação, acordo e
discussão”. É notória a recorrência de referência a atos de fala e consenso quando o
assunto é conselho escolar, eles são, de fato, sua base prática, ou seja, é por meio desses
dois preceitos básicos que as ações de tal órgão colegiado se efetivam.
A prática do conselho, naqueles casos em que sua autonomia é
preservada [...] mostra que, quando livre de constrangimentos, ele se
configura certamente como espaço público autônomo, onde se
desenvolvem os processos de se alcançar o entendimento através de
meios linguísticos que caracterizam a ação comunicativa (PINTO,
1994, p. 148).

Assim sendo a ação comunicativa se caracteriza como a garantia da democracia e
da construção da autonomia no conselho escolar. Além disso, “as palavras, portanto,
constituem o dinamismo das relações de poder e do processo de decisão que se dá nos
Conselhos Escolares” (WERLE, 2003, p. 77). Sendo assim, coroa-se, mais uma vez o
vínculo entre os conselhos escolares e ação comunicativa. Pois, se ação comunicativa é
precedida pela fala argumentativa por meio da qual os sujeitos buscam o reconhecimento
intersubjetivo de pretensões de validez, os conselhos escolares são espaços democráticos
participativos que, por meio da fala, busca-se atingir consensos coletivamente validados.
É, pois, no processo interativo e deliberativo entre os membros do conselho escolar que
a ação comunicativa emerge e pode trazer relevantes contribuições do ponto de vista da
construção da democracia, da criticidade e da emancipação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ação comunicativa é, portanto, um caminho para a consolidação de práticas
democráticas e participativas. O referencial da análise habermasiana contribui para
pensarmos as práticas desenvolvidas nos conselhos escolares do ponto de vista da
democracia e emancipação. Pode-se perceber o estreito vínculo que se institui entre o
conselho escolar e a ação comunicativa, pois ambos necessitam de atos de fala,
argumentação, entendimento e consenso para se efetivarem. Ressalta-se também a clara
e indispensável relevância da linguagem que permeia todo o processo, sem a qual não
seria possível estabelecer os processos interacionais e comunicativos.
Neste sentido, para que a participação no conselho escolar seja ativa, ela deve
contar com membros abertos a opiniões divergentes e plurais, reconhecer-se como
sujeitos democráticos e conscientes de seus direitos e deveres levando em consideração
que tal colegiado é coletivo. A igualdade de participação, isto é, direito a opinar, intervir,
questionar, argumentar e contra-argumentar é princípio básico e indispensável. As
relações intersubjetivas, nesta perspectiva de análise, são livres de coações,
constrangimentos, manipulações e ocultação de informações que incidam na alteração do
consenso. Todas as proposições devem ser claras, com sentidos e significados expressos.
Ademais, todas as proposições estão sujeitas a críticas, que podem e devem ser
confrontadas com argumentos racionalmente motivados. É dessa forma que as práticas
dos conselhos escolares devem se estabelecer para que a ação comunicativa esteja
presente na qual todas as deliberações serão consentidas e validadas coletivamente.
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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA: desafios e possibilidades na
perspectiva da gestão democrática
Vanúzia Saldanha de Medeiros Lima105
Francisca de Fátima Araújo Oliveira106

RESUMO
O objetivo deste trabalho é realizar a revisão de literatura acerca das produções
acadêmicas sobre a temática do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, um
programa do governo federal, que presta assistência financeira às escolas públicas da
educação básica das redes estadual, municipal e distrital, implantado há mais de vinte
anos no Brasil. Desse modo, foi realizado o mapeamento das produções acadêmicas, bem
como, a análise dos trabalhos selecionados, visando identificar neles a existência de
produções acadêmicas sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola com enfoque na
percepção dos gestores escolares sobre os objetivos e a aplicabilidade do programa. As
bases de dados consultadas foram o portal de periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de pessoa de nível superior - CAPES e da Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações - BDTD. Como procedimento metodológico foi utilizada a
pesquisa do tipo “Estado do conhecimento”, com abordagem qualitativa. Após a
utilização de critérios de busca nos repositórios digitais, foram selecionadas para análise,
13 (treze) dissertações de Mestrado e 01 (uma) tese de Doutorado da BDTD. Os trabalhos
selecionados para o “Estado da Arte” sobre a temática, são de Programas de PósGraduação em Educação, Pós – Graduação em Gestão Pública e Pós- graduação
Profissional em Gestão e Avaliação em Educação Publica. As análises apontam que
poucos trabalhos foram produzidos abordando a temática, evidenciando assim a
necessidade de novas pesquisas nessa área. Além disso, verificamos que os trabalhos
possuem diferentes abordagens e poucas semelhanças com a nossa proposta de pesquisa,
na qual, nos propomos a investigar qual a percepção que os gestores escolares da rede
pública municipal de ensino de Mossoró têm sobre os objetivos e a aplicabilidade do
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.
Palavras-chave: Programa Dinheiro Direto na Escola. Políticas públicas. Gestão
democrática.

INTRODUÇÃO
O Presente trabalho foi produzido no Programa de Pós-graduação em Educação,
da Universidade do Estado do rio Grande do Norte - UERN, no Mestrado em educação,
com o objetivo de mapearmos as produções científicas existentes sobre a temática da
política pública do Programa Dinheiro Direto na Escola numa perspectiva de gestão
democrática. Desse modo, realizamos uma pesquisa acadêmica exploratória, denominada
de “Estado da Arte” ou “Estado do conhecimento”, que busca investigar as produções
acadêmicas existentes sobre uma determinada área de estudo, para que o pesquisador
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conheça o que já foi produzido sobre a temática por autores diversos, em diferentes níveis,
épocas e locais. Como afirma Ferreira (2002):
(...)“estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Definidas como de
caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de
mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões
vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares,
de que formas e em que condições têm sido produzidas certas
dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários.
Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter
inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o
tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se
caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob
os quais o fenômeno passa a ser analisado. (FERREIRA 2002, p.257)

A pesquisa foi realizada na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento
de pessoa do nível superior CAPES, no portal dos periódicos e na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Nos repositórios, foram encontrados
inúmeros trabalhos em artigos, dissertações e teses. No entanto, ao colocarmos os filtros
de pesquisa, revisados por pares, tópicos em Educação e em Português os números foram
sofrendo reduções e com isso, identificamos alguns trabalhos que poderiam ser utilizados
em nossa pesquisa de revisão literária. Decidimos analisar dissertações de mestrados e as
teses de doutorados, encontradas na BDTD. Foram analisados 14 (quatorze) trabalhos,
sendo: 13 (treze) dissertações em Mestrado e 01 (uma) tese de Doutorado. Os trabalhos
são de diferentes áreas do conhecimento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A proposta inicial do projeto tem como temática: Gestores escolares: percepção
sobre os objetivos e a aplicabilidade do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE e a
questão central é a de investigar qual é a percepção dos gestores escolares da rede pública
municipal de ensino de Mossoró, sobre os objetivos e a aplicabilidade do Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE. A elaboração do projeto requereu análise das
discussões sobre a temática. Foi utilizada como referência a pesquisa de Dourado (2007)
na qual ele faz uma retrospectiva histórica sobre a implantação do Programa Dinheiro
direto na escola para discutir a implantação de políticas e gestão da educação básica no
Brasil e sobre a democratização do ensino nos espaços escolares em Medeiros e Silva
(2011), autores pesquisados e referendados para a elaboração do referido projeto.
Deste modo, atendendo aos requisitos da análise bibliográfica, será exposto o
percurso metodológico para se identificar o que já foi pesquisado, de acordo com Ferreira:
Desafio de conhecer o já construído e produzido para depois buscar o
que ainda não foi feito, de dedicar cada vez mais atenção a um número
considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso, de dar conta de
determinado saber que se avoluma cada vez mais rapidamente e de
divulgá-lo para a sociedade, todos esses pesquisadores trazem em
comum a opção metodológica, por se constituírem pesquisas de
levantamento e de avaliação do conhecimento sobre determinado tema.
(FERREIRA 2002, p.259)
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A pesquisa do estado da arte foi iniciada através do portal dos periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), com a busca
feita em periódicos com a sigla “PDDE”, selecionando a área conhecimento em Ciências
humanas e subárea em educação e nenhum resultado foi encontrado. Em seguida com as
palavras: “Programa Dinheiro direto na Escola”, utilizando a mesma área de
conhecimento, bem com a mesma subárea e o resultado foi o mesmo. Pesquisando por
assunto com o nome “Programa Dinheiro Direto na Escola” apareceram 793 resultados.
O primeiro filtro utilizado: revisados por pares o número reduziu para 398. O segundo
por tópico em educação: 10 e em português: 06. Desses, apenas um trabalho referendava
o objeto pesquisado, no entanto se tratava de um artigo para conclusão de curso de
graduação. Os 05 restantes não tinham subsídios para a pesquisa.
Foi iniciada uma nova pesquisa agora na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD), considerando que ela reúne em um único portal, um catálogo
nacional de teses e dissertações. A busca foi realizada por assunto: “Programa Dinheiro
direto na Escola” o resultado apresentado foi de 200 trabalhos. Colocado o filtro de
instituições: IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia,
tivemos como resultado 13 trabalhos sendo 12 (doze) dissertações e 01 (uma) tese, em
variadas áreas do conhecimento. Em uma nova pesquisa agora com as palavras chaves
“Programa Dinheiro Direto na Escola e gestão democrática” foi encontrado como
resultado 01(uma) dissertação.
Abaixo segue o quadro que sintetiza as teses e dissertações analisadas.
Ano
2005

