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O PAPEL DA EQUIPE GESTORA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO NORTE:
implicações e referências da legislação estadual
Givanildo da Silva1
RESUMO: O texto apresenta uma reflexão sobre o papel da equipe gestora nas escolas de
Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a partir da Lei Complementar n.
585, de 30 de dezembro de 2016. A metodologia desenvolvida esteve pautada nas
pesquisas bibliográfica e documental, as quais contribuíram para a compreensão das
principais sistematizações presentes na Lei Complementar instituída na Rede Estadual de
Ensino do Rio Grande do Norte. Como resultados foi possível perceber que mediante a
legislação sancionada pelo governador do estado para a Rede Estadual de Ensino: a) A
equipe gestora das escolas estaduais é composta pelo diretor, vice-diretor, coordenador
pedagógico e Coordenador Administrativo-financeiro; b) São muitas as atribuições para o
desenvolvimento das atividades diárias, as quais apresentam desafios à dinâmica escolar;
c) Ainda não há uma democratização na escolha do coordenador pedagógico e no
coordenador Administrativo-financeiro, isso porque esses são designados pelo diretor; e,
por fim, d) há contradições na Lei Complementar quando sinaliza a gestão democrática
como concepção de gestão escolar, mas não democratiza todos os processos de escolha
para a comunidade escolar.
Palavras-chave: Equipe Gestora. Escolas Públicas Estaduais. Legislação Educacional. Rio
Grande do Norte.

1 INTRODUÇÃO
A educação escolarizada e suas múltiplas interfaces desenvolvem um relevante
papel na organização e no caminhar das práticas educativas no espaço formal de
escolarização. Nessa perspectiva, diferentes caminhos são planejados e organizados para
a vivência de uma educação pública e de boa qualidade. Pensando que essa estruturação
perpassa por diversas instâncias, grupos e situações, pode-se afirmar que a gestão escolar
tem um importante papel na configuração e na organização da educação escolar (SILVA,
2017).
A gestão escolar e toda a equipe gestora são responsáveis pelos processos
estruturais do cenário escolar, sendo constituídas por diferentes segmentos, os quais têm
características distintas, mas prezam pelo mesmo ideal, destacando-se, a melhoria da
escola, do ensino e da aprendizagem desenvolvidos na instituição (SILVA, 2017). Nessa
lógica, a gestão escolar nas escolas públicas brasileiras tem como direcionamento a
vivência da gestão democrática, sendo defendida pela Constituição Federal de 1988; pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e
pelo Plano Nacional de Educação 2014/2024, em sua meta 19.
O paradigma estabelecido pelos dispositivos legais direciona para a vivência de uma
educação participativa, formada por todos os segmentos e consolidado por diferentes
mecanismos que evidenciam a concepção da gestão escolar democrática, isso porque
“torna-se fundamental a busca por uma unidade pedagógica que possibilite a articulação
Mestre em Educação. Professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Campus Serra da
Capivara – São Raimundo Nonato/PI. givanildopedufal@gmail.com
1
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dos profissionais envolvidos e uma forma de avaliação que oportunize indicadores
quantitativos e qualitativos da forma de gestão” (FARFUS, 2008, p. 94). Na concepção de
Andrade (2011), o debate sobre o modelo da gestão escolar democrática na escola pública
tem sido intensificado nas últimas décadas por diversos setores da sociedade civil, os quais
lutam por maiores espaços de decisões e autonomia para as escolas em suas diversas
dimensões. Andrade (2011, p. 297) afirma:
A gestão democrática na escola pública tem sido bandeira de luta no cenário
educacional. Assumindo, portanto, diversas conotações das políticas
educacionais: de um lado, os organismos oficiais que implantam medidas e/ou
leis que visam garantir a gestão democrática, tais como a eleição direta para
diretores de escola, criação de conselhos escolares e órgãos colegiados, projeto
político pedagógico, plano de desenvolvimento da escola, dentre outras ações,
que, em sua maioria, são intermediadas implicitamente pelos órgãos centrais;
de outro lado, os sujeitos que trabalham diretamente na escola que visualizam
uma gestão democrática de direito e de fato, onde ocorra o exercício constante
do diálogo, da participação, da partilha de poderes e de tomada de decisões, nas
dimensões administrativa, financeira e pedagógica.

A legislação da gestão escolar é o primeiro mecanismo que evidencia a concepção
da gestão democrática nas escolas públicas, sinalizando mudanças ao paradigma de
organicidade da escola. A interação entre os diferentes segmentos evidencia as mudanças
almejadas pelos movimentos que lutaram e lutam em prol da educação pública,
democrática, inclusiva e referenciada socialmente.
O texto apresenta uma reflexão sobre o papel da equipe gestora nas escolas de
Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a partir da Lei Complementar n.
585, de 30 de dezembro de 2016. A metodologia desenvolvida esteve pautada nas
pesquisas bibliográfica e documental, as quais contribuíram para a compreensão das
principais sistematizações presentes na Lei Complementar instituída na Rede Estadual de
Ensino do Rio Grande do Norte.
O artigo está dividido em duas partes que se completam, além da introdução e das
considerações finais. Na primeira parte, destacam-se as dimensões da gestão escolar no
contexto da escola pública com foco para as atividades pedagógica, administrativa e
financeira. Na segunda é apresentada a legislação da Rede Estadual do Rio Grande Norte
evidenciando o papel da equipe gestora.
2 AS DIMENSÕES DA GESTÃO ESCOLAR: PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
NO CONTEXTO DA ESCOLA PÚBLICA
As funções desempenhadas no cotidiano da escola pela equipe de profissionais são
diversas, de modo que a realização dessas por apenas uma pessoa não possibilita um
efetivo acompanhamento das dimensões pedagógica, administrativa e financeira. De
acordo com Paro (2015), as dimensões da gestão escolar não divergem, mas se entrelaçam
em seu desenvolvimento, ou seja, as funções do diretor escolar estão intrinsicamente
envolvidas, configurando-se em atividades meio para realização da atividade fim.
A atuação da equipe gestora nas dimensões da gestão escolar é significativa, uma
vez que através do trabalho desenvolvido, diferentes ações são possíveis no contexto da
organização da escola, especialmente quando se trabalhada em uma perspectiva global,
envolvendo os diferentes segmentos. Nessa perspectiva, é necessário efetivar a gestão
democrática, favorecendo o compartilhamento nas decisões e nas atividades, visto que a
realização de todas as tarefas apenas por um segmento escolar não se configura em um
trabalho relevante para a comunidade educativa. É importante entender a gestão como
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“gestão democrática da escola pública, sim, mas desde que a comunidade popular que a
frequenta, os agentes do processo educativo, mestres, gestores, alunos, aprendam a gerir
a escola com responsabilidade técnica e compromisso público” (ARROYO, 2008, p. 46).
A primeira, e talvez, a principal atuação da equipe gestora é consolidar espaços
para a concretização de uma escola pública democrática, na qual todos compartilham as
decisões e possibilitam formas de participação. Uma equipe gestora que divide as
atividades e decide coletivamente, corrobora na efetiva vivência das dimensões e
contextos educacionais, os quais se configuram como mecanismos para realização de uma
escola democrática e inclusiva.
As dimensões da gestão escolar administrativa, pedagógica e financeira se
descentralizam e manifestam diversas experiências, por diferentes pessoas, as quais têm
o papel de vivenciar a educação pautada nos princípios estabelecidos pela CF/1988 e pela
LDB/1996. À equipe gestora cabe contribuir nas atividades realizadas no cotidiano da
escola, sendo necessária uma visão panorâmica para o sucesso destas. O envolvimento do
colegiado escolar nas propostas educacionais proporciona a efetivação dos princípios
defendidos nas normatizações que regem a educação brasileira (BASTOS, 2005).
Em relação às atividades administrativas, toda escola necessita de estratégias para
o melhor funcionamento, essas por sua vez, são referentes a todos os recursos humanos,
materiais e financeiros para a sua concretização. Gerir uma escola que demande todos
esses aspectos torna-se inviável para apenas um profissional, isso porque as relações são
complexas e demanda reflexão e compromisso coletivo.
No que se refere aos aspectos pedagógicos, principal função no contexto escolar,
as atividades são ainda mais complexas, uma vez que os processos educativos são
importantes para efetivação da aprendizagem. Assim, o projeto político-pedagógico, a
avaliação da aprendizagem e institucional, o currículo, a relação professor-aluno/ escolacomunidade, o planejamento, o processo de ensino e aprendizagem, enfim, todos os
componentes pedagógicos são elementos à vivência de uma escola pública que cumpre
sua função social. Percebe-se, nesse contexto, que as atividades pedagógicas configuramse como o centro do trabalho escolar, portanto, cabe à equipe gestora ter atenção para a
realização significativa dessa dimensão.
A dimensão financeira recebe a mesma relevância que as demais, no entanto, para
muitos gestores, essa é a dimensão escolar mais favorável, uma vez que é com a
apropriação dos recursos financeiros que se estabelecem meios para estruturar a escola.
São reformas, compras de materiais pedagógicos e bens duráveis, enfim, são recursos para
organizar visivelmente o espaço escolar. Essa centralização de pensamento sobre a gestão
financeira faz com que, muitas vezes, o diretor escolar não se preocupe com as ações
pedagógicas, dando maior ênfase no trabalho educativo para as questões financeiras.
A gestão financeira da escola pública, deve, de acordo com os documentos oficiais
dos programas federais, estaduais e municipais, ser gerida por um colegiado que tem o
papel de contribuir com a problemática da escola e perceber as prioridades para
estabelecê-las no cotidiano. No entanto, Paixão (2012) apresenta que, geralmente, os
gestores centralizam as decisões para si, cabendo ao colegiado apenas aceitar o que foi
estabelecido pela equipe gestora. A cultura da centralização dos recursos financeiros na
escola pública, acontece porque os responsáveis têm a convicção de que este assunto é
sigiloso e complexo (PAIXÃO, 2012).
Em meio às dimensões administrativa, pedagógica e financeira, cabe a equipe
gestora e ao Conselho Escolar administrar outras questões referentes ao pessoal, aos
programas oriundos do governo federal, estadual e municipal, bem como está atentos às
exigências políticas e sociais que a política educacional estabelece em suas diretrizes.
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Atualmente os programas que descentralizam/desconcentram recursos financeiros
às escolas públicas apresentam a característica de programas suplementares, os quais têm
o papel de contribuir para a manutenção e o desenvolvimento das atividades educativas.
Entre os programas que transferem recursos para as instituições estão o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o
Programa Novo Mais-Educação, entre outros. Esses são programas federais que o
colegiado escolar lida com a decisão financeira e prestação de contas, necessitando de um
envolvimento coletivo no planejamento, na vivência e na avaliação. Destaca-se, ainda, que
esses são os principais programas que a maior parte das escolas públicas, atualmente, tem
implementado.
O PNAE é um programa de alimentação escolar que visa “garantir pelo menos uma
refeição diária nos dias letivos, atender às necessidades nutricionais dos alunos e
desenvolver a formação de hábitos alimentares saudáveis, a fim de garantir o rendimento
escolar dos alunos” (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2012, p. 394). O PDDE é um programa
que tem como principal objetivo repassar verbas, todos os anos, em caráter suplementar
para as escolas públicas, com o objetivo de que essas possam se organizar nas dimensões
pedagógica e administrativa. De acordo com Libâneo; Oliveira e Toschi (2012, p. 395), as
características positivas do PDDE estão em “além de melhorar a qualidade do ensino, é
envolver a comunidade escolar a fim de otimizar a aplicação dos recursos”.
O Programa Novo Mais-Educação visa oferecer uma atividade cultural, esportiva e
ensino e aprendizagem, em turno contrário, aos estudantes que apresentam dificuldades
de aprendizagem e que queiram desenvolver algum esporte ou participar de grupos
culturais. Os recursos são repassados para as escolas públicas uma vez por ano e
possibilitam que os atores envolvidos tomem decisões sobre os destinos das verbas que
as instituições recebem.
Esses programas (PNAE – PDDE – Novo Mais-Educação) são administrados pela
equipe gestora e pelo colegiado escolar e as decisões acerca da deliberação dos recursos
ficam sobre a responsabilidade desse mecanismo de controle social. Nessa perspectiva,
percebe-se a relevância de cada instituição educativa pública, efetivamente ter um
colegiado no qual possa contribuir nas possibilidades de uso dos recursos.
Cabe destacar que ao repassar os recursos financeiros às escolas, o Estado
desconcentra a responsabilidade da educação para a comunidade escolar, se
desresponsabilizando, parcialmente, do seu papel. Outra questão a mencionar são as
burocracias postas à equipe gestora e ao colegiado a fim de que se possa usufruir dos
recursos sem nenhuma problemática.
3 O PAPEL DA EQUIPE GESTORA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: O QUE DIZ A
LEGISLAÇÃO?
A gestão democrática da Rede Pública Estadual de ensino foi regularizada pela Lei
Complementar n. 585, de 30 de dezembro de 2016, sancionada pelo governador Robson
Farias. Na Lei são expostos os mecanismos para a consolidação da gestão democrática na
Rede Pública Estadual, direcionando ações para serem vivenciadas por todas as escolas
que compõem a rede, a fim de contribuir com o processo organizativo da educação pública
estadual do Rio Grande do Norte. Os destaques atribuídos nas análises são referentes ao
papel da equipe gestora, entendendo essa equipe como o diretor, o vice-diretor, o
coordenador administrativo-financeiro e os coordenadores pedagógicos, assim são
denominados na Lei. No artigo 34 está estabelecido:
A Direção da unidade escolar será desempenhada pela equipe gestora composta
por Diretor, Vice-Diretor, Coordenador Pedagógico e Coordenador
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Administrativo-Financeiro, em consonância com as deliberações do Conselho
Escolar, respeitadas as disposições legais.
Parágrafo único. O Diretor e o Vice-Diretor serão eleitos na forma desta Lei
Complementar e serão nomeados pelo Governador do Estado (Grifos nossos).