2009

Título/autor

T
/D
SILVA, Luizete Cordovil D
Ferreira da. Estado e
políticas
de
gestão
financeira para a escola
pública: a autonomia da
escola no PDDE
CARDOSO, José Carlos D
Martins. O PDDE como
instrumento
de
democratização
da
gestão escolar no Pará

Instituição

Programa

Universidade
Federal do Pará

Programa de Analisar
a
Pós-Graduação autonomia
da
em Educação
escola
no
Programa
Dinheiro Direto
na Escola PDDE.
Programa de Analisar o PDDE
Pós Graduação e suas implicações
em Educação. no processo de
gestão
escolar,
situando-o
no
contexto
das
políticas públicas
educacionais
e
analisando-o
como uma política
de
descentralização
do processo de
gestão
e
financiamento do
ensino
fundamental e sua
relação com a
descentralizaçãoautonomia e a
participação
escolar.

Universidade
Federal do Pará
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2010

NASCIMENTO, Luciane D
da Silva. Financiamento
e
participação
democrática
na
educação: a relação entre
o Programa Dinheiro
Direto na Escola e o plano
de desenvolvimento da
educação.

2011

KALAM, Roberto Jorge D
Abou.
O
Programa
Dinheiro
Direto
na
Escola no contexto do
financiamento público
da
educação:
implementação
de
políticas e implicações na
gestão escolar.
SANTANA, Kátia de D
Cássia.
Efeitos
do
Programa
Dinheiro
Direto na Escola na
gestão escolar

2011

2012

PINHEIRO, Iara Ferreira. D
Programa
Dinheiro
Direto
na
Escola
(PDDE)- Implicações na
gestão, no financiamento
e na qualidade do
desempenho
da
educação básica: estudo
de caso - modalidade
tempo integral.

Universidade do Programa de
Estado do Rio de Pós Graduação
Janeiro
em Educação,
Cultura
e
Comunicação
em Periferias
Urbanas.

Analisar as ações
do PDDE e do
PDE ligadas ao
financiamento e à
participação
democrática
no
interior de uma
escola
pública,
suas contradições
e seus impactos na
gestão escolar.
Universidade
Programa de Analisar
o
federal de Juiz Pós
- Programa
de Fora
Graduação em Dinheiro Direto
Educação.
na Escola, as
implicações e os
desdobramentos
para a gestão
escolar.
Universidade
Programa de Analisar
a
federal
de Pós-Graduação aplicação
dos
Viçosa
em Educação
recursos recebidos
do PDDE de duas
escolas de Viçosa:
Uma com IDEB
baixo e outra
acima da média
nacional,
buscando
compreender
especificamente
como as Unidades
executoras –Uexs
se organizam para
tomada
de
decisões no que se
refere
ao
gerenciamento e
ao investimentos
dos recursos.
Universidade
Programa de Analisar
o
Federal de Juiz Pós-Graduação Programa
de Fora
Profissional
Dinheiro Direto
em Gestão e na Escola PDDE,
Avaliação da como instrumento
Educação
de
Pública
descentralização
da
gestão
e
financiamento do
ensino
especificamente
na
modalidade
tempo integral.
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2014

BENETTI,
Andreza D
Regina Nave. A gestão e a
política do programa de
apoio financeiro escolar
da Rede Municipal de
Limeira na perspectiva
dos gestores escolares

Universidade
Programa de
Federal de Juiz pós-graduação
de Fora
profissional
em gestão e
avaliação em
educação
Publica

2015

SILVA, Aldenilse Araújo D
da.
Política
de
descentralização e apoio
à gestão das escolas no
Amazonas

Universidade
Programa de
Federal de Juiz pós
–
de Fora
Graduação
profissional
em gestão e
avaliação em
educação
publica

2016

GONÇALVES, Andréa. D
O Programa Dinheiro
Na
escola
(PDDE)
Interativo
como
ferramenta de Gestão
Escolar: uma proposta de
formação para a rede
pública municipal de
ensino de Barueri-SP

Pontifícia
Universidade
Católica de São
Paulo

2016

MELO JUNIOR, Salvador D
Soares de. Transparência
fiscal na gestão do
Programa
Dinheiro
Direto na Escola-PDDE
da escola estadual de
Caraí /MG.

Universidade do Programa de
Vale
de Pós-Graduação
Jequitinhonha e em Educação.
Mucuri