A equipe gestora na Rede Pública Estadual do Rio Grande no Norte é composta
pelos profissionais já citados no artigo 34 da Lei Complementar, sendo necessária a
existência do Conselho Escolar no processo de decisão, uma vez que este mecanismo é
composto por diversos segmentos. Outra questão a destacar é que o diretor e o vicediretor das escolas estaduais devem ser eleitos pela comunidade local e escolar por meio
da eleição direta, já os demais componentes da equipe gestora são indicados pelos eleitos.
Com relação a esse aspecto, pode-se fazer uma crítica, uma vez que como o diretor e o
vice-diretor são eleitos os demais também poderiam, já que se defende a participação de
toda a comunidade nas decisões. É válido destacar ainda que os coordenadores
pedagógicos e o coordenador administrativo-financeiro não podem ter vínculo parental
com os profissionais eleitos, segundo o parágrafo único do artigo 36 da Lei.
Santos (2002) salienta que a melhoria da educação perpassa pelas ações conjuntas
desenvolvidas entre os diferentes segmentos que frequentam a escola, “sobretudo o
diretor, como líder do processo co-participativo” (SANTOS, 2002, p. 34). Nessa perspectiva,
o papel dos líderes das escolas é relevante para o aprimoramento das práticas educativas.
No artigo 35 da Lei Complementar estão descritas às funções para o diretor e o vicediretor:
I – cumprir e fazer cumprir os princípios da gestão democrática e as
determinações desta Lei Complementar;
II – assegurar o cumprimento das horas-aula e dos dias letivos estabelecidos;
III – acompanhar, controlar e avaliar as atividades da unidade escolar, garantindo
maior qualidade do ensino;
IV – coordenar a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, assegurando sua
periódica atualização;
V – coordenar a elaboração e a execução dos planos de aplicação dos recursos
financeiros da unidade escolar;
VI – exercer a função de Presidente da Caixa Escolar;
VII – representar a unidade escolar no âmbito da SEEC, responsabilizando-se por
seu funcionamento perante os órgãos públicos e privados, assinar documentos
escolares, assumindo total responsabilidade sobre seu conteúdo;
VIII – garantir e responsabilizar-se pelo funcionamento pleno da unidade escolar,
de acordo com as condições básicas de funcionamento oferecidas pela SEEC;
IX – apoiar as iniciativas e atividades programadas pela SEEC no cumprimento de
suas finalidades;
X – coordenar o desenvolvimento das atividades administrativas, pedagógicas e
financeiras, ouvindo o Conselho Escolar;
XI – promover a integração da unidade escolar com a comunidade, apoiando a
realização de atividades cívicas, sociais, culturais e educacionais;
XII – informar aos pais, mães, conviventes ou não com seus filhos, e responsáveis
sobre a frequência e rendimento dos estudantes, bem como sobre a execução
do Projeto Pedagógico da unidade escolar;
XIII – notificar ao Conselho Tutelar, ao juiz competente da Comarca e ao
representante do Ministério Público a relação dos estudantes que apresentem
quantidade de faltas acima de 50% (cinquenta por cento) do percentual
permitido por lei;
XIV – coordenar a matrícula e o processo de ensino-aprendizagem;
XV – convocar e presidir reuniões do corpo docente, discente, administrativo e
pedagógico;
XVI – controlar a frequência dos servidores, informando-a ao órgão competente,
quando necessário;
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XVII – administrar a utilização dos recursos financeiros da unidade escolar,
zelando por sua adequada aplicação e prestação de contas, em articulação com
a Caixa Escolar;
XVIII – coordenar o processo de implantação em planilha, referente à inclusão e
exclusão do pessoal em atividade na unidade escolar, atendendo aos prazos
estabelecidos pela SEEC;
XIX – exercer as demais atribuições decorrentes da sua função, bem como as que
lhe forem designadas pela SEEC.
Parágrafo único. O Diretor deverá publicar, afixando no mural da respectiva
unidade escolar, o balancete mensal dos recursos financeiros disponíveis e
utilizados, bem como outras informações de interesse da comunidade.

Como foi visto no artigo 34, várias são as atribuições do diretor escolar e do vicediretor no âmbito da escola e no desenvolvimento/cumprimento das leis específicas
estabelecidas pelos órgãos competentes e responsáveis pela educação. Os estudos de
Farfus (2008); Santos (2002); Libâneo (2004); Hora (1994); e Silva (1996) sobre a gestão
escolar e o papel da equipe gestora apontam a relevância das atribuições da equipe
gestora na melhoria da qualidade da educação, isso porque a liderança faz toda diferença
no contexto das problemáticas educacionais.
Os coordenadores pedagógicos também formam a equipe gestora e têm o papel
de contribuir com o processo organizativo do ensino e da aprendizagem. De acordo com
Araújo e Ribeiro (2017, p. 160) “as escolas brasileiras precisam de coordenadores convictos
que devem ser fermentos pedagógicos em meio à população docente, assim como em
permanente estado de formação”. De um modo geral, “as escolas necessitam, portanto,
de coordenadores pedagógicos ousados, corajosos e sedentos por uma estrutura escolar
renovada e criativa. Pode-se dizer, ainda, que a ideia de ser diferente, propalada por este
corpo teórico, é algo contemporâneo” (ARAÚJO; RIBEIRO, 2017, p. 160).
Os artigos 38 e 39 retratam o papel do coordenador pedagógico nas escolas
estaduais:
Art. 38. Considera-se habilitado para exercer a função de Coordenador
Pedagógico o servidor público que atender aos seguintes critérios:
I – possuir diploma de graduação em nível superior em Pedagogia,
independentemente da habilitação, curso normal superior ou licenciatura, de
graduação plena, em áreas específicas, com pós-graduação em coordenação
pedagógica ou supervisão educacional;
II – ser servidor efetivo do quadro do Magistério Público Estadual ou do quadro
de pessoal efetivo da SEEC;
III – estar em exercício na respectiva unidade escolar;
IV – não ter sido condenado ou não estar sofrendo efeitos de condenação, por
decisão judicial ou administrativa, com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos
anteriores à data de sua designação;
V – apresentar Plano de Trabalho em consonância com a Proposta Pedagógica
da unidade escolar;
VI – ter disponibilidade de horário para fazer revezamento nos turnos de
funcionamento da escola.
Parágrafo único. O Coordenador Pedagógico será designado pelo Diretor da
respectiva unidade escolar. (Grifos nossos).
Art. 39. Compete ao Coordenador Pedagógico:
I – coordenar as atividades relacionadas ao trabalho do professor, visando à
promoção, à permanência e à aprendizagem do estudante;
II – acompanhar a vida escolar do estudante;
III – viabilizar a construção, implementação e avaliação do Projeto PolíticoPedagógico, bem como garantir seu cumprimento;
IV – mediar a elaboração do planejamento e das atividades de apoio ao ensino;
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V – compor a equipe pedagógica e articular as atividades de ensino e de
aprendizagem em todos os turnos.

Desse modo, percebe-se o papel importante que os coordenadores pedagógicos
desenvolvem nas escolas, com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino e a
organização do trabalho pedagógico. A função desempenhada pelos coordenadores
pedagógicos contribui para a concretização das metas educacionais de cada instituição,
possibilitando “a transformação da organização pedagógica da arena escolar, isto é, a
coordenação pedagógica deve descobrir um jeito novo de acompanhar a organização
pedagógica da escola, sempre de modo dinâmico e atuante” (ARAÚJO; RIBEIRO, 2017, p.
160).
Outro profissional que compõe a equipe gestora nas escolas públicas estaduais do
Rio Grande do Norte é o coordenador administrativo-financeiro. Os artigos 40 e 41
retratam o perfil e a função que esta função desenvolve:
Art. 40. Considera-se habilitado para exercer a função de Coordenador
Administrativo-Financeiro o servidor público que preencher os seguintes
requisitos:
I – possuir diploma de graduação em nível superior, em áreas afins à respectiva
função, curso normal superior ou licenciatura, de graduação plena,
independente da habilitação;
II – ser servidor efetivo do quadro do Magistério Público Estadual ou do quadro
de pessoal efetivo da SEEC;
III – estar em exercício na escola;
IV – não ter sido condenado ou não estar sofrendo efeitos de condenação, por
decisão judicial ou administrativa, com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos
anteriores à data de sua designação;
V – ter disponibilidade de horário no turno diurno de funcionamento da unidade
escolar.
Parágrafo único. O Coordenador Administrativo-Financeiro será designado pelo
Diretor da respectiva unidade escolar. (Grifos nossos).
Art. 41. Compete ao Coordenador Administrativo-Financeiro:
I – coordenar as atividades relativas aos serviços gerais da unidade escolar;
II – exercer a função de tesoureiro da Caixa Escolar;
III – ter sob o seu controle direto e responsabilidade os bens patrimoniais da
unidade escolar;
IV – viabilizar a elaboração, implementação e avaliação do plano anual de
aplicação dos recursos, bem como garantir seu cumprimento;
V – gerenciar os recursos, elaborar as prestações de contas e apresentá-las ao
Conselho Escolar, à comunidade escolar, ao Poder Público e a quem interessar
possa.