Mestrado
profissional
em Educação:
formação de
formadores
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Fonte: Autoria própria
As 13 (treze) dissertações e 01 (uma) tese encontradas na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) analisaram o Programa Dinheiro Direto na
Escola- PDDE em diferentes perspectivas. 09 (nove) delas são trabalhos de dissertação
em cursos de pós-graduação em educação; 03 (três) delas são em Programa de pósgraduação profissional em gestão e avaliação da educação pública; e 01(uma) em
Programa de pós-graduação em gestão pública. A tese de Doutourado é do Programa de
Pós - Graduação em Educação. Desse modo, passaremos a descrever os trabalhos
encontrados em três categorias: as dissertações dos programas de pós – graduação em
educação, categoria 1(C1), as dissertações do Programa de pós-graduação profissional
em gestão e avaliação da educação pública, Categoria 2(C2) e a dissertação em programa
de gestão pública, categoria 3(C3). A seguir, os trabalhos serão descritos seguindo a
ordem: titulação, autor, ano e por último a análise do trabalho.
Na triagem, os trabalhos dissertativos encontrados na C1 foram os seguintes
-- Efeitos dos investimentos do Programa “Dinheiro Direto na Escola- PDDE”
na E. E. Comendador Murta, em Itinga-MG, na percepção da sua unidade executora,
(SOUZA, 2017), a autora analisa a aplicação dos recursos do PDDE de 2009 a 2013 e os
efeitos desses investimentos na Escola Estadual Comendador Murta, localizada em
Itinga-MG;
--Financiamento e participação democrática na educação: a relação entre o
Programa Dinheiro Direto na Escola e o plano de desenvolvimento da educação
(NASCIMENTO, 2010), a autora estuda as ações do PDDE e do PDE ligadas ao
financiamento e à participação democrática no interior de uma escola pública, suas
contradições e seus impactos na gestão escolar;
-- Estado e políticas de gestão financeira para a escola pública: a autonomia da
escola no PDDE (SILVA, 2005), faz uma Análise sobre a autonomia da escola no
Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE através de um estudo documental
compreendendo qual a concepção de autonomia que orienta a referida política de gestão
financeira da escola e as implicações que a perspectiva aponta para a gestão da escola
pública brasileira;
-- O PDDE como instrumento de democratização da gestão escolar no Pará
(CARDOSO, 2009), Analisa o PDDE e suas implicações no processo de gestão escolar,
situando-o no contexto das políticas públicas educacionais e analisando-o como uma
política de descentralização do processo de gestão e financiamento do ensino fundamental
e sua relação com a descentralização - autonomia e a participação escolar;
-- Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Implicações na gestão, no
financiamento e na qualidade do desempenho da educação básica: estudo de casomodalidade tempo integral (PINHEIRO, 2012), Analisa o Programa Dinheiro Direto na
Escola PDDE, como instrumento de descentralização da gestão e financiamento do ensino
especificamente na modalidade tempo integral;
-- Efeitos do Programa Dinheiro Direto na Escola na gestão escolar (SANTANA,
2011), Analisa a aplicação dos recursos recebidos do PDDE de duas escolas de Viçosa:
Uma com IDEB baixo e outra acima da média nacional, buscando compreender
especificamente como as Unidades Executoras-UExs se organizam para tomada de
decisões no que se refere ao gerenciamento e ao investimentos dos recursos;
-- O Programa Dinheiro Direto na Escola no contexto do financiamento público
da educação: implementação de políticas e implicações na gestão escolar (KALAM,
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2011), Analisa o Programa Dinheiro Direto na Escola, as implicações e os
desdobramentos para a gestão escolar; e
-- Transparência fiscal na gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE
da escola estadual de Caraí – MG (JÚNIOR, 2016), Analisa a transparência fiscal da
aplicação dos recursos do Programa Dinheiro Direta na Escola - PDDE/FNDE na Escola
Estadual de Caraí, localizada no município de CARAÍ-MG.
-- A Gestão democrática e os Conselhos escolares na rede pública municipal de
Ensino de Cascavel – PR: Implantação, limites e possibilidades. (BURAKI, 2017) Faz
uma análise sobre a forma de efetivação e as contradições existentes referentes à gestão
democrática e a atuação do conselho escolar, bem como em qual perspectiva de gestão o
órgão colegiado atua e a sua interlocução com o PDDE interativo.
Os trabalhos dissertativos na C2:
-- Política de descentralização e apoio à gestão das escolas no Amazonas
(SILVA, 2015), Analisa a atuação da Gerência de Acompanhamento aos Recursos
financeiros (GEARF) da Secretaria Estadual do Estado do amazonas na gestão do
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, quanto à função de orientar, acompanhar,
e monitorar as escolas, analisando as prestações de contas dos recursos utilizados, bem
como a de realizar o apoio pedagógico;
-- O Programa Dinheiro Na escola (PDDE) Interativo como ferramenta de
Gestão Escolar: uma proposta de formação para a rede pública municipal de ensino de
Barueri-SP (GONÇALVES, 2016), O trabalho apresenta uma proposta de formação da
plataforma PDDE interativo para os gestores escolares, visando qualifica-los para o
enfrentamento das demandas e para possíveis melhorias nas escolas de ensino
fundamental da rede pública municipal do ensino de Barueri; e
-- A gestão e a política do programa de apoio financeiro escolar da Rede
Municipal de Limeira na perspectiva dos gestores escolares (BENETTI, 2014), Analisa
a política e a gestão do Programa de Apoio Financeiro Escolar (PAFE) da Rede municipal
de Educação de Limeira –SP, em um contexto de gestão de resultados, mais
especificamente a relação dos diretores de escolas com o programa.
Já na C3, foi encontrado apenas 01 trabalho dissertativo, a seguir:
-- Análise da consonância dos programas nacionais de educação com os déficits
de infraestrutura das escolas públicas do Brasil: possibilidades e desafios à
descentralização (OLIVEIRA, 2017), Analisa a distribuição de recursos do PDDE e de
suas subações e se tem sido compatível com as condições de infraestrutura dos
estabelecimentos de ensino, no sentido de se assegurar padrão mínimo de qualidade de
infraestrutura.
Quanto à tese encontrada na pesquisa BDTD, classificamos de C1, por se/rem
trabalhos apresentados em programa de pós-graduação em educação.
-- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA: (Re)formulações e
implicações na gestão escolar e financeira da educação básica (MAFASSIOLI, 2017)
Analisa o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), como uma das políticas públicas
de financiamento da União à educação básica mais longeva, iniciada em 1995, e a única
que envia dinheiro direto às escolas públicas brasileiras.
A leitura e a análise dos trabalhos selecionados proporciona conhecimentos
diversos sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola, que apresentam abordagens
distintas. Neles foram observados, principalmente os objetivos e os sujeitos envolvidos.
Observa-se que em todas as categorias, C1, C2 e C3 há trabalhos que se relacionam com
nosso objeto de pesquisa. Podemos citar entra tantas, o contexto escolar, a aplicabilidade
dos recursos, a descentralização da gestão, a participação democrática, através dos
conselhos escolares e o impacto na gestão escolar na perspectiva de gestão democrática.
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No entanto, apresentam poucas semelhanças com a nossa proposta de pesquisa que é a de
investigar qual a percepção que os gestores escolares da rede pública municipal de ensino
de Mossoró têm sobre os objetivos e a aplicabilidade do Programa Dinheiro Direto na
Escola – PDDE. Além disso, não encontramos nenhum trabalho elaborado em
Universidades da região Nordeste.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na realização da pesquisa do tipo Estado do conhecimento, foi possível observar
que o Programa dinheiro direto na Escolar- PDDE, uma política pública implantada pelo
Governo Federal, no ano de 1995, para dar suporte financeiro, em caráter suplementar, às
escolas públicas da educação básica em âmbito nacional, é uma temática pouco abordada
em pesquisas acadêmicas, considerando que o Programa foi implantado há mais de vinte
anos, que continua prestando assistência financeira às escolas e que ao longo dos anos
sofreu modificações e ampliações em seu atendimento, principalmente, no que diz
respeito às diversas ações agregadas que foram criadas a partir dele, para suprir ou
minimizar as necessidades das escolas públicas.
Após o levantamento bibliográfico nos repositórios da CAPES e da BDTD, foram
selecionados e analisados 14 (quatorze) trabalhos da BDTD, sendo: 13 (treze)
dissertações de mestrados e 01 (uma) tese de doutorado em diferentes áreas de formação,
apesar da primeira intenção ser a de analisar documentos apenas da área de Educação,
tornou-se necessário a busca em outras áreas pelo número de trabalhos encontrados em
Programas de pós- Graduação em Educação que somaram apenas 09 (nove).
Em síntese a pesquisa foi bastante significativa, pois os trabalhos lidos e
analisados servirão de aporte teórico para a nossa pesquisa que é a de investigar a
percepção dos gestores escolares da rede pública municipal de ensino de Mossoró sobre
os objetivos e a aplicabilidade do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, pois
abordam questões relevantes e diversas sobre o PDDE, tais como aplicação dos recursos,
os efeitos e os impactos gerados a partir dos recursos, a transparência na aplicação dos
recursos, descentralização da gestão escolar, a participação democrática e o impacto na
gestão escolar, a formação para gestores escolares na plataforma do PDDE interativo, a
autonomia da escola com o PDDE, entre tantas outras discussões relevantes sobre o
programa. As abordagens se relacionam com o nosso objeto de pesquisa, no entanto, são
poucas as semelhanças com a proposta. Sendo assim, salientamos a necessidade de uma
nova pesquisa na área de Educação sobre a temática Programa Dinheiro Direto na Escola,
que seja realizada em contextos escolar e local com analises fundamentadas na proposta
do ciclo de políticas de Balll e Bowe.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: análise e perspectivas na conjuntura escolar
Wladimir Geovanne dos Santos Duarte107
Vanusa Maria Gomes Noronha108

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar elementos que auxiliem na compreensão dos
processos que envolvem à gestão escolar referentes aos aspectos pedagógicos,
administrativos e financeiros. Nosso intuito é entender que mudanças à política de gestão
democrática impõe para a organização da gestão escolar, analisando as possibilidades,
dificuldades e especificidades que compõe esse processo. Nesse sentido, este artigo tem
caráter de estudo bibliográfico, realizado a partir de leituras sobre o tema que construirão
o referencial teórico e análise do material encontrado. Embasamos-nos em estudos de
Luck (2009), Libâneo, Toschi e Oliveira (2011), dentre outros. Desta forma, para
compreensão e análise destes processos, as leituras terão ênfase nas particularidades que
rodeiam a gestão escolar, bem como nos profissionais envolvidos e na relação existente
entre a escola e a comunidade escolar. O resultado da análise aponta que, ainda temos um
longo caminho a percorrer para efetivação de uma gestão democrática de ensino,
destacando como principais dificuldades a oscilação entre recursos financeiros
disponíveis e comprometimento coletivo dos profissionais envolvidos.
Palavras-chave: Gestão escolar. Gestão democrática. Participação.

INTRODUÇÃO
Diante das transformações vivenciadas na sociedade brasileira, seja no campo social
e/ou político, faz-se necessário analisar o desempenho da escola, e, por conseguinte, da
gestão escolar pública democrática na sociedade em que vivemos. Entender a coerência
dos processos da gestão tendo em vista que este é o resultado de um processo político e
pedagógico, e por isso, não é neutro, passando pela aceitação de maiores graus de
autonomia e participação dos atores educativos e da comunidade local dentro do contexto
escolar.
Para isso, é indispensável que se analise como a gestão democrática tem se
fortalecido, tendo em vista a participação dos segmentos escolares nas tomadas de
decisões, no exercício da autonomia e desempenho do trabalho coletivo nas instituições
escolares visando a qualidade do ensino. A gestão democrática traz como principal
elemento a participação ativa da comunidade escolar no processo de decisões,
dinamizando o trabalho coletivo e a divisão de responsabilidades no exercício da
autonomia escolar.
E para tentar compreender a dinâmica desse processo, se faz necessária a realização
de uma pesquisa que parte da seguinte problematização: Que mudanças a política da
gestão democrática impõe para organização da gestão escolar?
Este artigo constitui-se no resultado de um estudo investigativo bibliográfico sobre
o tema gestão democrática, tendo como finalidade entender que mudanças à política de
gestão democrática impõem para a organização da gestão escolar. Para tanto, nosso
107
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intuito é ponderar sobre as mudanças que esse tipo de gestão impõe na postura ética e
social dos sujeitos que participam e atuam na comunidade escolar, assim como elencar os
desafios vividos com a implementação dos mecanismos de gestão democrática,
instituídos pela legislação educacional brasileira.
Portanto, este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica e documental, que
priorizou fontes diversas de informações escritas, a partir de dados gerais e específicos
em literaturas que tratam da temática gestão democrática da escola pública no Brasil. O
presente artigo apresenta a sistematização da análise dos dados obtidos com a realização
da pesquisa, cuja estrutura está organizada em duas sessões. A primeira diz respeito a
sessão que configura as mudanças na gestão da escola pública considerando a
descentralização do poder, a participação da comunidade escolar nas tomadas de
decisões, o exercício da autonomia escolar e o trabalho coletivo. E na segunda tem-se os
desafios e perspectivas da instituição dos mecanismos de gestão democrática na escola,
dentre os quais se dá destaque para a gestão colegiada, o conselho escolar, eleição de
gestores escolares e o projeto político pedagógico da escola.
Assim, este trabalho busca contribuir de maneira significativa com o campo
acadêmico e cientifico, pois se acredita que ao analisar o processo de implementação da
gestão democrática, e sua importância no contexto escolar, pode-se estar contribuindo
para estudos e projetos, atuais e futuros, que proporcionem uma educação de qualidade
baseada em valores éticos, buscando o pleno desenvolvimento de cidadãos cientes de suas
capacidades.
AS MUDANÇAS NA GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA
A partir da década de 90 são perceptíveis na legislação brasileira modificações no
que se refere à gestão e a organização da educação básica, ocasionando importantes
mudanças no contexto escolar.
Defendemos um conceito referencial de gestão que abrange diversas mudanças e
inovações que se desenvolvidas nas escolas, pode ocasionar a melhoria da qualidade do
ensino público. Esse paradigma de gestão vem suscitar algumas mudanças no que diz
respeito às concepções e posturas dos sujeitos que vivenciam o cotidiano escolar, como
veremos a seguir.
Os segmentos escolares nas tomadas de decisões
De acordo com Libâneo (2004) acreditou-se, por certo tempo, que uma gestão
democrática da escola limitava-se apenas no direito de escolha dos diretores das
instituições públicas de ensino através do voto numa eleição direta. Entretanto, esse tipo
de gestão vai além, sendo apoiada por princípios e especificidades em sua efetivação.
Conceituamos gestão democrática como participação efetiva dos vários segmentos
da comunidade escolar (pais, professores, estudantes e demais funcionários) na
organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, bem como na
administração dos recursos da escola, e demais processos de tomadas de decisões.
Portanto, esse tipo de gestão inclui um ingrediente muito importante e essencial que se
traduz no aumento de poder para uma maioria que compõe a estrutura humana da escola.
Trata-se da participação com possibilidade de decidir.
A participação é o principal meio de assegurar gestão democrática na
escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuário no
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização
escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos
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objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das
relações da escola coma comunidade, e favorece uma aproximação
maior entre professores, alunos e pais. (LIBÂNEO, 2004, p. 102).

A participação deve ser uma prática ativa na escola, pois não há sentido em se ter
representação da comunidade escolar se não tem a atuação desses sujeitos nas tomadas
de decisão. Esse molde de gestão democrática na escola pressupõe a ampliação da
participação dos sujeitos para se tornar factível e real, e será construído a partir de um
projeto coletivo que não possa mais ser conduzido sem a presença de todos os
protagonistas do ensino.
Assim, de sendo, almeja-se uma participação em seu sentido pleno, que se
caracteriza pela consciência dos membros da comunidade escolar em se reconhecem
como sujeitos de direitos e deveres buscando construir uma realidade mais significativa.
A autonomia pedagógica e administrativa da escola
A autonomia da escola que se apresenta pela ação política dos sujeitos da
comunidade escolar, e um dos instrumentos que garante essa autonomia é o projeto
político pedagógico, cuja elaboração é o resultado da participação de todos os setores da
comunidade escolar.
O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que
significa a capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação
de si próprios, isto é, de conduzirem sua própria vida. Como a
autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada de decisão, sua
realização concreta nas instituições é a participação. (LIBANEO,
2004, p.102).

Portanto, a democracia na escola é o resultado de um processo de mediação e
diálogo a partir do compartilhamento de responsabilidades provoca rupturas com uma
concepção autoritária e burocrática do sistema de ensino.
Assim sendo, a autonomia no contexto escolar ocorre na medida em
que há capacidade da instituição assumir responsabilidades, tornandose, mais competentes no seu fazer pedagógico, isto é, quando se revela
capaz “[...] de responder por suas ações, de prestar contas de seus atos,
de realizar seus compromissos e de estar comprometida com eles, de
modo a enfrentar reveses e dificuldades.” (LUCK, 2000, p. 11.).

Diante disso, podemos afirmar que a autonomia dentro do processo escolar consiste
num importante conjunto de relações que promovam o desenvolvimento flexível e
participativo entre os envolvidos nesse processo.
O trabalho coletivo
O funcionamento das escolas efetiva uma diversidade de práticas, motivado pela
variedade de pessoas e que realizam diferentes funções. Assim, é imprescindível que haja
na escola o respeito às diferentes formas de pensamento fazendo disso um instrumento de
conciliação de interesses de forma colaborativa entre os sujeitos membros da instituição.
O trabalho coletivo e solidário é necessário para se atingir os objetivos da escola em
relação à formação e a aprendizagem dos alunos, por isso, o trabalho coletivo é um
principio que possibilita a gestão democrática.
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Do ponto de vista organizacional, é uma modalidade de gestão que, por
meio da distribuição de responsabilidades, da cooperação, do diálogo,
do compartilhamento de atitudes e modos de agir, favorece a
convivência, possibilita encarar as mudanças necessárias, rompe com
as práticas individualistas e leva a produzir melhores resultados de
aprendizagem dos alunos. (LIBÂNEO, 2004, p. 103).

Trabalhar em conjunto com outras pessoas a partir da sua heterogeneidade, tornouse uma condição necessária à formação cidadã. Ao focar seu trabalho na discussão
coletiva, a escola tenta melhorar a qualidade dos serviços que oferece para a comunidade
estimulando ações divididas entre seus participantes, concretizando a construção do seu
projeto pedagógico.
Numa escola existem, pois, vários tipos de liderança. Entretanto, não
se pode negar que, mesmo na gestão democrática efetivada de forma
cooperativa e participativa, o funcionamento e a eficácia da escola
dependem em boa parte da capacidade de liderança de quem está
exercendo a direção e a coordenação pedagógica. (LIBÂNEO, 2004,
p.104).

O referido autor aponta ainda que no trabalho coletivo a liderança consiste numa
qualidade que pode ser desenvolvida por qualquer sujeito por meios de práticas
participativas e de ações de desenvolvimento pessoal e profissional não se restringindo
apenas ao diretor e ao coordenador, mas que cabe a capacidade de liderança destes o
funcionamento e eficácia do processo educativo oferecido pela escola.
PERSPECTIVAS E DESAFIOS
DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

DOS

MECANISMOS

DE

GESTÃO

A discussão sobre gestão democrática tem sido ampliada no cenário educacional nas
últimas décadas. Entretanto, Decretos, Leis e Instruções Normativas não garantem uma
gestão democrática, pois a participação e a autonomia, precisam ser vividos no contexto
escolar, a partir de mecanismos que possibilitem a implementação a gestão democrática.
A participação coletiva refere-se às instâncias colegiadas de caráter deliberativo, a
prática do processo de seleção de dirigentes escolares, bem como a participação da
comunidade escolar na criação do Projeto Político-Pedagógico e na definição de como
utilizar os recursos recebidos pela escola.
Desta forma, para a efetivação da gestão democrática na escola, é preciso considerar
as instâncias colegiadas como Colegiado escolar, Conselho Escolar e Projeto Político
Pedagógico, dentre outras, efetivando ações práticas vividas dentro da escola de modo a
operacionalizar esses processos na escola.
Gestão colegiada e participativa
A Gestão Colegiada está pautada em princípios políticos e pedagógicos que
priorizam a co-participação responsável dos participantes dos diversos segmentos da
comunidade escolar, materializada em uma gestão participativa, proporcionando, um
ambiente favorável à aprendizagem.
Nessa conjuntura, o Colegiado Escolar é um órgão coletivo de tomada de decisões
e representa a comunidade escolar, desenvolvendo funções deliberativa, consultiva, de
monitoramento e avaliação da equipe gestora da escola.
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Assim sendo, a gestão escolar exerce o papel de mediadora da democratização
escolar e, por consequência, de um melhor trabalho educativo, com qualidade do ensino
e a garantia da continuidade das ações desenvolvidas.
Esse formato de gestão democrática e participativa requer algumas características da
equipe gestora, como a capacidade de saber ouvir, reorganizar ideias, questionar,
interferir, traduzir posições e sintetizar uma política de ação.
A gestão democrática da escola é um dos princípios constitucionais do ensino
público, por isso, Libâneo (2004, p. 16) destaca que “a escola deve transformar o
paradigma e começar pela gestão transformando encargos coletivos, dando acesso à
participação de todos”.
Esse modelo de gestão precisa ser executado dentro da escola, para que toda
sociedade possa colocar em prática sua cidadania de forma consciente possibilitando a
transformação da realidade. A gestão democrática significa estabelecer tempo e espaço
para discussão da política pedagógica na escola, com o intuito de promover o
amadurecimento e a interação dos profissionais, pais e alunos.
Conselho escolar
A descentralização, vista como compartilhamento do poder decisório, tem na
implementação de organismos colegiados no contexto escolar uma relevância importante,
por proporcionar aos sujeitos que integram a comunidade escolar, a possibilidade de
contribuir efetivamente na definição do direcionamento da escola, desenvolvendo uma
visão mais consciente de seus direitos e deveres na sociedade.
Abranches (2003) fundamenta essa concepção sobre descentralização do poder ao
fazer a seguinte afirmação:
A descentralização só existe no momento em que as decisões locais
possuem uma certa autonomia e emanam de uma coletividade e não do
Estado. O ponto central a ser considerado no processo de
descentralização é que este pode estimular e abrir oportunidades para
a participação social, mediante o deslocamento dos centros decisórios
– a descentralização é um meio para favorecer a participação. Por outro
lado, a descentralização só se torna possível pela participação.
(ABRANCHES, 2003, p. 18)