A organização financeira da escola é outro aspecto relevante, especialmente por se
tratar de recursos públicos. Nessa lógica, ter profissionais que contribuam para o processo
de prestação de contas na equipe gestora favorece o processo, descentralizando as
atividades que anteriormente pertenciam unicamente ao diretor da escola. A prestação de
contas se configura como uma ação importante, mas demanda tempo e disponibilidade
para os responsáveis por essa atividade. Silva (2015) destaca que os programas do governo
federal têm muitas burocracias nas prestações de contas, sendo necessária uma formação
adequada dos diretores e toda a equipe gestora. Nas palavras do pesquisador:
Outra crítica, consistente e coerente, segundo os estudos realizados, é sobre a
burocracia dos programas, especialmente nas prestações de contas ao FNDE,
pois são diversos os detalhes para essa atividade, a qual necessita de pessoas
habilitadas, uma vez que os gestores e a comunidade escolar não têm formação
específica em contabilidade.
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Dessa forma, compreendem-se os desafios vivenciados pela equipe gestora para
mediar as práticas educativas no cenário da escola pública. As questões sinalizadas pela
Lei Complementar são apenas indicações legais que a equipe gestora tem que desenvolver,
mas cabe mencionar que existem outras situações que também fazem parte do papel da
equipe, as quais não estão na normatização, entre elas estão: problemas de
aprendizagens, indisciplina escolar, conflitos familiares, conflitos entre os profissionais,
falta de profissionais, estrutura escolar, condições de trabalho, etc.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões evidenciadas no texto são apenas inquietações que necessitam de um
maior aprofundamento para qualificar a discussão. São levantamentos iniciais para futuros
estudos que podem sinalizar até que ponto a Lei Complementar da gestão democrática
está sendo colocada em prática nas escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte.
Por meio da literatura especializada pode-se evidenciar que a referida Lei está em
consonância com os estudos e com as normatizações maiores, destacando-se a
Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano
Nacional de Educação vigente.
Como resultados foi possível perceber que mediante a legislação sancionada pelo
governador do estado para a Rede Estadual de Ensino: a) A equipe gestora das escolas
estaduais é composta pelo diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e Coordenador
Administrativo-financeiro; b) São muitas as atribuições para o desenvolvimento das
atividades diárias, as quais apresentam desafios à dinâmica escolar; c) Ainda não há uma
democratização na escolha do coordenador pedagógico e no coordenador Administrativofinanceiro, isso porque esses são designados pelo diretor; e, por fim, d) há contradições na
Lei Complementar quando sinaliza a gestão democrática como concepção de gestão
escolar, mas não democratiza todos os processos de escolha para a comunidade escolar.
De um modo geral, é necessário organizar os mecanismos da gestão democrática
para que pouco a pouco possa vivenciar os seus instrumentos para a melhoria dos
processos educativos. Salienta-se, ainda, que a cultura da participação é um caminho
difícil, mas não é impossível... Por isso, a defesa da escola pública, referenciada
socialmente, inclusiva e democrática é uma bandeira de todos, a fim de construir novas
possibilidades para o público que essa esfera atende. Eis, portanto, o desafio!
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MUDANÇAS CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO: implicações do ENEM
Manuel Bandeira dos Santos Neto2
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RESUMO: Nas últimas décadas do século XX, algumas das transformações que ocorreram
na sociedade foram impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico e cientifico, pela
globalização da economia e das culturas e por uma série de acordos internacionais. Essas
mudanças reestruturaram a atuação do Estado e impulsionaram várias reformas
educacionais e curriculares. Os novos currículos educativos são modelos desse
desenvolvimento, fundamentados na flexibilidade e no mercado de trabalho, necessitam
de amplas habilidades cognitivas e características comportamentais, como: bom
raciocínio, iniciativa, cooperação, domínio de linguagem matemática e entre outras. Além
dessas características, esse currículo foi modificado para atender as necessidades do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Esse para além do objetivo de avaliar o
desempenho dos alunos ao final da educação básica; busca a democratização das
oportunidades de acesso a instituições de ensino superior; possibilitar a mobilidade
acadêmica, a indução e reestruturação dos currículos do ensino médio. Diante disso, esta
pesquisa pretende averiguar se houve mudanças curriculares como implicação do ENEM a
partir da percepção de alunos de uma instituição de nível superior e de alunos do 3º ano
do ensino médio de uma escola pública. Nesse viés, esta pesquisa caracteriza-se como uma
investigação qualitativa, na qual foram aplicados questionários com questões fechadas
para coletar os dados. Diante dos dados, 66% dos alunos cursando nível superior
concordam que houve mudanças no currículo em função do ENEM e 34% afirmaram que
não houve. Já os discentes cursando o 3° ano do ensino médio, 86% afirma que sim, houve
mudanças, enquanto 14% disse que não. Nota-se que os entrevistados, apesar de níveis
de ensino diferentes, concordam que houve mudanças no currículo. Além disso, os valores
diferentes mostram que torna-se cada mais perceptível e intensa com o passar dos anos
essa mudança na estrutura curricular. Ademais, a experiência vivenciada pelos alunos do
ensino superior, é diferente da vivenciada atualmente pelos alunos do Ensino Médio.
Diante desse e de outros dados coletados, percebe-se que o currículo passa por
transformações, sobretudo, porque tem que acompanhar os avanços ocorridos na
sociedade. Contudo, o ENEM é um fator determinante nesse processo, porque é uma das
formas mais abrangente de ingresso na universidade. Os alunos apoiam essas mudanças,
e por mais que alguns não tenham muito claro a ideia de currículo, acham que esse deve
se adequar ao ENEM. Porém, os mesmos apontaram falhas em relação aos conteúdos que
estão sendo abordados e na forma de ensino, o que são objetos de investigação de uma
pesquisa futura.
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1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas do século XX, algumas das transformações que ocorreram na
sociedade foram impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico e científico, pela
globalização da economia e das culturas e por uma série de acordos internacionais. Essas
mudanças reestruturaram a atuação do Estado e impulsionaram várias reformas
educacionais e curriculares (SILVA, 2012).
As reformas educacionais são constituídas pelas mais diversas ações,
compreendendo mudanças nas legislações, nas formas de financiamento, na relação entre
as diferentes instâncias do poder oficial, na gestão das escolas, nos dispositivos de controle
da formação, nos métodos avaliativos, entre outras. Já as mudanças curriculares,
entretanto, têm maior destaque, sendo analisadas como se fossem a própria reforma
educacional (LOPES, 2004).
Nessa perspectiva, Lopes (2004) argumenta que nenhuma política ou reforma
educacional pode ser bem-sucedida se não for colocado o currículo no centro das
transformações, pois um país constrói sua importância e legitimidade na ampliação das
mudanças curriculares.
Diante disso, os novos currículos educativos são modelos de globalização,
fundamentados na flexibilidade e no mercado de trabalho, necessitam de amplas
habilidades cognitivas e características comportamentais, como: bom raciocínio, iniciativa,
cooperação, domínio de linguagem matemática e entre outras. O currículo do ensino
médio deve desenvolver essas aptidões em seus educandos (NEUBAUER et al., 2011).
Pensando nisso, que o Ministério da Educação em 28 de maio de 1998 publicou a
Portaria nº 438, que instituiu o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com o objetivo
de conferir um parâmetro de autoavaliação, criar uma referência nacional para os
egressos, fornecer subsídios para o acesso às modalidades do ensino superior e ensino
profissionalizante pós-médio (BRASIL, 1998).
Logo, a avaliação do ENEM não assumiu de início o caráter de obrigatoriedade, mas
teve como principal objetivo obter médias que representem o desempenho do ensino
brasileiro. Porém, com a Portaria nº 109/2009 exigiu para a certificação do ensino médio
a realização da prova do ENEM, porém em 2017 a referida regra foi alterada, não existindo
mais a obrigatoriedade para fins de certificação do ensino médio (BRASIL, 2009).
Além dessas mudanças, é preciso ressaltar que durante dez anos a avaliação foi
composta por 63 questões interdisciplinares, e uma redação (LAUTÉRIO; NEHRING, 2012).
Em 2005, os estudantes que optassem em participar do ENEM poderiam ser beneficiados
com o Programa Universidade para Todos (PROUNI), um programa que prevê a
distribuição de bolsas integrais e parciais em cursos de universidades privadas do país para
quem obtivesse bom desempenho no ENEM e comprovasse carência (LAUTÉRIO;
NEHRING, 2012).
Os objetivos do “novo ENEM” apontados pelo site do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foram ampliados a partir de sua proposta
em 2009. Para além de avaliar o desempenho dos alunos ao final da educação básica, este
processo deveria buscar a democratização das oportunidades de acesso às vagas federais
de ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e a indução e reestruturação dos
currículos do ensino médio. Compreendemos que a definição destes objetivos redesenha
a função do ENEM, como processo avaliativo, assumindo três questões principais: avaliar
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a educação básica, ser um processo seletivo para ingresso ao ensino superior e
reestruturar o currículo do ensino médio (LAUTÉRIO; NEHRING, 2012).
Ainda no encaminhamento das alterações e adequações tendo como base as
reformas propostas no currículo do Ensino Médio, em 22 de setembro de 2016 foi editada
no Diário Oficial da União a Medida Provisória nº 746, que teve como principal objetivo
traçar uma reforma na educação básica do Ensino Médio, principalmente implantando
uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com itinerários formativos nas áreas de
linguagens, matemática, ciências da natureza, ciência humanas e formação técnica e
profissional, porém com ênfase para o estudo de matemática e língua portuguesa que será
obrigatória nos três anos do Ensino Médio (BRASIL, 2016).
A mencionada reforma ainda não conseguiu chegar a um denominador comum,
sendo que o próprio sítio6 eletrônico do Ministério da Educação dispõe de uma série de
perguntas e respostas acerca das alterações previstas na BNCC, sendo que sua
implementação ainda aguarda decisão do Conselho Nacional de Educação (CNE), que é
instância consultiva e deliberativa da educação nacional (BRASIL, 2016).
Nesse viés, pensar um novo currículo para o Ensino Médio coloca em presença
estes dois fatores: as mudanças estruturais que decorrem da chamada “revolução do
conhecimento”, alterando o modo de organização do trabalho e as relações sociais; e a
expansão crescente da rede pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se
coadunem com as exigências desta sociedade (BRASIL, 2000), bem como a interferência e
implicações dessas mudanças para o ENEM.
Pensando nisso, o presente trabalho objetiva averiguar se houve mudanças
curriculares como implicação do ENEM, a partir da opinião de alunos de uma instituição
de ensino superior e de alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública.
Além disso, pretende-se tecer algumas considerações sobre o papel que o ENEM
tem nas mudanças que estão ocorrendo no currículo da educação básica e suas
implicações para o processo de ensino e aprendizagem.

2 METODOLOGIA
Está pesquisa se caracteriza como uma abordagem qualitativa, pois as informações
coletadas apresentam características subjetivas dos indivíduos investigados (BOGDAN;
BIKLEN, 1994). Diante disso, optamos por realizar uma pesquisa do tipo estudo de caso,
porque procuramos coletar dados de um grupo específico que apresente características
peculiares em relação a outros grupos (GIL, 2017).
Partindo desse pressuposto, optamos por realizar a pesquisa em uma escola
pública da rede estadual e em uma instituição de ensino superior pública, ambas com
reflexos de mudanças curriculares e com um número significativo de alunos que realizaram
o ENEM.
Na coleta de dados, optamos pela utilização de questionários. Segundo Gil (1995),
a utilização do questionário é importante, porque é uma técnica composta por um número
significativo de perguntas, apresentado por escrito e com o objetivo de coletar opiniões,
crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações, vivências, ou mesmo para
coletar dados estatísticos.
Flick (2009) completa o pensamento de Gil (1995) ao falar sobre o objetivo que o
pesquisador tem a utilizar um questionário, na visão do autor “os estudos de questionários
têm por objetivo receber respostas comparáveis. Por isso, as questões, assim como a
6

BRASIL. Ministério da Educação – MEC. Disponível em:<www.mec.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2018.
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situação da entrevista, são designadas de forma idêntica para todos os participantes”
(p.110).
O público alvo foram 15 alunos do terceiro ano do Ensino Médio e 15 alunos do
primeiro semestre de um curso de licenciatura em Química. A escolha desse perfil, está
relacionada ao objetivo da pesquisa e ao desejo de realizar comparativo entre os dados
coletados.
Os dados foram coletados e tabulados em valores percentuais de acordo com a
resposta e analisados conforme os autores citados no referencial do presente artigo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1, apresenta os dados coletados com os estudantes quanto ao
entendimento do que seria o currículo. Diante dos dados, nota-se que tanto os alunos de
nível superior, quanto os de nível médio sabem o que é currículo.
Figura 1 – Sabe o que é currículo.

Ensino Superior

Ensino Médio

0%

27%
Sim
Sim

Não

Não
73%
100%

Fonte: os autores.
O resultado obtido mostra que a maioria dos alunos do Ensino Médio sabem o que
é currículo. Alguns completaram sua resposta afirmando que “sabem o que é o currículo,
mas não tem acesso ou informação sobre a sua importância na formação”. Enquanto, os
alunos do Ensino Superior têm total acesso a sua matriz e competências curriculares,
sobretudo, por estarem em um curso de licenciatura.
A partir disso, os referidos percentuais e respostas, chamam a atenção para o lugar
do jovem no ambiente da escola e sua inserção no que seja currículo e sua importância
para o processo de formação. Nessa linha de abordagem vejamos o que o professor Miguel
Arroyo (2013, p. 223) expõe:
Há uma queixa de que as indagações mais desestruturantes que chegam às
escolas, ao currículo e à docência vêm dos adolescentes e jovens. O mal-estar
nas salas de aula é mais tenso nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino
Médio.