E para garantir um arrolamento entre estado e sociedade no campo da educação, o
Governo Federal, através do Ministério da Educação (MEC), instituiu as Unidades
Executoras (UEx) como necessárias para gerenciarem e exercerem o controle social dos
recursos públicos destinados ao desenvolvimento dos programas educacionais, buscando
assim, mesmo que parcialmente, atender ao princípio da autonomia escolar estabelecida
em lei.
Segundo a Resolução Nº. 3 de 04 de março de 1997, uma unidade executora
representa uma instituição de ensino portanto, constitui-se numa sociedade civil com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pelo
recebimento e execução dos recursos financeiros recebidos do governo federal através de
políticas públicas como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
(BRASIL, 1997), por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) dentre
outros. A referida resolução ainda dá destaque quanto ao papel dessas unidades:
A função das UEx é administrar bem como receber, executar e prestar
conta dos recursos transferidos por órgãos federais, estaduais,
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municipais, privados, doados, ou os recursos provenientes de
campanhas escolares, advindos da comunidade ou de entidades
beneficentes, bem como fomentar as atividades pedagógicas da escola
(BRASIL, 1997, p. 11).

Portanto, a criação dos Conselhos Escolares, enquanto unidade executora é uma
forma diferenciada de gerir a escola, numa proposta de construção coletiva para melhoria
do ensino.
Apresenta-se como um colegiado que associa a representação de todos os segmentos
da escola - pais, alunos, professores e demais funcionários - com o intuito de cooperação
e integração entre escola e comunidade nas ações socioeducacionais.
A importância do Conselho Escolar está em garantir a participação de todos os
segmentos envolvidos no processo educacional, promover a democratização da gestão e
a descentralização do poder. Por isso, o Conselho Escolar deve incentivar a participação
de diferentes pessoas na articulação dos recursos financeiros, pedagógicos,
administrativos e culturais.
A atuação do Conselho Escolar está além dos aspectos financeiros, pois reforça a
participação dos membros do Conselho Escolar na vida da escola e a comunidade escolar
auxilia no processo de tomada de decisões e responsabilidades com a equipe gestora da
escola para efetivar o princípio da autonomia escolar.
Portanto, o fortalecimento e a atuação desse órgão colegiado se apresentam como
um desafio contemporâneo no contexto das nossas instituições públicas de ensino, uma
vez que, a prática da vivência democrática e da participação social ainda tem se
configurado com certa lentidão na sociedade, e isto também se reflete dentro das escolas.
Por fim, entendemos os Conselhos Escolares como parceiros importantes na
realização de ações que melhorem o funcionamento escolar de uma escola democrática,
participativa e de qualidade.
Eleições para gestores escolares
A importância da participação da sociedade civil na gestão da escola é algo que está
ligado à história da educação brasileira. Num breve retorno à história, na década de 30, já
se defendia que a descentralização do processo de tomada de decisão proporcionaria às
escolas públicas uma certa autonomia e as discussões sobre o processo de escolha do
gestor escolar têm sido elencadas nas ações para a implementação da gestão democrática
na rede educacional.
No atual sistema brasileiro de ensino, um dos meios para a consolidação da gestão
democrática da educação pública é a eleição de gestores escolares, que proporciona a
comunidade escolar sua participação no processo decisório e no funcionamento da escola.
A literatura apresenta algumas possibilidades para uma pessoa que deseje ingressar
como gestora escolar, mas Gadotti e Romão (2004) consideram a escolha de diretores
escolares a partir de quatro formas, são elas: a nomeação, o concurso público, a eleição e
o esquema misto, sobre as quais ressaltam algumas questões.
A primeira delas, a nomeação, fundamentada em critérios político clientelistas,
consiste na prática da indicação do gestor por um agente externo à instituição escolar,
geralmente gestor público do ente federado, município ou estado, tornando-se um cargo
de interesses políticos partidários. Essa forma de escolha, de acordo com Paro (1996),
apresenta como problema a garantia de favorecimento dos interesses de políticos
clientelistas.
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Outra forma é o concurso público, que pode ser realizado por meio de prova ou através
de provas e títulos. Gadotti e Romão (2004) destacam que esse mecanismo não obstante
de apresentar algumas equidades necessárias ao diretor para o exercício do cargo, de certa
forma exacerba a adoção apenas de critérios objetivos e técnicos, permitindo ao aprovado
a escolha da escola em que pretende atuar profissionalmente. Dessa forma, não confere a
capacidade de liderança dos candidatos e a comunidade escolar não participa do processo
de seleção desse diretor, tornando-se antidemocrático em relação à vontade desta que é
obrigada a aceitar a escolha do primeiro.
A terceira forma de realização da escolha de gestores escolares é a eleição, que pode
ser realizada pelo voto direto, representativo, uni nominal ou por escolhas através de listas
tríplices ou plurinominais. Gadotti e Romão (2004) sinalam que a execução desse
mecanismo possibilita o exercício de gestão democrática e colegiada porque favorece o
desenvolvimento da prática do diálogo na escola entre os diversos segmentos que a
constituem e a comunidade local, caracterizando em maior distribuição de poder dentro
e fora da escola, bem como o alcance do equilíbrio entre a competência técnicoacadêmica e a sensibilidade política necessárias ao diretor para o exercício do cargo.
Por fim, o mecanismo de esquema misto coaduna com duas ou mais fases no
processo de escolha dos gestores escolares, podendo ser provas que conferem a
competência técnica e a formação do candidato, e eleições que constatam sua experiência
administrativa, capacidade de liderança, dentre outras habilidades não menos
importantes. Todavia, esse mecanismo não se restringe a escolha apenas ao respaldo
profissional do candidato, mas possibilita a comunidade escolar participar de uma ou mais
fases do processo de seleção, resultando em um maior vínculo e compromisso do diretor
com aqueles que o escolheram.
De acordo com Paro (1996) a defesa da eleição como um dos critérios para a escolha
do gestor de escola está baseada em seu caráter democrático. É contraditório pensar na
existência de uma sociedade democrática, sem considerar a democratização das
instituições que compõem essa sociedade.
Ainda esse mesmo autor argumenta que a eleição direta desse representante, por
parte do pessoal escolar, alunos e comunidade, destaca-se entre as práticas mais adotadas,
como a que melhor representa o desenvolvimento de uma gestão democrática.
Porém, essa prática não pode ser pensada como mecanismo que dará conta de resolver
todos os problemas da escola, uma vez que o exercício desse modelo de gestão demanda
a participação da comunidade escolar e local no processo de tomada de decisão nas
dimensões política, pedagógica e financeira da escola.
Uma gestão democrática não se configura exclusivamente na eleição de gestores,
mas na distribuição de poder na escola, para tanto se faz necessário que o gestor da escola
quanto a sua concepção e comportamento, deixando de ser centralizador e autoritário e
assumir uma postura democrática, oportunizando a todos os integrantes do corpo da
escola a participação no processo de tomada de decisão, bem como a divisão de poder e
responsabilidades para garantir o exercício da gestão democrática da escola.
O processo de eleição de gestores escolares é apenas um dos componentes da gestão
democrática do ensino público, na qual o comprometimento com o sucesso da instituição
deve estar no centro das ações, que só terá efeito prático eficaz se associada a outras
medidas que garantam a participação efetiva dos representantes dos segmentos escolares
e da comunidade.
A forma de escolha e a atuação do diretor escolar podem contribuir para a
superação de conflitos, para a melhoria do trabalho, para as relações intra-escolares e para
a qualidade do ensino. Mas, para isso acontecer é importante a conjunção de mudanças
profundas na própria estrutura da escola e nas relações que nela se desenvolvem.
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Projeto Político Pedagógico da Escola
Legalmente instituída a prática da gestão democrática na instituição escolar faz-se
necessário que os sujeitos estejam envolvidos na implementação desse processo. Nessa
perspectiva, a escola precisa se constituir como ambiente de compreensão, concretização
e avaliação de seu projeto educativo, uma vez que a mesma precisa instituir seu
funcionamento num projeto entendido como a própria organização do trabalho
pedagógico da escola como um todo.
Toda organização precisa de um plano de trabalho que indique os
objetivos e os meios de execução, superando a improvisação e a falta
de rumo. A atividade de planejamento resulta, portanto, naquilo que
aqui denominamos de projeto pedagógico – curricular. O projeto é um
documento que propõe uma direção política e pedagógica para o
trabalho escolar, formula metas, prevê as ações, institui procedimentos
e instrumentos de ação. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2011, p.
345).