Como verificamos nas palavras transcritas acima os adolescentes e jovens não
conseguem participar da construção do processo de ensino e aprendizagem inseridos no
currículo, e isso gera indagações e queixas que se refletem no âmbito do processo da sala
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de aula. Logo, mesmo diante dos dados coletados e apresentados da figura 1, é preciso
que os alunos conheçam a fundo o currículo o qual estão inseridos, e caso haja
modificações, eles devem fazer parte desse processo de reestruturação.
Ainda um fator que leva ao referido percentual é a baixa taxa de inserção no
processo de identidade com a construção do currículo para o aluno do Ensino Médio, pois
as políticas educacionais de alteração, transformação e revisão do currículo não os inserem
como sujeitos da ação educativa, e por sua vez não analisam a velocidade e as
transformações históricas e culturais que influenciam os valores e a forma de pensar e agir
do aluno do Ensino Médio (ARROYO, 2013).
Já a Figura 2, mostra que os discentes do Ensino Superior afirmaram terem sentido
mudanças no currículo, enquanto os do Ensino Médio disseram, em sua maioria, não
terem notado mudanças. As mudanças no currículo não são um processo recente, contudo
essa discussão tem-se tornado cada vez mais presente no cenário atual. Além disso, os
alunos de nível superior estão inseridos diretamente na discussão dessa reforma
(DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).
Figura 2 – Durante o seu Ensino Médio, notou alguma mudança currículo.

Ensino Superior

Ensino Médio

14%
34%
Sim

Sim

Não

Não

66%
86%

Fonte: os autores.
Contudo, temos dois contrapontos que nos fazem perceber algo que infere na
resposta dada pelos grupos avaliados, pois enquanto os estudantes do Ensino Médio não
têm uma percepção de mudanças no conteúdo e consequentemente no currículo. No
Ensino Superior percebe-se tais mudanças ou interferências no que se refere ao currículo.
Contudo, é evidente as propostas de mudanças para os conteúdos do Ensino Médio que
tem como base as atualizações destes para uma inserção do aluno da Educação Básica no
Ensino Superior e no mercado de trabalho, consequentemente na proposta dos exames
ou provas de avaliação, como por exemplo os vestibulares e o ENEM (LAUTÉRIO; NEHRING,
2012).
Além disso, as discussões e acesso ao currículo no Ensino Superior são recorrentes
e aprofundadas, sobretudo, em um curso de licenciatura: voltado para a formação de
professores. Logo, o percentual de atenção por parte dos entrevistados do Ensino Médio
ser inferior ao percentual dos entrevistados do Ensino Superior.
Observa-se, na Figura 3, que quando questionados se consideram adequado as
mudanças curriculares em função do ENEM, a maioria dos discentes, tanto de nível
superior, como médio afirmam que são adequadas. Esse dado está relacionado a
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“possibilidade de acesso ao Ensino Superior pelo ENEM”, como justificou a maioria dos
entrevistados.
Figura 3 – Considera adequado mudanças curriculares em função do ENEM.

Ensino Superior

Ensino Médio

14%
27%
Sim

Sim

Não

Não
73%

86%

Fonte: os autores.
Além disso, a pergunta foi realizada de forma direta e com a finalidade de captar
dos alunos, seja ele do Ensino Superior, ou Médio a correlação das mudanças e a sua
importância no currículo na perspectiva do ENEM, pois esta tem sido a proposta
apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) desde a implantação do exame: fazer
alterações e mudanças na estrutura curricular do Ensino Médio para com isso atingir a
inserção do aluno no Ensino Superior (BRASIL, 2000; BRASIL, 2016).
Ressaltamos que essas alterações no currículo e mudanças no ENEM permitiram
que diversas universidades públicas adotassem o exame como meio e forma de ingresso,
sobretudo, com a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que permitiu que diversas
Instituições de Ensino Superior Públicas aderissem a uma seleção a nível nacional que tem
como base os resultados do ENEM (BRASIL, 2016).
Na Figura 4, nota-se que a maioria dos alunos não consideram relevantes os
conteúdos, tampouco, a forma de ensino no novo currículo. Um aluno de Ensino Médio
justificou sua resposta afirmando: “essas mudanças não tornaram o ensino ou a
aprendizagem mais eficiente, continuou a mesma decoreba de sempre. Só que agora nós
sabemos que estamos nos ‘preparando’ para o ENEM”. É possível perceber que os alunos
mesmo considerando as mudanças que estão ocorrendo no currículo adequadas, os
conteúdos e forma de ensino se mostram ineficazes no processo de ensino e
aprendizagem.
Figura 4 – Considera relevante os conteúdos e a forma de ensino nesse no novo
currículo.
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Ensino Superior

Ensino Médio

34%
47%
Sim

53%

Não

66%

Sim
Não

Fonte: os autores.
A ineficácia das mudanças está relacionada a um predomínio de um currículo que
apresenta cientificismo progressista e futurista, e que ignora as vivências dos seus
educandos e a importância de suas particularidades e histórias para o processo de
crescimento e liberdade educacional (ARROYO, 2013). Em suma, é um ensino tradicional,
mas com outro nome.
Miguel Arroyo (2013, p. 254-255) escreve:
Suas vivências de um presente tão precarizado contesta, põe em xeque as
promessas vazias de uma ciência, um saber, de competências para o futuro certo
e próximo para todos. Põe em xeque as ingênuas promessas de futuro que
ouvirão na escola desde o pré-escolar: “estude, se esforce, passe de ano...e
adiantará o futuro, sairá do presente de privações”[...].
Não é por acaso que nas propostas curriculares não se incorporam as
experiências de escola das crianças-adolescentes-jovens, talvez para protegerse das indagações desestabilizadoras que suas vivências tão precarizadas
carregam para os processos de ensino-aprendizagem para os currículos.

A mudança do currículo é uma imposição que não leva em conta as necessidades
reais e históricas presentes naqueles que serão diretamente atingidos, não se faz uma
mudança curricular com vista a atender as necessidades reais, mas em responder as
expectativas de adequação a uma proposta de ensino pautada no atendimento das
necessidades impostas pelos órgãos públicos e com fins de atender as demandas de
mercado (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000.
Logo, a escola acaba sendo mais um objeto de lições distantes, do que um
laboratório de ação-aprendizagem, de capacidade de intervenções reais, levando as
mudanças do currículo mais como uma proposta de atendimento de uma exigência do
mercado, do que com uma realidade de construção de um novo processo de ensinoaprendizagem pautado na capacidade de emancipação dos educandos e da construção de
sua identidade pessoal e social (ARROYO, 2013).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo passou e continua passando por mudanças, afinal ele tem que
acompanhar as transformações ocorridas na sociedade. Logo, a mudança do mesmo em
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decorrência do ENEM é consequência deste, atualmente, ser uma das formas mais
abrangente de ingresso as universidades, sejam públicas ou privadas.
Percebemos que as alterações não têm em sua base mudanças com análise da
realidade vivida pelos alunos, e sim numa proposta pré-formulada e imposta para o
atendimento de necessidade pontuais, e que desconsideram a construção histórica-social
da escola e de seus sujeitos ativos.
Precisamos compreender que o currículo é mais do que a estrutura das disciplinas
e das divisões de conteúdo, ele não pode ser visto como um meio para se atingir um fim
único. Nas mudanças dos currículos é necessário e fundamental o reconhecimento dos
sujeitos ativos, da mudança da direção do sentido das propostas pedagógicas e dos
currículos com a finalidade de alcançar a educação além das habilidades e competências.
Enquanto as mudanças curriculares forem a partir de propostas isoladas e sem um
nexo com a realidade, com a história social e com as necessidades dos educandos, teremos
diversas mudanças, com os mais diversos propósitos. Porém, não alcançaremos as
dimensões necessárias para termos um currículo emancipador e gerador de liberdade e
ligado a um processo de humanização e que fundamente o ensino-aprendizagem dos
docentes e discentes.
Ao final desta exposição, verificamos que os alunos dentro das propostas
apresentadas de mudança do currículo para que este se equipare as exigências do ENEM
chegam até a concordar, mesmo que estas não estejam expostas de forma clara. Essa
exposição, ou melhor imposição, não chega de forma clara pelo fato de que as mudanças
como apresentadas acima não inserem a realidade, mas sim busca atender exigências
separadas do cotidiano da escola, da vivência dos sujeitos; e com isso não há nenhuma
preocupação em mudar para atender as reais necessidades, mas sim a atender as
necessidades do mercado e dos ideais apresentados pelo Governo através do Ministério
da Educação e dos órgãos internacionais.
Ademais, notamos que alguns alunos até apoiam essas mudanças, e por mais que
não tenham muito claro a ideia de currículo, chegam a achar que este deve se adequar ao
ENEM. Contudo, os mesmos apontam falhas em relação aos conteúdos que estão sendo
abordados e na forma de ensino que se coadunam com os pontos apresentados no
presente estudo.
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A POLÍTICA PÚBLICA DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR NA EDUCACÃO PROFISSIONAL DO
CEARÁ: desafios enfrentados
Dulcimaria Portocarrero Pinheiro 7

RESUMO: A atual política pública de Educação Profissional - erigida sobre os preceitos dos
Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico (elaborados
pelo Ministério da Educação - MEC) - propõe um currículo único que articula formação
propedêutica e técnica. Neste sentido, a escola técnica integrada ao Ensino Médio baseiase na perspectiva do desenvolvimento integral do estudante, visto compreendê-lo como
um ser social, crítico, reflexivo e emancipado e, ainda, defende o processo educativo como
uma atividade humana. Sob um regime de colaboração entre estado e união e,
impulsionado pelo Governo Federal (instância que viabilizou a consolidação desta política
pública que possibilita a formação de mão de obra qualificada para o mercado
empresarial), o Ceará foi um dos estados que, em 2008, deu início ao processo de
implantação desta proposta educacional, articulando a Base Nacional Comum Curricular à
formação técnico-profissional. Na intenção de contribuir na discussão desta temática, o
artigo - que corresponde a um recorte de uma pesquisa de Mestrado - teve como objetivo
discutir os desafios enfrentados no processo de integração curricular do Curso Técnico de
Hospedagem das escolas públicas estaduais de Educação Profissional do Ceará. Para a
discussão teórica, recorremos a teóricos como Marx (1983) e a autores como Schultz
(1971), Ferreira Jr. e Bittar (2008), Frigotto (1986), entre outros. Os sujeitos pesquisados
foram estudantes do referido Curso, docentes da base nacional comum e formação
técnico-profissional e gestores escolares. Os dados foram coletados por intermédio de
entrevista semiestruturada (com os gestores) e questionários (com alunos e docentes),
material o qual foi analisado sob a perspectiva da Análise de Conteúdo, de Bardin (2009).
Os resultados revelaram que a integração curricular apresenta muitas vantagens:
possibilita ao alunado um maior aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem;
otimiza o tempo pedagógico; estabelece uma maior relação entre teoria e prática e o
desenvolvimento de competências e habilidades que se complementam na construção da
formação técnico-profissional. Apesar disso e dos avanços alavancados pela Educação
Profissional do Ceará (visualizados por intermédio da entrada dos estudantes na
universidade e nos resultados em avaliações de larga escala), muitos são os embates
enfrentados neste modelo de educação. Entre eles, está a otimização do currículo; o
distanciamento entre os docentes da base nacional comum e os da formação profissional
e; o modelo de gestão (baseado na Tecnologia Empresaria Socioeducacional - TESE). Desta
forma, consideramos indispensável a continuidade de um diálogo sobre currículo e sua
efetivação que considere a existência do dualismo histórico e os impactos mercadológicos
que, inevitavelmente, incidem sobre a formação de mão de obra qualificada e que
compreenda a escola como uma arena propícia e fundamental para isto.

PALAVRAS-CHAVES: Currículo. Integração. Educação Profissional. Desafios
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho discute os resultados de uma pesquisa de campo realizada a
partir da dissertação de mestrado elaborada no âmbito do PPGP/CAEd/UFJF. Nela,
propoem-se investigar o processo de integração curricular no contexto da Política Pública
de Educação Profissional do Ceará. Nesta apresentação relatam-se os desafios da
integração curricular que se destacaram na pesquisa de mestrado, qual seja: a dualidade
histórica da educação técnica-profissionalizante e as suas marcas expressivas no processo
prático de formação dos estudantes do ensino médio profissionalizante.
Evidenciou-se que o desafio de articular os currículos no ensino médio profissional
ultrapassa a escola, ganhando proporções nacionais e arenas de debates constantes no
meio acadêmico (RAGATTIERI e CASTRO, 2010). Assim, fica claro que na retórica do Ensino
Médio Integrado não há uma desassociação entre os eixos de formação (propedêutico e
técnico); entretanto, na prática, há muitas interferências na articulação curricular.
A partir da problemática da pesquisa realizada no mestrado e por intermédio do
método de estudo de caso, analisou-se a política de educação profissional, a partir de
análises no curso Técnico de Hospedagem, estudando os documentos oficiais da Política
Pública de Educação Profissional do Ceará, além dos documentos escolares, como o
projeto político pedagógico, sempre aliando o referencial teórico às percepções dos
sujeitos envolvidos e aos aspectos evidenciados no contexto geral do processo de
integração do currículo na escola.
Entre as considerações e percepções de pesquisa, encontra-se uma demarcação
nítida entre os diferentes currículos na prática escolar: o currículo da base nacional comum
e a formação técnica. Entretanto, os documentos oficiais apontam para a integração, mas
na prática esbarar-se na compartimentalização, resquício de uma estrutura histórica de
atendimento ao mercado de trabalho e ao próprio modelo gerencial das escolas, herança
que apresenta, implicitamente, características positivistas e behavioristas, que admitem
apenas o que é real e verdadeiro, distanciando-se de uma visão humanística que
compreende o aluno e o currículo como um todo.
É importante esclarecer que a Secretaria Estadual de Educação já demonstrou, em
anos anteriores, certa preocupação com a efetivação da integração nas escolas,
promovendo discussões sobre a temática com os gestores, entretanto as rodas de debates
não tiveram continuidade. Mesmo os documentos norteadores baseando-se numa projeto
educativo voltado para um currículo mais integrado, dentro de uma proposta baseada na
formação omnilateral8, os desafios de integrar foram claramente observados ao longo da
pesquisa.
Os Referenciais para a Oferta do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional da rede estadual de ensino relatam que
a construção de uma proposta diferenciada para o ensino médio integrado à
educação profissional fundamenta-se na compreensão da necessidade de uma
formação que tenha como base a integração de todas as dimensões da vida
humana, com vistas à formação omnilateral dos sujeitos. O trabalho, a ciência e
a cultura compõem as dimensões a que nos referimos (CEARÁ, 2013, p. 18).

8

A produção omnilateral, segundo a Teoria Marxista, diferencia-se do entendimento de formação do homem
unilateral, em que o sujeito é preparado para um trabalho alienado. Na omnilateralida de objetiva-se um
homem completo para o trabalho produtivo e para a atividade social. Embora Marx não tenha desenvolvido
uma teoria para educação, muitos dos estudos no campo da filosofia, economia e política trazem concepções
uteis para educação.
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Evidencia-se, desta forma, que no plano legal, a política pública defende a
importância de uma integração curricular que privilegie, além da articulação dos
currículos, a formação integral do ser, a partir de um contexto que envolve trabalho,
ciência e cultura. No entanto, é importante compreender os mecanismos e atividades
cotidianas das escolas para verificar o que dificulta tal interação.
Mesmo enfrentando desafios, nos dois últimos governos, a educação
profissionalizante cresceu e ganhou espaço no cenário nacional e nas discussões
acadêmicas, conferindo maior amplitude à dimensão da formação e qualificação do
estudante para o trabalho. Mas quando se discute sobre a emancipação social, ainda há
posições distintas com relação à formação técnica e suas contribuições para esse processo.
Como o ensino médio é a etapa final da educação básica, incide sobre ele a
responsabilidade do acesso ao mercado de trabalho e a promoção de oportunidades que
garantam empregabilidade. Por isso, políticas públicas que favorecem essa garantia
acabam se tornando uma opção para os governos.
O Governo do Ceará delineou a estruturação da proposta de educação profissional
alinhada a um currículo pautado em três frentes distintas (base nacional comum,
formação técnica e parte diversificada), que se desenvolve na busca por uma integração
capaz de garantir, além dos conhecimentos definidos ao ensino médio e técnico, as
características locais que lhe dão singularidade.
Como documentos norteadores para a implementação das escolas, o Ceará fez uso
de materiais como as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) (2013),
o documento Ensino Médio e Integração Curricular: desafios da integração (2010), que
delimita a legislação relativa ao ensino médio integrado, e também nos Referenciais para
a oferta do ensino médio integrado à educação profissional na rede estadual de ensino do
Ceará (2010), que serviram como suporte para a construção dos projetos políticos
pedagógicos das EEEP.
O presente artigo se propõe a apresentar algumas das percepções apresentadas
sobre os desafios vivenciados pela Política de Educação Profissional, entretanto não se tem
a pretensão de esgotar tais reflexões, visto que nenhuma política pública é estática,
principalmente, quando se têm mudanças de gestão, como é comum na educação pública.
O artigo traz uma uma breve discussão - a partir de autores como Marx (1983) e a autores
como Schultz (1971), Ferreira Jr. e Bittar (2008), Boneti (2007), Frigotto (1986), entre
outro. Pensando sempre em refletir sobre os desafios da efetivação da Política Pública de
Educação Profissional no ensino médio, apesentando as interferências do modelo de
gestão pautado na Tecnologia Empresarial Sócioeducacional (TESE), além do currículo
vivenciado nas instituições.

2 A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEARÁ:
ARTICULANDO O ENSINO MÉDIO À FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL
A Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio traz em seus pressupostos a
articulação entre áreas de saberes diferentes, que culminam em uma formação única que,
além de contemplar a educação básica, configura-se a partir de uma necessidade atual do
mundo do trabalho, permitindo, com isso, o desenvolvimento de competências que
diminuam as distinções entre educação básica e formação de mão de obra.
A palavra “articulação” indica uma ligação entre as partes, nesse caso, a Educação
Profissional ao ensino médio, permitida por intermédio da LDB 9394/96. Seu artigo 39
versa que “a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
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trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões
para a vida produtiva”.
Nesse contexto, o texto legal prevê uma intermediação entre essa formação e
outros saberes, dando espaço para inseri-la na educação básica. Por esse viés, a
regulamentação do Decreto nº 5.154/04, amplamente discutido com a sociedade, passou
a ser fortalecido e permitiu, novamente, integrar a formação técnica ao ensino médio.
Ainda na LDB 9394/96, textos mais contundentes argumentam a favor da modalidade de
ensino.
No atual contexto da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, os
documentos oficiais e o discurso governamental afirmam que a proposta difere de
propostas de ensino profissionalizantes já vivenciados no país, como dos anos de 1970.
Deixando clara a necessidade de se romper com a dualidade histórica da formação técnica
e propedêutica.
Defendem que essa modalidade é um importante instrumento de desenvolvimento
econômico e mola propulsora do processo produtivo, capaz de inserir os alunos no
mercado de trabalho. Além disso, afirmam não desconsiderar a importância das disciplinas
propedêuticas articuladas à formação técnica para a constituição do cidadão e a
oportunização da entrada dos discentes nas universidades.
No Ceará, para melhor compreender o processo da implantação da política de
Educação Profissional no estado, é importante definir a concepção de política pública. Para
isso, utiliza-se a definição de Boneti (2007, p. 74).
Entende-se por políticas públicas o resultado da dinâmica do jogo de forças que
se estabelece no âmbito das relações de poder, relações essas constituídas pelos
grupos econômicos e políticos, classes sociais e demais organizações da
sociedade civil. Tais relações determinam um conjunto de ações atribuídas à
instituição estatal, que provocam o direcionamento (e/ou o redirecionamento)
dos rumos de ações de intervenção administrativa do Estado na realidade social
e/ou de investimentos.

Como bem relata o autor, para uma política pública acontecer é importante
analisar alguns direcionamentos e definições. Por isso, o governo do Ceará, alicerçado na
Política Federal de Educação Profissional, criou um programa de acordo com as
necessidades do governo brasileiro, que poderia, ao mesmo tempo, atender às demandas
empresarias do mercado cearense. Mesmo trazendo em seu desenho características muito
pertinentes da gestão estadual, o projeto das escolas de Educação Profissional se adequou
às propostas do cenário nacional, o que direcionou o projeto educativo desenvolvido pela
Secretaria de Educação (SEDUC/CE).
Outra informação importante está ligada a compreensão de que não há
neutralidade na efetivação de nenhuma política e, segundo Eduardo Condé (2012), quando
envolve decisões no setor público, há sempre critérios de valor, nos quais as escolhas são
respaldadas por disputas e compreendem decisões e ações relativas à alocação de
recursos variados. No caso das EEEPs, o modelo de implantação pode ser caracterizado
como uma política top/down, ou seja, realizada de cima para baixo, pois a comunidade
não discutiu a implantação das escolas, nem participou de nenhuma discussão relativa à
extinção de um programa que existia anteriormente. O autor também relata que, quando
se trata de ações implantadas do nível macro para o micro, tem-se que
as condições para que o modelo top/down obtenha sucesso são muito variadas
e envolvem situações quase ideais. Por isso, claro que nem todas são satisfeitas,
o que mostra a complexidade do processo e como surgem as dificuldades. É o
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caso das condições locais e externas, que não deveriam impor muitas restrições
a quem implementa. O tempo e os recursos devem estar disponíveis, o que,
como é sabido, nem sempre é fácil. Imaginas e que eles devem também estar
presentes para diferentes fases da implementação (CONDÉ, 2012, p. 92).

Esse contexto de implantação teve alguns obstáculos, principalmente com os
professores efetivos, por exemplo, que, para serem lotados em EEEPs, mesmo fazendo
parte do quadro efetivo do estado, precisavam passar por seleções, que tinham como prérequisito entrevistas, provas e aulas práticas. Esse fato fez com que muitos optassem por
não realizar a seleção, outros participaram e não foram aprovados, causando um
desconforto na rede. Fato esse que gerou um mal estar entre os docentes e muita
especulação.
Em contrapartida, os pais dos alunos, sabendo da oportunidade de estágio e da
certificação técnica, compraram a ideia da escola em tempo integral profissionalizante, o
que, de certa forma, ajudou a implantação do projeto.
A política de Educação Profissional foi pensada e desenhada por meio da
construção de um projeto político pedagógico, com recorte jurídico-institucional,
apresentando, desde sua estruturação até as práticas educativas, rotinas específicas, que
finalizam em um estágio curricular obrigatório para todos os seus estudantes.
A proposta é norteada por uma prática pedagógica que visa ao desenvolvimento
do protagonismo juvenil, à articulação com o mundo do trabalho, ao desenvolvimento da
ciência e tecnologia e ao empreendedorismo. A SEDUC, Secretaria Estadual de Educação
do Ceará, órgão responsável pela implantação e acompanhamento das ações, conta com
um desenho organizacional formado por Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento
da Educação (CREDE) e pela Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR).
Analisando a organização da secretaria, fica claro o investimento que o estado tem
feito no projeto e como a política de Educação Profissional tem articulado estruturas
administrativas para seu acompanhamento, compreendendo que a educação para o
trabalho configura-se como uma necessidade no projeto de educação defendido pelo
próprio Ministério da Educação e expresso no discurso constitucional do país e,
atualmente, no discurso político estadual.
Entendeu-se que um programa de Educação Profissional integrada se mostrava
como uma medida interventiva, visto que o ensino médio vinha passando por grandes
dificuldades, como a evasão escolar e a distorção idade-série e, ao mesmo tempo, como
contribuição para a formação de um novo modelo de educação, capaz de articular o
conhecimento científico e humanístico à formação técnica.
Após todos os trâmites legais, em 2008 foram instituídas as EEEPs e para que as
escolas se constituíssem, foi sancionada a Lei Estadual nº 14.273, de 19 de dezembro de
2008, publicada no Diário Oficial do Estado de 23 de dezembro de 2008.
Desde essa data, o estado vem adequando sua política de Educação Profissional e
construindo uma rede de educação visando à formação técnica de qualidade aliada ao
ensino médio regular, possibilitando, dessa maneira, o ingresso do aluno no mercado de
trabalho, sem desconsiderar a necessidade de continuação de sua formação e das
dimensões da ciência, cultura e tecnologia.
3 A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E A POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NO CEARÁ
Todo o projeto educativo das escolas profissionais está alicerçado, segundo seus
documentos oficiais, na formação para o trabalho, refletindo sobre os aspectos filosóficos
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de Karl Marx (1983), que defende a ideia de que o homem só se estabelece na natureza a
partir da mediação realizada pelo trabalho. Essa compreensão marxista é antagônica ao
ideário de que o aluno é formado para atender apenas às demandas do mercado, assim
como à premissa capitalista de que a educação deve ser voltada unicamente para a
produção de mão de obra.
Ao relacionar-se ensino médio e trabalho, dentro de uma ideologia marxista,
compreende-se que qualquer mediação realizada pelo trabalho não pode ser percebida de
maneira superficial ou rasa e analisada como uma formação que se satisfaça em
desenvolver o estudante para as demandas do capital. Ao contrário, quando se analisa
uma política pública, como a das EEEPs no Ceará, estruturada a partir da compreensão de
formação pelo trabalho pelo viés marxista, deve-se perceber que seu objetivo está
pautado na emancipação social do jovem, fugindo de qualquer formação unilateral ou
apenas para cumprir o mercado profissional.
Marx não direcionou sua teoria para a educação, mas para uma reflexão acerca da
formação integral do homem, não podendo, por isso, ser desconsiderada. Lombardi (2011,
p. 9), estudioso do filósofo, diz que
a divisão do trabalho, consubstancial ao processo de implantação do modo de
produção capitalista, é o eixo sobre o qual se articulam as colocações de Marx e
Engels, em tomo do tema da educação e do ensino. Estabelece uma divisão,
igualmente radical, entre os tipos de atividade e os tipos de aprendizagem,
prolongando-se em uma divisão social e técnica que interfere no
desenvolvimento do indivíduo e constitui o ponto chave dessa trama em que se
produz a exploração dos trabalhadores.