O projeto político-pedagógico tem por intuito a descentralização e a democratização
do processo de tomada de decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais no espaço
escolar, dando prioridade a participação ativa dos sujeitos dos diversos segmentos
presentes na escola, considerando-os como co-responsáveis pelo acesso, permanência e
sucesso do aluno.
Na construção do projeto pedagógico da escola, se planeja o que se pretende fazer,
a partir de uma análise minuciosa e diagnóstica da escola que se tem no hoje, para que se
possa pensar no que é possível, em tempo futuro, realizar para alterar o estado atual da
mesma. Nas palavras de Gadotti:
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscarse, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova
estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado
melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como
promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam
visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e
autores. (GADOTTI, 1994, p. 579)

Nesse sentido, o projeto político-pedagógico não pode ser concebido apenas como
cumprimento de um procedimento burocrático exigido por lei, nem como forma simples
de agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas a serem desenvolvidas por
um determinado tempo, pois não é algo que é idealizado e em seguida guardado ou
conduzido às autoridades educacionais como amostra do cumprimento de serviços
burocráticos. Mas para que o projeto político pedagógico seja reconhecido como fruto de
um trabalho coletivo ele precisa ser o resultado de um processo amplo de participação de
todos os segmentos da comunidade escolar devendo ser assumido como responsabilidade
por todos da escola.
Outro fator interessante de se destacar é que o projeto político pedagógico, segundo
Veiga (2002) envolve três grandes eixos de trabalho: o pedagógico, relacionado a
identidade da escola quanto a sua missão social e aos resultados do processo ensinoaprendizagem; o administrativo, por sua vez, focaliza a forma de gestão, o controle
normativo-burocrático e administração de material e de pessoal; e finalizando, tem-se o
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eixo financeiro que refere-se aos recursos orçamentários provindos de programas do
governo federal ou de recursos financeiros próprios resultantes da capacidade da escola
em negociar e atrair parcerias e recursos externos.
A construção do projeto político-pedagógico não se encerra apenas na elaboração do
documento no qual estarão sistematizadas todas as ações possíveis da sua comunidade,
mas requer continuidade das ações, descentralização, democratização do processo de
tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho
emancipatório.
O projeto político-pedagógico, ao se instituir como processo democrático de
decisões consubstancia uma respectiva autonomia da escola, de sua capacidade de
desenhar sua própria identidade, sobretudo como espaço público, dialógico, fundado na
reflexão coletiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestão democrática, diante das inúmeras maneiras de se gerir uma escola, sem
sombra de dúvidas, é a forma que exige a participação da coletividade na tomada de
decisões; na elaboração e execução de projetos pertinentes à comunidade escolar. Por
meio dela, descentraliza-se o poder das mãos de um único individuo, atribuindo
participação e responsabilidade a todos os sujeitos envolvidos e interessados com o
contexto educacional e na formação emancipadora da sociedade contemporânea.
Assim, na luta pela autonomia da unidade escolar, pela democratização da educação
e, consequentemente, pela construção da gestão democrática, a escola precisa garantir a
autonomia dos seus segmentos para se organizarem livremente através de colegiados,
conselhos ou grêmios participativos e críticos, para atuarem de forma efetiva nos
processos decisórios da instituição, possibilitando o desenvolvimento de uma verdadeira
ação educativa.
A comunidade escolar deve ampliar os seus esforços para garantir uma escola
verdadeiramente pública, ou seja, que exista e atue em função de seus alunos, de seus
profissionais e da população local, a partir de seus anseios, necessidades e
potencialidades, este é o sentido ético-democrático da escola que deve ser perseguido
como conquista a ser alcançada.
A escola, no desempenho dessa função, precisa ter clareza de que o processo de
formação para uma vida cidadã e, portanto, de gestão democrática passa pela construção
de mecanismos de participação da comunidade escolar. Nesse sentido, a função da escola
é formar indivíduos críticos, criativos e participativos, com condições de participar
criticamente do mundo do trabalho e de lutar pela democratização da educação em nosso
país.
Assim, a gestão escolar voltada para a modificação social contesta a concentração
do poder na instituição escolar e nas demais organizações internas, primando pela
participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na gestão
da escola e na luta pela superação da forma hierárquica como a sociedade está organizada.
E isso implica repensar a concepção de trabalho, as relações sociais estabelecidas no
interior da escola, a forma como ela está organizada, a natureza e especificidade da
instituição escolar e as condições reais do trabalho pedagógico.
Mesmo diante desses avanços percebe-se que após a regulamentação da gestão
democrática e seus instrumentos ainda permanece o desafio posto de implementação de
ações democráticas e pedagógicas que garantam de fato essa nova postura educacional.
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RESUMO
No Brasil, o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, é a etapa intermediária entre
essa e a Educação Superior na organização da educação. Nos últimos anos, tem ocupado
lugar de destaque no âmbito dos debates educacionais. Neste trabalho, temos como
objetivo discutir o processo de fortalecimento da implementação da política de educação
profissional no Rio Grande do Norte (RN). A pesquisa divide-se em pesquisa
bibliográfica e pesquisa empírica. A revisão da produção do conhecimento buscou
evidenciar conceitos como ensino médio, educação profissional, política educacional e
implementação. Na pesquisa empírica, com a finalidade de responder a esse
questionamento utilizamos entrevistas semiestruturadas com dois representantes de
gestão que atuavam no período em que foi feita a adesão à proposta do Programa pelas
escolas e dois gestores que estão atuando e contribuindo com a implementação da política
no período de desenvolvimento dessa pesquisa. Considera-se, na categoria “Políticas
implementadas para articulação do Ensino Médio à Educação Profissional”, percebemos
que as políticas e programas formulados e implementados para viabilizar a articulação do
Ensino Médio com a Educação Profissional, justificam-se pelas necessidades de
minimizar as desigualdades sociais dos sujeitos que frequentam a escola.
Palavras-chave:
implementação.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, é a etapa intermediária
entre essa e a Educação Superior na organização da educação. Nos últimos anos, tem
ocupado lugar de destaque no âmbito dos debates educacionais, sendo objeto de diferentes
reformas, políticas e programas, notadamente, por ser o momento da educação
direcionada aos jovens e por ter várias formas de ofertas o que geram múltiplas maneiras
de se cursas Ensino Médio no país.
Essa etapa é orientada legalmente pela: Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394/1996; pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
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(PCNEM); pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e pelo Decreto
nº 5.154/2004. Esses instrumentos legais caracterizam e definem as possibilidades de
organização e articulação entre o Ensino Médio e as demais modalidades de ensino,
incluindo-se, a Educação Profissional.
Diante das normas legais, os debates acerca do Ensino Médio perpassaram as
construções históricas das legislações brasileiras, sendo permeados por pautas
relacionadas à identidade e finalidades dessa etapa. Desse modo, para compreender as
construções e reconstruções ocorridas no Ensino Médio, nas últimas décadas,
consideramos o processo de organização, currículo e legislação que incidem sobre este,
bem como os debates relacionados à sua concepção e fundamentos. (KRAWCZYK,
2011).
O Ensino Médio precede a decisão dos jovens entre a possibilidade de continuação
dos estudos e/ou ingresso em um curso de formação técnica. Nesse sentido, o aluno tem
o direito de não cursar a Educação Superior e buscar uma atribuição na sociedade que
exija uma formação mais rápida, contando, que esse aluno tenha uma formação que seja
valorizada socialmente. Dai entendemos que, a integração da Educação Profissional ao
Ensino Médio no Brasil seja uma necessidade social. (KUENZER, 1997).
Com isso, a inserção no mundo do trabalho não pode ser pela imposição da
condição socioeconômica vivenciada pelos sujeitos. Assim sendo, a Educação
Profissional apresenta-se como uma possibilidade de formação na qual os trabalhadores
são formados para produzirem sua própria existência por meio do trabalho, voltando-se
para a geração de bens e serviços necessários e valorizados social e historicamente. Para
tanto, a Educação Profissional pode ser analisada e problematizada a partir da ótica
histórica do modo de produção capitalista e da formação social concreta da sociedade
brasileira. (RAMOS, 2012).
Além disso, a concepção de Educação Profissional que aponte para autonomia e
emancipação dos sujeitos poderia ser um caminho que permitisse aos jovens fazer opções
existenciais conforme sua formação. Vale mencionar que, embora o conceito de
Educação Profissional estruture-se e seja reproduzido com base no cenário de imposições
das relações de trabalho no mundo capitalista, faz-se necessário defender uma concepção
que não fortaleça a alienação do trabalhador. Desse modo, no processo formativo a
integração entre pensar e fazer seria unificado pela mediação dos conhecimentos
produzidos socialmente. (OLIVEIRA, 2012). Seria, então, a possibilidade de realização
dessa modalidade sob a ótica da integração, tendo como princípio o desenvolvimento
pleno do educando, bem como o preparo para o exercício da cidadania e sua formação
para o trabalho. (BRASIL, 1996).
Reafirmamos, portanto, a Educação Profissional como um direito fundamental
presente na Constituição da República Federativa do Brasil, pois no Capítulo I, Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, o Art. 6º define que “São direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição”. (BRASIL, 2006, p. 20). Além disso, apresenta o direito à
liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como o
atendimento às qualificações profissionais.
Para isso, é indispensável compreender que, nessa articulação entre Ensino Médio
e Educação Profissional, a implementação das políticas e programas que visam reduzir a
exclusão113 social dos jovens e adultos que frequentam essa etapa/modalidade caminha
113