A crítica de Marx, nesse contexto, centra-se no estabelecimento de divisões que se
materializam na estratificação social e podem ser oriundas de uma educação a serviço do
capital, que forma o homem para a exploração de seu trabalho ao invés de a emancipação.
Por isso, torna-se tão importante refletir sobre o que é proposto na educação e o que de
fato os sistemas de ensino têm oferecido aos jovens. O estudioso ainda mostra que o
trabalho e a educação são atividades humanas e, por isso, reconhecidos como atributos
humanos, sendo fundamentais para a manutenção do homem na natureza. Por essa razão,
o trabalho é traduzido como um agir sobre a natureza em prol de atender às necessidades
humanas.
Considerando esse ideário, é importante relembrar que a educação formal, após a
Revolução Industrial, é forçada a ligar-se ao trabalho, criando uma relação entre instrução
e trabalho produtivo. No que diz respeito, mais especificamente, ao ensino médio, tal
relação deveria se constituir de maneira mais relevante, pois o aluno aprofunda seus
conhecimentos acadêmicos ao mesmo tempo em que precisa ser preparado para o mundo
do trabalho, embora nessa relação, muitas vezes, a ciência, a cultura e as artes foram
desvalorizadas em prol da preparação para instrução, que era a preocupação e a demanda
do capital.
Voltando-se para essa dificuldade histórica entre formação educativa e instrução
para o trabalho, no desenho da política de Educação Profissional, o trabalho, assim como
a ciência, a cultura e a tecnologia, está articulado às demais disciplinas da formação
propedêutica, compreendendo que o ensino médio, como prevê a Constituição Federal e
a própria LDB 9394/96, deve relacionar-se ao mundo do trabalho, atribuindo a essa etapa
uma identidade social que busca qualificar o estudante profissionalmente, sem
desvalorizar a formação cientifica dentro da formação técnica.
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4 A TECNOLOGIA EMPRESARIAL SÓCIOEDUCACIONAL NA GESTÃO ESCOLAR DAS EEEPS
O modelo de gestão de todas as EEEPs é denominado TESE, A Tecnologia
Empresarial Sócioeducacional, que, segundo seu desenho, defende os quatro pilares da
educação, contidos no Relatório de Delors (1996): aprender a ser, a fazer, a conviver e a
aprender. Essa tecnologia é baseada em um modelo de gestão criado pela Odebrecht,
chamado de Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), e fundamenta-se na construção de
uma gestão estratégica, entretanto, sem perder de vista a função e os objetivos das
instituições escolares. Segundo o material operacional, que são módulos explicativos sobre
a TESE, ela surgiu como
alternativa para inovar o sistema de gestão dos Centros de Ensino Experimental
(CEE) que viriam a ser implantados a partir daquele ano em Pernambuco. A TEO
foi adequada e denominada Tecnologia Empresarial Socio-Educacional (TESE)
pela equipe de trabalho que naquele momento instalava o primeiro Centro de
Ensino em Tempo Integral, em virtude da necessidade de se considerar as
especificidades da organização escolar no que se refere a seus atores, meios e
finalidades próprias dos Centros de Ensino (ICE, 2004, p. 5).

A SEDUC, ao desenvolver a política de Educação Profissional, utilizou-se dessa
tecnologia e a definiu como o modelo de gestão para EEEPs. No contexto da gestão, a TESE
vem para dar suporte teórico às rotinas do fazer prático da gestão escolar, visto que o seu
modelo não se direciona apenas ao núcleo diretivo, mas propõe uma postura que envolva
a comunidade escolar. Segundo a teoria, cada membro da organização é responsável e
indispensável para se atingir a qualidade do ensino médio profissionalizante.
Em suas premissas, a TESE dispõe de elementos a serem seguidos e praticados no
cotidiano da escola, tornando-os inerentes à cultura da organização: Protagonismo Juvenil,
Formação Continuada, Atitude Empresarial, Corresponsabilidade e Replicabilidade.
A filosofia é toda baseada em princípios oriundos de organizações privadas. O item
atitude empresarial mostra-se como um princípio capaz de defender que todos na escola
desenvolvam seus negócios9 com foco no alcance dos objetivos e resultados pactuados.
Para isso, todos os profissionais da escola constroem um Programa de Ação Individual e
um Plano de Ação Coletivo. Neles, o educador demonstra qual “negócio” executa na
escola, quais resultados esperam e quais compromissos são acordados, desenvolvendo a
corresponsabilidade, uma vez que educadores, pais, alunos, SEDUC e outros parceiros
devem sentir-se comprometidos com a qualidade do ensino e da aprendizagem,
garantindo a eficiência nos processos.
A educação de qualidade deve ser o negócio da escola -o que ocupa a mente de
cada um dos seus integrantes, de acordo com suas áreas específicas; deve gerar
resultados –satisfação da comunidade pelo desempenho dos educandos,
educadores e gestores. Todos estão a serviço da comunidade e dos investidores
(ICE, 2004, p. 8).

O núcleo gestor, dentro da premissa da filosofia, deve promover condições para a
execução desse projeto educativo e, para isso, a base de atuação é o planejamento, o
envolvimento do grupo, a responsabilização de cada ator e a definição clara do que cada
membro da equipe precisa fazer. No entanto, cada envolvido entende que precisa atingir

9

Segundo a TESE, “a palavra negócio é utilizada para definir toda a atividade desenvolvida por cada
profissional na instituição. (ICE, 2004, p. 8).
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suas metas e este fato nem sempre possibilita uma ação colaborativa, o que pode a vir a
gerar a competitividade.
Cada diretor e seu grupo sabe que a escola passa por um ciclo organizacional
iniciado com o período da sobrevivência, que é a implantação da escola com três turmas
de primeira série do ensino médio.
A TESE propõe, em seu manual, uma tecnologia de conscientização coletiva, em
que todos passam a ver a escola como um espaço empreendedor, com características
particulares, devendo, por isso, definir metas e ações. Cabe destacar que, para a
implementação de um currículo integrado dentro da visão dos documentos oficiais das
EEEPs, como os Referenciais Curriculares e o Projeto Político Pedagógico da escola, além
dos cursos de formações dos gestores, a TESE se propõe a criar uma estrutura para
coordenar e integrar as tecnologias disponíveis na instituição, a partir do reconhecimento
de que a gestão, junto com seus corresponsáveis (comunidade escolar), deve garantir os
ajustes e redirecionamentos necessários para o cumprimento no projeto escolar, processo
de se refletir acerca de um plano de ação estratégico para a efetivação de um novo projeto
de integração, permitindo que gestão oportunize condições para a construção de um plano
de trabalho que atenda às demandas da integração curricular no atual contexto da
instituição.
No entanto, há uma contradição explícita no que se refere à relação entre a
tecnologia e uma proposta de formação com bases marxistas. Na prática, isso ficou ainda
mais visível com a formação de um conselho escolar com integrantes efetivos do estado,
uma vez que eles entendem que a gestão escolar deve primar pela democracia na tomada
de decisão sempre envolvendo a comunidade, tirando a centralidade do diretor escolar.
Tal situação, dentro das percepções da vivência e da rotina da escola, geraram
impactos reais. Elementos como a responsabilização e a delegação planejada,
característicos da TESE, enfraqueceram-se. O Grêmio Escolar e o Conselho Escolar
passaram a ser uma força bem atuante na tomada de decisão, o que deve ser considerado
positivo, não centralizando as decisões apenas sobre a gestão. Assim, enquanto a TESE
entende o diretor como um gerente, a rotina da escola precisa que os colegiados ganhem
mais autonomia na gestão, promovendo uma real atuação e participação dessas
organizações. Ao analisar esses fenômenos a partir da compreensão de gestão
democrática e de formação para a cidadania, a comunidade deve ter seu papel e função
na gestão, participando mais e objetivando a construção de autonomia e identidade.
Entretanto, se for realizada uma análise sobre o ponto de vista da TESE, em que a
escola está totalmente voltada para a melhoria de resultados internos e externos e que
deveria ser gerida como uma empresa privada entende-se que a instituição tem perdido
muitas das caraterísticas defendidas pela tecnologia de gestão.
Tal fato pode ser considerado como positivo na visão defendida pela proposta de
formação integral dos estudantes. Visto que a TESE é uma tecnologia que adota um
modelo gerencial de resultados, não se voltando para as necessidades de formação crítica,
como relatam Silvério e Albuquerque (2012, p. 2),
“esse modelo, totalmente calcado na concepção gerencialista, com enfoque em
resultados e dados numéricos, gera uma sensação de controle exacerbada pela
preocupação com índices e resultados”.

Como é uma proposta oriunda do meio empresarial, com princípios que atendem
ao interesse do capital, muitas vezes em detrimento da formação humanística, quando a
teoria se propõe a formar jovens protagonistas, por exemplo, pode-se analisar dois vieses
distintos: a formação de sujeitos emancipados socialmente, conscientes de sua formação
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cidadã, ou, conforme defende a Teoria do Capital Humano10, à disposição do investimento
na educação oferecida aos jovens, tornando-os indivíduos prontos para disputarem o
mercado de trabalho. A partir daí, entende-se que a escolarização pode ser uma garantia
para a mobilidade social, o que nem sempre é uma verdade e leva o jovem a uma
responsabilidade sobre o desenvolvimento final da sua condição social.
Dentro do ideário da Teoria do Capital Humano, a educação funciona como um
sistema de valores e atitudes que impulsiona o status quo e contribui para a sua
manutenção. Defende também que quanto maior a escolarização maiores serão as
contribuições para a qualidade de vida de uma determinada sociedade, devido à
escolarização permitir melhorias na renda, por intermédio de melhores perspectivas de
acessos ao mercado de trabalho.
No entanto, essa teoria tem caráter positivista, não considerando tantos outros
aspectos relacionados ao desenvolvimento social e econômico de uma determinada
comunidade, o que também é percebido na TESE, uma vez que, muitas vezes, a escola
recebe interferências exteriores que podem fugir do controle da gestão ou não responder
do mesmo modo em instituições distintas. Silvério e Albuquerque (2012, p. 12) afirmam
que
vindos da empresa privada, adota um modelo de gestão para a aprendizagem,
embasado nos ditames da produtividade e da eficácia, nem sempre frutíferos
num ambiente conflituoso e complexo como o da escola pública que lida com
outros parâmetros sócio-cognitivos.

Nesse contexto, consegue-se visualizar na Tecnologia Empresarial
Socioeducacional aspectos que, se analisados junto ao contexto em que se desenvolveu
as EEEPs, pode ter relações com uma releitura ou vestígios da Teoria do Capital Humano,
na qual a escola é idealizada como propulsora de crescimento econômico para o Estado.
O entendimento de que os investimentos na área educacional promovem um
retorno para o mercado de trabalho e para o capital denotam uma influência direta desse
pensamento, como o que o projeto defende em seus pressupostos, além de atribuir aos
educadores exigências como a responsabilização e a necessidade da formação continuada
no decorrer da vida profissional.
A TESE, desse modo, faz com que a gestão escolar trabalhe a fim de que os liderados
minimizem a função social da escola em prol da necessidade de atendimento às demandas
do capital, além de responsabilizar todos os atores caso os resultados pactuados não sejam
atingidos, não permitindo ou considerando qualquer influência externa ou modificações
contextuais provenientes, até mesmo, de falhas do próprio modelo de gestão.
Assim, considerando a dicotomia entre o modelo de gestão proposto pela TESE e a
proposta de integração curricular de bases marxistas, entende-se que há um paradoxo nas
ações que a gestão escolar objetivam, havendo dificuldade em conciliar as duas
perspectivas em prol da integração.