A saber: está forma de compreender o par categorial exclusão/inclusão, como relação constitutiva do
modo de produção capitalista, conduz a duas ordens de considerações, tendo em vista as finalidades deste
artigo. A primeira, referente à lógica das relações mercantis, permite compreender que a competitividade
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na direção do atendimento de direitos constitucionais. Nesse sentido, buscamos defender
uma inclusão social baseada nos princípios do direito e justiça, devendo ser esses
princípios orientadores das políticas públicas de integração entre Ensino Médio e a
Educação Profissional implementadas nas escolas públicas.
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PARA ARTICULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
As políticas e programas implementados, nos últimos anos, visam à melhoria da
oferta do Ensino Médio e da Educação Profissional. Dessas iniciativas resultam a
ampliação da oferta por meio de incentivos ao desenvolvimento da Educação Profissional
nas escolas públicas estaduais e federais, bem como por meio de acordos de gratuidade
com a rede privada e financiamento aos estudantes do Ensino Médio da rede pública.
(PACHECO, 2011).
Com as discussões feitas a partir do ponto de vista teórico, buscamos conhecer
nos discursos dos gestores das políticas e programas implementados nas escolas
estudadas para articulação do Ensino Médio à Educação Profissional, evidências que nos
possibilitassem responder as questões: nesse período, quais políticas e programas foram
implementados na escola? Dentre as políticas e programas, quais eram destinados à
articulação do Ensino Médio à Educação Profissional? Como as políticas e programas são
apresentados e selecionados pela escola?
Partimos de premissas que nos informam que a implementação de políticas e
programas demanda ações e intervenções do Estado na designação do padrão de proteção
social para a redistribuição dos bens sociais e econômicos, tendo como finalidade reduzir
as desigualdades estruturais. (HÖFLING, 2001). As justificativas para formulação e
implementação dessas políticas que buscam minimizar as desigualdades ancoram-se,
principalmente, nos argumentos de que a
[...] cobertura educacional insuficiente, evidenciada por baixas taxas de
matrícula bruta e líquida e pela histórica dicotomia com a educação
profissional, remete a graves problemas e desafios para a
democratização do acesso e a permanência com qualidade nesta
etapa/modalidade da educação básica para todos. (DOURADO, 2011,
p. 08).

Em vista disso, as escolas são representadas como espaços favoráveis para
concentração de políticas públicas que visam minimizar as desigualdades estruturais por
serem espaços de construção e reconstrução das relações sociais e políticas. Tal fato, é
ressaltado nos discursos dos gestores entrevistados ao serem questionados sobre as
políticas e programas já implementados nas escolas estudadas, conforme a Figura 01.

dos setores dinâmicos no mercado mundial depende do que se pode chamar de exclusão includente dos
setores precarizados. (KUENZER, 2006, p. 881).
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Figura 01 - Quadro das Políticas e Programas implementados (2007-2015)

Fonte: Elaboração da autora com base na análise da entrevista semiestruturada aplicada
aos gestores das respectivas escolas.

Em linhas gerais, a Figura 01, apresenta uma diversidade de políticas implementadas no
recorte temporal de 2007 a 2015, tendo como eixo central as ações para expandir e
melhorar e a qualidade da oferta do Ensino Médio e articular o Ensino Médio à Educação
Profissional.
No que compete ao favorecimento da expansão e qualidade da oferta do Ensino Médio
destacam-se nas vozes dos gestores as seguintes iniciativas: Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que incentiva a valorização do magistério e
aprimora o processo de formação de docentes para a Educação Básica; Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que apoia a política de Iniciação
Científica desenvolvida nas Instituições de ensino e/ou pesquisa, por meio da concessão
de bolsas a estudantes de graduação ligados à pesquisa científica; Espaço do
Conhecimento, tendo como objetivo estimular a iniciação científica para alunos do
Ensino Médio, por meio da instalação de laboratórios de ciências, matemática e
informática nas escolas estaduais; e Programa Nacional de Tecnologia Educacional
(PROINFO), criado com a finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta
de enriquecimento pedagógico no ensino Fundamental e Médio. (BRASIL, 2007; 2010).
O delineamento desses programas tem como base a expansão e melhoria da
qualidade da oferta do Ensino Médio nas escolas públicas. Vale destacar, segundo
Dourado e Oliveira (2009), a compreensão da categoria qualidade fundamenta-se numa
perspectiva polissêmica, pois envolve concepções de mundo, sociedade e educação,
sendo respaldadas nos elementos de qualificar, avaliar, precisar a natureza, as
propriedades e as particularidades desejáveis de um processo educativo que anseie a
qualidade social. Orientando-se, portanto, pelas finalidades educativas propostas.
Com base nessa compreensão, as escolas fazem adesão às políticas e programas de
articulação entre Ensino Médio e Educação Profissional, tais como: Curso Técnico de
Nível Médio Integrado em Secretariado (Ensino Médio integrado a Educação
Profissional), Programa Brasil Profissionalizado e PRONATEC.
Corroborando tal processo, as políticas e os programas governamentais quando
relacionados
[...] ao ensino médio, explicitam alguns dos elementos de sua estrutura
e as concepções em disputa. O dualismo estrutural da educação
brasileira e o fato de o ensino oferecido a cada grupo social ter um tipo
de escola com diferentes condições de modo que nas escolas que
atendem os setores populares não garantem uma educação de qualidade,
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o que tem definido e configurado as políticas públicas no Brasil.
(SIMÕES, 2011, p. 112).

Conforme o autor, as políticas e programas são formulados e gestados mediante a
busca pela superação do dualismo estrutural do Estado brasileiro. Além disso, visam
superar as condições histórias de desigualdades dessa oferta, sendo respaldadas nos
discursos de oferta de uma educação de qualidade.
Nas vozes dos gestores da Escola Estadual Jerônimo Rosado foram elencadas as
seguintes políticas e programas: Programa Nacional de Tecnologia Educacional
(ProInfo), Espaço do Conhecimento, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa
Brasil Profissionalizado e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC).
A adesão a essas iniciativas seria feita com o intuito de agregar mais qualidade ao
funcionamento dessa escola pública quando afirma: “[...] ficam [12ª DIRED/SEEC]
dizendo que os programas vão ajudar a melhorar a escola e no final é tanto programa
acontecendo aqui que, às vezes, nem entendemos direito o que está em execução e já
chega outro”. (GESTOR 2, 2015). A fala indica que as ações de socialização das
propostas são realizadas por intermédio da 12ª DIRED/SEEC e que falta o entendimento
dos processos de implementação das propostas.
Além disso, percebemos que a escola, nos últimos anos, fez adesão a uma série
de políticas, resultando assim, na falta de compreensão das finalidades, objetivos, metas
e formas de funcionamento da proposta durante a implementação. Isso implica na
descontinuidade das políticas públicas, precipuamente, daquelas políticas que se propõem
a articular o Ensino Médio à Educação Profissional, as quais passam a ser compreendidas
pelos gestores como ações fragmentadas e descontínuas em relação aos objetivos e metas
estabelecidos inicialmente. (NASCIMENTO, 2012).
Tal fato é explicado por Dourado e Oliveira como um
[...] cenário complexo do quadro nacional e, ao mesmo tempo,
permitem, com base em análise das políticas e programas
governamentais, identificar a adoção histórica de uma determinada
lógica político-pedagógica voltada para a ampliação das oportunidades
educacionais, por meio da inclusão de etapas e modalidades educativas,
sem fazer avançar, contudo, a adjetivação da qualidade pretendida.
(DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 202).