10

. Teoria do Capital Humano tem sua origem em 1950 e foi formalizada por Theodore W. Schultz, professor
do departamento de economia da Universidade de Chicago. A teoria surge a partir da preocupação em
explicar os ganhos de produtividade gerados pelo “fator humano” na produção, disseminando a ideia de que
o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, torna-se um dos mais importantes meios
para a ampliação da produtividade econômica, produzindo mais lucro para o capital. Na educação, a ideia
de capital humano concretizou uma concepção de que a escolarização pode garantir uma melhor mobilidade
social; no entanto, também depositou no indivíduo uma responsabilização por sua condição social,
favorecendo a perspectiva neoliberal em que a educação é vista como um pressuposto do desenvolvimento
econômico.
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5 A INTEGRAÇÃO CURRICULAR E A DUALIDADE HISTÓRICA NA PROPOSTA EDUCATIVA
DAS EEEPS NO CEARÁ
A Política Pública de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio no Ceará só
pode ser configurada e pensada pela sanção do Decreto nº 5.154/2004 por intermédio de
um contexto nacional que incentivou a sua implantação, facilitando a efetivação da
retomada do ensino profissionalizante integrado à etapa final da educação básica.
Da inauguração da primeira escola até a atual conjuntura política já são dez anos,
formando uma grande rede de escolas e atendendo a um alto número de jovens cearenses.
A proposta defendida pelas escolas profissionais do estado vem ganhando destaque no
cenário educacional brasileiro, além de ser reconhecida em todo o território estadual.
No entanto, muitos são os desafios e as releituras vivenciados na efetivação prática
da política estadual nas escolas, entre eles a integração dos currículos escolares. Emerge,
assim, no contexto das instituições de ensino, o dualismo histórico que, por muitas vezes,
tornou-se invisível nos documentos oficiais, mas que sempre esteve presente no contexto
da formação técnica no país. Inicialmente, é fundamental retomar e aprofundar a definição
de um conceito balizador para o contexto sobre integração, de acordo com o que aponta
Ramos (2005, p. 3-4).
O primeiro sentido que atribuímos à integração é filosófico. Ele expressa uma
concepção de formação humana, com base na integração de todas as dimensões
da vida no processo formativo. O primeiro sentido da integração ainda não
considera a forma ou se a formação é geral ou profissionalizante.. A integração,
no primeiro sentido, possibilita formação omnilateral dos sujeitos, pois implica
a integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática
social. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho
compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico) e
como prática econômica (sentido histórico associado ao respectivo modo de
produção); a ciência compreendida como os conhecimentos produzidos pela
humanidade que possibilita o contraditório avanço produtivo; e a cultura, que
corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta
de uma sociedade.

É importante ressaltar que toda a análise envolvendo a integração é proposta a fim
de pensar em ações que possibilitem um diálogo mais próximo entre as áreas dos saberes,
entendendo a transversalidade da integração e a profundidade do tema.
Ainda na linha teórica escolhida para observar o processo de integração, não
escolhida de modo aleatório, mas definida de uma maneira que convergisse e se alinhasse
às propostas defendidas pelos documentos que referendam o ensino médio integrado à
formação técnica, tentou-se não olhar para a escola pública com uma empresa. Pelo
contrário, qualquer análise de política pública, de resultados escolares ou ações referentes
ao campo da educação foge, muitas vezes, de padrões comuns, pois, como afirma Paro
(1999, p. 126), a escola é diferente das empresas, que “visam à produção de um bem
material tangível ou de um serviço determinado, imediatamente identificáveis e
facilmente avaliáveis”. Ela tem como matéria-prima a ação humana, que produz saberes
diferentes, não podendo ser mensurados por medidas iguais.
Sendo assim, em um contexto organizacional e em prol da integração, é relevante
que a gestão reconheça o que propõe a escola na formação omnilateral e como a TESE
pode alinhar-se a esse contexto, de maneira a contribuir ou adequar-se à articulação ou a
integração. É mister a defesa de que a instituição precisa construir autonomia e identidade
próprias, para que a gestão e a comunidade possam gerir esse novo contexto de
integração, iniciado na dinâmica organizacional.
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6 CONCLUSÕES
Nesse contexto, o desafio da integração curricular como proposta viável para a
formação dos educandos cearenses na Política Pública de Educação Profissional perpassa
sobre o acompanhamento estatal, mas também não pode estar desarticulado da gestão
escolar. Entendendo que é a escola o espaço adequado para se pensar currículo,
articulando e propondo ações que levem a integração, dentro de um projeto educativo
coeso e com identidade, capaz de formar cidadãos com competências e habilidades para
atuarem tanto no mercado de trabalho, como ingressarem na universidade.
Compreende-se, desse modo, que é na gestão escolar que se viabilizam situações
e estratégias que levam ou permitem que os demais sujeitos escolares contribuam de
forma responsável e participativa para a efetivação do projeto educativo.
Destacando que um currículo integrado não se volta apenas para uma relação
disciplinar, mas para todo um contexto de formação do indivíduo como sujeito ativo, como
bem defendido nos documentos oficiais do estado do Ceará, que apresentam uma
proposta de formação humanística, em prol de estudantes críticos e emancipados.
Para chegar a esses apontamentos, foram analisados o contexto de descrição, o
processo de pesquisa em campo e os dados que discorrem sobre como os diferentes
sujeitos escolares lidam e entendem o processo de integração nas EEEPs. A partir deles,
foi possível perceber que, mesmo que algumas ações venham sendo desenvolvidas e
consideradas como práticas exitosas, o contexto de articulação na instituição ainda não
está alinhado.
Sabe-se que as escolas enfrentam desafios, como a dificuldade na compreensão do
projeto educativo que, a princípio, deveria estar estruturado sob a égide da integração e o
próprio currículo compartimentalizado. Entretanto, ficou evidente que o Estado em algum
momento já vem refletindo sobre essa necessidade, embora não haja uma proposta
fisicamente estruturada de integração, apenas o desejo dos sujeitos envolvidos de que o
processo de articulação ocorra, contribuindo, de fato, para a oferta de uma formação de
qualidade.
Importante se faz esclarecer, contudo, que, embora o modelo de gestão da
instituição tenha sido por diversas vezes mencionado no decorrer deste texto, não se
percebe para as propostas sugeridas neste estudo sua necessidade, mesmo sabendo que
sua utilização é obrigatória. Isso também não impossibilita que, caso a gestão decida.
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POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO: alguns olhares a partir de dissertações do
POSEDUC/FE/UERN
Islaneide Karla da Silva11
RESUMO: O estudo em tela pretende abordar de forma sucinta a temática políticas e
gestão da educação, a partir da discussão de algumas dissertações produzidas pelo
programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FE/UERN). Trata-se de um recorte de um
projeto PIBIC, em andamento12, o qual tem como objetivo mapear as produções
acadêmicas da Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação, bem como
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. A pesquisa é de caráter exploratório com
levantamento bibliográfico, onde foi realizada uma busca no site da UERN pelas produções
acadêmicas na linha de pesquisa em pauta, no período de 2013/2015. Das cinco
dissertações encontradas no site da UERN sobre o referido tema, foram selecionadas três
para esse trabalho específico. O percurso metodológico se deu a partir da construção de
um quadro para tabulação de dados, a partir dos seguintes passos: identificação das
dissertações do programa selecionado por campos temáticos; leitura dos resumos;
destacando os objetos investigados; mapeamento das tipologias adotadas para as
investigações; o referencial teórico que norteou os trabalhos; tabulação e síntese dos
dados em tabelas; leitura analítica dos dados, síntese e breves conclusões. Como
resultados dessa seleção, destacamos que a primeira dissertação trata sobre a política de
financiamento da educação, a segunda sobre a gestão democrática da escola pública e a
terceira aborda o discurso de professores da educação básica sobre a participação na
gestão escolar. Os trabalhos analisados apontam a política e a gestão da educação como
uma forma de visão mais detalhada e aprofundada sobre o espaço educacional, onde se
percebe possibilidades de participação dos sujeitos que constituem a comunidade escolar,
considerando-as como uma realidade complexa, porém necessária para a efetivação do
progresso escolar. Discutem, de maneira geral, os conceitos de política e gestão a partir
de suas origens e utilizam como embasamento teórico, autores como Paro (2000),
Dourado (2007) e Libâneo (2013) devido à familiaridade que estes possuem com o tema
em pauta.
Palavras chave: Política e Gestão da Educação; Processos metodológicos; Perspectivas
Teóricas; POSEDUC/FE/UERN.
1 INTRODUÇÃO
A linha de pesquisa “Políticas e Gestão da Educação” propõe estudos das políticas
educacionais, da gestão das instituições e dos sistemas de ensino, das práticas profissionais
e da construção dos movimentos locais que buscam aprimorar canais da democracia
participativa e da cidadania (http://propeg.uern.br/poseduc/default.asp?item=poseducarea-de-concentracao).
11

Discente do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(islaneidekarla@hotmail.com)
12
Esse trabalho faz parte de uma pesquisa PIBIC, em andamento (na qual atuo como voluntária), orientada
pela Profa. Dra. Marcia Betânia de Oliveira (marciabetaniauern@gmail.com).
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O tema supracitado possui um amplo leque de discussões, dentre elas a
importância do papel social da escola, perspectivas organizacionais, culturais e éticas,
dentre outras. Nessa perspectiva, concordamos com Dourado (2007, p. 924) quando diz
que a gestão educacional “tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos métodos,
técnicas e princípios da administração empresarial”.
Apostando nessas possibilidades e entendendo a referida temática como potencial
produtivo, a pesquisa em tela apresenta reflexões sobre estudos e discussões
desenvolvidos na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação do Programa de PósGraduação em Educação (POSEDUC), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
– UERN, a fim de compreender melhor os elementos que compõem esse tema nas
pesquisas ali desenvolvidas.
Com base em leituras como DOURADO (2007) e LEITE (2010), apontamos a
importância da efetivação das políticas educacionais nas escolas e também a importância
da formação continuada dos gestores para que essa efetivação possa ocorrer.
O estudo surgiu a partir de um projeto PIBIC13, em andamento, onde participo
como voluntária. 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. Para esse
trabalho, realizamos um recorte do projeto, no qual destacaremos apenas três
dissertações das cinco encontradas, tendo em vista que as demais dissertações resultarão
em outros estudos.
2 METODOLOGIA
A pesquisa14, de caráter exploratório é denominada como estado da arte
caracterizada por um levantamento bibliográfico, em que foi realizada uma busca no site
da UERN pelas produções acadêmicas na linha de pesquisa em pauta, no período de
2013/2015.
O percurso metodológico para o desenvolvimento da pesquisa se deu em dois
momentos. Inicialmente, na perspectiva de trabalhar na leitura e análise das dissertações
buscada, sentimos a necessidade de definir alguns elementos norteadores dessa análise.
Para a compreensão da necessidade de uma tabulação inicial foram lidos e
discutidos textos que abordam o estado da arte como possibilidade metodológica, dentre
os quais destacamos, o texto de LOPES (2006) que apresenta uma análise qualitativa da
produção de programas, onde assume uma perspectiva mais compreensiva e
interpretativa das dinâmicas escolares na constituição do currículo e, também, busca
entender a relação entre essas dinâmicas e as dinâmicas sociais/culturais nas pesquisas
em currículo. Dar-se a entender que isso pode ser desenvolvido sem desconsiderar o
aspecto mais significativo desses estudos: o de valorização da escola como espaço
prioritário de investigação.
Utilizamos também GATTI (2011), que aborda a Política Nacional de Formação
inicial e continuada de profissionais da educação, destacando os seguintes pontos:

13

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/UERN.
Esse estudo inicial promoveu articulação com outro projeto PIBIC UERN, intitulado como “A produção de
conhecimento sobre a formação de professores no Programa de Pós Graduação em Educação (POSEDUC):
interfaces com o campo do currículo”. Orientado pela professora Meyre Ester Barbosa de Oliveira, visto que
tratam do mesmo objetivo tendo como foco linhas diferentes do POSEDUC.
14

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

40
A preocupação com a educação e, em decorrência, com a formação de
professores e as suas condições de trabalho aparece como uma questão
importante na sociedade, em razão das demandas e das pressões de variados
grupos sociais, considerando os novos ordenamentos estruturais no mundo
contemporâneo. (GATTI, 2011. p.13.)