Os autores ressaltam que o processo de ampliação das oportunidades
educacionais, neste caso, na articulação entre Ensino Médio e Educação Profissional,
acontece sem avançar na proposta de expansão e qualidade pretendida. Com isso, no
Brasil passa a ser cada vez mais recorrente a “[...] reivindicação de que as iniciativas
governamentais no campo da educação sejam desenvolvidas na perspectiva de políticas
públicas de Estado e não como programas de governo sem a continuidade e
sustentabilidade das ações implementadas”. (SIMÕES, 2011, p. 111). Sendo assim, os
resultados da materialização de uma política não acontecem a curto prazo. Soma-se a isso,
a ausência de consolidação e implementação de uma proposta educacional114 uniforme
no cenário educacional do país, permitindo assim, a formulação e implementação de
diferentes programas com objetivos e metas distintos.

114

Apesar da vigência do Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024) ainda não consolidou-se a
implementação de uma proposta educacional no país que considere a gestão dos aspectos curriculares,
pedagógicos e financeiro no Ensino Médio e Educação Profissional.
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Já na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, dentre as políticas e
programas mencionados, encontra-se o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),
Espaço do Conhecimento, Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Secretariado
(Ensino Médio integrado à Educação Profissional), Programa Brasil Profissionalizado e
PRONATEC. De acordo com o gestor entrevistado:
Os programas são apresentados pela Secretaria de Educação (SEEC).
Um dos motivos que influenciaram na adesão dos programas é pela
quantidade de alunos que a escola começou a perder. Ao longo dos anos
foi diminuindo a clientela da escola até ficar funcionando apenas dois
turnos. Os alunos começaram a frequentar as escolas de Ensino Médio
dos bairros que estavam sendo abertas. Além disso, boa parte dos alunos
precisam trabalhar e deixavam a escola. Quando a proposta do Curso
Técnico de Nível Médio Integrado em Secretariado foi apresentada a
comunidade escolar abraçou como uma oportunidade para o
funcionamento da escola voltar a funcionar nos três turnos. (GESTOR
4, 2015).

Reafirma-se, na fala do Gestor 4, que os programas são apresentados pela SEEC. Dentre
os motivos apontados que contribuíram para a adesão dos programas está o aumento,
significativo, da taxa de evasão dos alunos, decorrentes, sobretudo, da necessidade de
ingresso dos jovens no mercado de trabalho e das novas escolas de Ensino Médio abertas
nos bairros. Nesse contexto, a implementação dessas políticas passa a ser interpretada
como uma alternativa para superar as dificuldades específicas dessa etapa.
Dentre as políticas mencionadas, nos discursos dos dois gestores da Escola, evidenciouse a adesão do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, realizada por meio do
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Secretariado.
Em 2006, passou a funcionar 09 (nove) turmas do Curso Técnico de
Nível Médio Integrado em Secretariado. O Curso estava iniciando e
existia uma grande empolgação e expectativa da comunidade escolar.
Eu cheguei a ministrar aulas no curso, então, peguei aula em todas as
turmas do médio integrado, mas eu já cheguei sentindo as dificuldades
do curso, pois eu entrei no segundo bimestre e eles não tinham tido
nenhuma aula das disciplinas específicas. Daí em diante, fomos sempre
percebendo essa dificuldade por parte do Estado. Para adesão a SEEC
veio à escola e prometeu muita coisa em termos de equipamento,
formação de professores e estrutura, mas até o final do curso só tinha
chegado uma máquina de xerox e nada mais das coisas que haviam sido
prometidas para o funcionamento do Curso. Nesse sentido, seria um
atrativo para a escola trazer os alunos de volta, mas percebemos que foi
ao contrário. A falta de professores das disciplinas específicas fez com
que as turmas diminuíssem, pois os alunos ficavam sem aula. Muitos
alunos fizeram assim quando chegavam no terceiro ano e percebiam as
dificuldades do curso pediam para voltar para o “Ensino Médio
Regular”. A SEEC começou a aceitar, mas quando percebeu que estava
tendo um número muito alto de mudanças ela bloqueou essa
possibilidade. (GESTOR 3, 2015).

O acesso ao Curso permitia aos jovens uma possibilidade de formação profissional
para atuar no mercado de trabalho. Nesse contexto, a Escola sobressaia-se das demais
escolas públicas de Ensino Médio da cidade pela disposição de uma proposta políticoENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019
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pedagógica que articulava Ensino Médio à Educação Profissional. É interessante
observarmos que, embora, a forma integrada seja apresentada como um diferencial pela
escola para atrair mais alunos existe uma limitação em dois aspectos: primeiro, no que
tange a oferta de 09 turmas de um único curso de formação, sendo necessário um amplo
arranjo produtivo local para absorver todos os profissionais formados para atuarem no
campo de secretariado; segundo, a limitação das opções de escolhas dos jovens por outros
campos de formação.
A implementação dessa proposta foi marcada por uma acentuada aceitação dos
discentes, chegando a funcionar 09 (nove) turmas do Curso. Contudo, após a adesão e
durante a implementação da proposta algumas dificuldades inviabilizaram as expectativas
iniciais, pois a ausência de equipamento, falta de professores com formação específica e
estruturas adequadas para viabilizar a proposta de integração do Ensino Médio à
Educação Profissional, acarretando a conclusão de apenas 03 turmas em 2012. (GESTOR
3, 2015).
De modo resumido, percebemos que as políticas e programas implementados nas
duas escolas servem de base para adesão e implementação de outras políticas. Neste caso,
na adesão e implementação do Programa Brasil Profissionalizado podemos explicar
utilizando o que diz Vicente: “no fluxo das soluções as pessoas que tem em comum áreas
de atuação tentariam influenciar umas às outras, bem como uma grande quantidade de
ideais seriam gerados e, de alguma forma e em algum momento são levadas em
consideração”. (2014, p. 39). Isso posto, podemos compreender que o processo de adesão
ao Programa Brasil Profissionalizado foi mediado pelos embates e interesses dos sujeitos
que integram as instituições envolvidas no processo e estão hierarquicamente acima dos
gestores das Escolas.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Neste trabalho, analisamos a implementação da política de educação profissional,
com foco na política pública de articulação entre o Ensino Médio e Educação Profissional
em duas escolas estaduais em Mossoró/RN. Nesta pesquisa, seguimos as escolhas teóricometodológicas traçadas para realização da avaliação de implementação do Programa
Brasil Profissionalizando, considerando no processo de avaliação os respectivos
elementos: Estado, políticas públicas, implementação do Programa Brasil
Profissionalizado, monitoramento e avaliação (finalidades e objetivos) e ações.
Primeiro, abordamos o contexto social e político de criação do Programa Brasil
Profissionalizado como política de integração do Ensino Médio com a Educação
Profissional, observando o modelo de Estado brasileiro vigente e as ações desencadeadas
para elaboração das políticas públicas educacionais.
Na empiria, em nível local, analisamos a implementação do Programa Brasil
Profissionalizado em duas escolas públicas da rede estadual de ensino, em Mossoró/RN.
Dessa maneira, constituímos a análise com base em categorias que foram criadas com a
finalidade de analisar se as decisões tomadas, na fase de formulação, estão sendo
implementadas e se atenderam aos objetivos pré-estabelecidos em suas ações.
Na categoria Políticas implementadas para articulação do Ensino Médio à Educação
Profissional, percebemos que as políticas e programas formulados e implementados para
viabilizar a articulação do Ensino Médio com a Educação Profissional, justificam-se pelas
necessidades de minimizar as desigualdades sociais dos sujeitos que frequentam a escola.
Em vista disso, as escolas são representadas como espaços favoráveis para concentração
de políticas públicas que visam minimizar as desigualdades estruturais por serem espaços
de construção e reconstrução das relações sociais e políticas. Na análise dos gestores,
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identificamos um número expressivo de políticas implementadas no recorte temporal de
2007 a 2015, tendo como eixo central as ações para expandir e melhorar a qualidade da
oferta do Ensino Médio e articular o Ensino Médio à Educação Profissional. No que
compete ao favorecimento da expansão e qualidade da oferta do Ensino Médio destacamse nas vozes dos gestores as seguintes iniciativas: Curso Técnico de Nível Médio
Integrado em Secretariado (Ensino Médio integrado a Educação Profissional), Programa
Brasil Profissionalizado e PRONATEC. De modo resumido, percebemos que as políticas
e programas implementados nas duas escolas servem de base para adesão e
implementação de outras políticas. Neste caso, na adesão e implementação do Programa
Brasil Profissionalizado.
Dessa maneira, a proposta de integração nas escolas estaduais ainda caracterizase como um processo a ser realizado. Por se tratar de mais um programa de governo, não
são poucas as limitações para que as ações dele decorrentes possam converter-se
efetivamente em política pública educacional, pois os investimentos são principalmente
para financiar a infraestrutura dos espaços escolares. Por fim, a pesquisa ora concluída
nos apontou outras nuances que poderiam ser desenvolvidas no futuro com foco nas
políticas educacionais do período estudado, sendo possível destacar as possibilidades de
estudos sobres: avaliação das políticas públicas de educação profissional e financiamento
das políticas de Educação Profissional.
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