Os principais autores que utilizamos para embasamento na elaboração dos quadros
de analises foi, BARBOSA (2009) e BRAZ (2009), onde os dois proporão em seus textos,
refletir sobre as principais temáticas que permearam um determinado período de tempo,
correlacionado com referenciais teóricos que nortearam as pesquisas e as metodologias
utilizadas no desenvolvimento das pesquisas, realizando os estudos a partir de produções
monográficas e dissertativas.
Os autores trouxeram clareza nas explicações sobre as metodologias utilizadas,
descrevendo como cada ponto deve ser elaborado e discutido, oportunizando para nós,
quanto pesquisadores, um significativo aprendizado.
Feita a leitura desses textos pudemos compreender o estado da arte enquanto
percurso metodológico que nos ajudaria na leitura e análise das dissertações em pauta.
Assim, conseguimos construir um quadro que nos permitisse a tabulação de dados a serem
destacados nas dissertações, a partir dos seguintes passos: identificação das dissertações
do programa por campos temáticos; leitura dos resumos; objetos investigados; tipologias
adotadas para as investigações; referenciais teóricos norteadores dos trabalhos; tabulação
e síntese dos dados em tabelas; leitura analítica dos dados, síntese e breves conclusões
apontadas nas dissertações lidas.
No processo da pesquisa PIBIC, considerando esse percurso metodológico então
descrito, serão apresentados a seguir, os dados coleados, apresentando os destaques que
cada uma das dissertações apresenta e os comentários sobre o desenvolvimento das
mesmas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Segundo Dourado (2007), a política educacional pertence ao grupo de políticas
públicas sociais, onde as mesmas tentam fazer com que as leis cumpram seus objetivos.
Espera-se da escola pública que ela seja acessível a todos e de qualidade, para isso, é
necessário que existam políticas que garantam esses direitos.
No Brasil, desde a Constituição de 1988, a legislação defende que a educação
pública de qualidade deve ser oferecida a todos. O Art. 208 da carta magna diz que:
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988, Art.208, Inc. I;II;III.).

Não podemos limitar a gestão da escola apenas como realização dos objetivos
institucionais, pois a gestão envolve diferentes atuações, como o financeiro, o
administrativo e o pedagógico. Ela atrela-se também à gestão do sistema educativo.
Espera-se que o gestor escolar seja um agente de transformação e desenvolvimento. Assim
sendo, apresenta a necessidade de a organização escolar continuar seguindo rumo à
reflexão teórico-prática, favorecendo uma melhor aprendizagem dos alunos.
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Dessa forma, apresentaremos agora as dissertações analisadas, que vão falar sobre
a gestão da educação em diversos campos.
1.1
A primeira dissertação (OLIVEIRA, 2016) aborda como perspectiva teórica, o
financiamento da educação no sistema municipal de Mossoró. O processo metodológico
dessa pesquisa apresenta-se como uma pesquisa qualitativa, cuja coleta dos dados
ocorreu através da análise documental e entrevistas semiestruturadas com diretores,
supervisoras, professores e funcionários de duas escolas públicas municipais. A autora
busca identificar se a alocação crescente de recursos tem alguma influência sobre a
qualidade da educação, pois subtende-se que quanto mais investimento, melhor será o
nível educacional.
Para aprofundar o estudo a autora faz uso de documentos como a constituição
federal de 1988, e algumas leis que regulamentam o financiamento da educação, assim
como dialoga essas leis com alguns autores, tais como: França (2005), Dourado (2007),
Amaral (2012) dentre outros.
A pesquisa apresenta que, embora tenha acontecido um avanço significativo na
educação municipal, com o tanto de recursos destinados para ela, à mesma ainda deixa
muito a desejar. Isso ocorre porque muitos recursos são desviados e/ou são colocados
valores superiores ao que a instituição necessita naquele determinado momento, fazendo
com que esse dinheiro que “sobra” seja utilizado de maneira inadequada.
A pesquisa identifica que algumas leis estão “apenas no papel”, não sendo
efetivadas na prática, e devido o não cumprimento dessas leis, a educação encontra-se de
certa forma parada nos índices de qualidade. Além desses dados, foi identificado que a
maioria do estafe escolar não sabe de que se tratam as leis de financiamento educacional,
nem tem conhecimento dos recursos que o município destina para a educação, dessa
forma não há uma cobrança por parte do corpo escolar para com a gestão, para que haja
a melhoria no ensino.
Consequentemente, a autora constata que é necessário um investimento na
formação continuada dos professores, pois quanto mais formação, mais informação, como
também é preciso avançar na gestão democrática dos recursos.
Contanto sabemos que discussões em torno da qualidade na educação estão
articuladas, às discussões em torno da qualidade na formação dos professores/gestores,
desde a graduação, até a formação continuada. Também sabemos que muitas vezes essa
formação deixa a desejar devido, dentre outros aspectos, a cargas horárias excessivas de
trabalho dos profissionais da educação, não restando condições psicológicas nem físicas
para que aconteça esse aperfeiçoamento.
Segundo Leite (2010, p.02):
Para conseguirmos a necessária e tão desejada transformação da educação
pública do país, devemos desenvolver a consciência de que a educação, assim
como a política, é manifestação da prática social, que desempenha um papel
vital numa sociedade dividida em classes. Sociedade de classes, cujas classes
possuem interesses antagônicos (ARROYO et al LEITE, 2010).

A formação continuada é importante tanto para o professor, que está aprimorando
o seu conhecimento, quanto para o aluno, que vai poder ter uma aula mais rica. Ambos os
lados saem ganhando.
1.2
A segunda dissertação (QUEIROZ, 2016) trata da gestão democrática escolar, onde
busca apresentar as formas gestacionais de acordo com o contexto e o cotidiano que essas
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escolas estão inseridas. O processo metodológico dessa pesquisa tem um aporte teórico
empírico de cunho qualitativo, onde consiste em uma revisão de literatura, uma análise
documental e, como pesquisa empírica, realiza observações diretas com anotações em
diário de pesquisa e entrevistas não estruturadas com 06 sujeitos das comunidades
escolares, sendo 03 de cada escola, representados pelas diretoras, coordenadoras
pedagógicas e professoras membros do Conselho Escolar.
O autor (QUEIROZ, 2016, p, 17.) adota o termo contextoscotidianos e diz que:
Essa forma de escrita foi inspirada em Alves (2001), Ferraço (2007), Oliveira
(2012) e Carvalho (2015), com o intuito de dar sentido dinâmico aos momentos
vivenciados numa dada realidade concreta, sem que possamos imaginar
qualquer dissociação entre o que acontece nos contextos e seus cotidianos.

Para embasamento teórico da pesquisa, o autor utiliza dados em tabelas que
apresentam o número da população local, a taxa de pobreza do município estudado, o
índice de participação e atuação da comunidade e do corpo escolar nas eleições e
conselhos escolares, como também o índice de desenvolvimento escolar. Para dialogar
com esses dados, utiliza dos estudos de autores como Aguiar (2010); Alves (2003); Azanha
(2016) dentre outros.
A pesquisa apresenta que, embora a democracia seja um termo bastante
“conhecido”, ela ainda encontra-se de certa forma, mal interpretada. Muitos gestores
consideram que por realizar determinadas ações dentro dos espaços escolares, esteja
executando uma gestão democrática, quando na verdade, alguns métodos são apenas
mecanismos de tornar as ações democráticas.
Segundo Dourado (2007, p.940):
Essas constatações contribuem para a compreensão de que a democratização
do ensino não se da somente pela garantia do acesso, requerendo sua oferta
com qualidade social para otimizar a permanência dos estudantes e, desse
modo, contribuir para a melhoria dos processos formativos e a participação
cidadã.

Uma gestão democrática está para além de reuniões com a comunidade escolar,
mas conta com a participação efetiva dessa comunidade nas decisões e planos que a escola
constrói. Já dizia Paro (1992, p. 02): “Não basta, entretanto, ter presente a necessidade de
participação da população na escola. É preciso verificar em que condições essa
participação pode tomar-se realidade.”
De modo geral, o estudo apresenta que, a democracia escolar nas escolas
estudadas, ainda encontra-se pouco expressiva, pois muitas vezes os corpos intra-escolar
e extraescolar não se comunicam de forma adequada. Além dessas conclusões, o autor
apresenta que esse estudo foi realizado de forma efêmera, ficando aberto para
ressignificações, possibilitando que outras pessoas possam observar pequenas diferenças
nas práticas e vivências dos sujeitos a fim de encontrar outras formas de concretização da
gestão democrática.
Percebe-se então que, o autor considera a participação ativa dos sujeitos da
comunidade escolar (pais, alunos, professores, funcionários, membros do Conselho
Escolar), fundamental nos processos decisórios da gestão escolar, e não apenas em
reuniões burocráticas. Acredita-se que a comunidade escolar manifesta valores, crenças,
necessidades e interesses comuns e divergentes, que precisam ser apreendidos,
compreendidos e respeitados.
1.3
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Por fim, a terceira dissertação aponta uma perspectiva teórica que aborda o
discurso de professores da educação básica sobre a participação na gestão escolar. De
natureza qualitativa, a pesquisa segue o aporte teórico-metodológico de Michel Foucault,
utilizando como procedimentos metodológicos uma entrevista aberta temática, que
possibilitou a construção dos dados de maneira dialógica e posteriormente transformados
em narrativas.
Para aprofundamento no assunto estudado, o autor utiliza de tabelas com algumas
teses e dissertações que falam sobre gestão escolar participativa, para ter uma noção de
que base os professores entrevistados supostamente formaram seus discursos. Além de
apresentar um levantamento de literatura com autores como Fischer (2001), Laclau
(1991), Paro (2006), dentre outros.
A pesquisa se desenvolve a partir da observância da relação entre discurso e prática
discursiva dos professores de uma determinada escola, a partir das teorias de Foucault. O
estudo analisa se os professores e gestores põem em prática aquilo falam sobre gestão, ou
se há alguma centralização de poder que interfira nesse conceito de gestão.
Segundo o autor (MESQUITA, 2017. p, 147.)
De modo geral, o que aparece na superfície dos discursos ao interrogarmos a
linguagem é que os professores são atravessados por um discurso formal, cujas
regras anônimas e históricas constituem um professor apolítico que, ao exercer
a prática discursiva a partir desse discurso, coloca em movimento as suas
relações de poder naturalmente verticalizadas e centristas. (MESQUITA, 2017)

O Autor mostra que o discurso/participação do professor é fundamental para que
aconteça uma gestão democrática na escola, porém, é importante que esse discurso seja
autônomo e não meras repetições de falas já existentes.
Segundo o autor, existem alguns ditos de que o professor não deve atuar na gestão,
mas apenas na sala de aula. Ele diz que:
Esses ditos constituem os professores, isto é, forjam a sua subjetividade e lhes
imprimem modos de ser/agir: o controle pelo discurso. Desse modo, é justo que
queiramos dar voz aos sujeitos-professores como interlocutores das suas
próprias concepções e ações. Saber o que eles têm a dizer sobre si mesmos e
sobre a própria participação em processos de gestão. Ou seja, saber como eles
agem diante dos discursos que tentam subjetivá-los e constituí-los. Isso pode
revelar algo de resistência (produção) ou de apropriação (reprodução) ao
discurso. (MESQUITA, 2017, P.13)

Alguns profissionais apresentaram uma ideia de Gestão voltada somente para
assuntos administrativos da escola, ou somente ao envolvimento nas reuniões
pedagógicas, não se considerando, desse modo, sujeitos desse processo. Contudo, é
necessário que os professores se posicionem de forma empoderada, pois sua participação
é essencial para o desenvolvimento escolar.
A pesquisa apresenta que os discursos dos professores não são formados de forma
livre, mas são atravessados pelas práticas gestacionais vivenciadas. É como se o discurso
fosse elaborado de maneira burocrática, não deixando claras as ações que devem ser
executadas, muitas vezes centralizando o poder de gestão apenas no gestor, não
abraçando a gestão democrática e participativa. Repetem as verdades instituídas por um
discurso, não tendo autonomia de construírem seus conceitos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Sabemos que em uma gestão democrática todos tem que exercer o princípio da
autonomia, desde os educandos até os educados. Essa autonomia deve existir durante
todo o processo de ensino aprendizagem.
Apesar de existirem subsídios que visam o incentivo à efetivação da gestão
participativa, a maioria das escolas ainda não organizaram nenhum tipo de projeto que
tenha por objetivo a implementação deste tipo de gestão, como também o envolvimento
da comunidade escolar nesse processo.
Os trabalhos analisados apontam a política e a gestão da educação como uma
forma de visão mais detalhada e aprofundada sobre o espaço educacional, onde se
percebem possibilidades de participação dos sujeitos que constituem a comunidade
escolar, considerando-as como uma realidade complexa, porém necessária para a
efetivação do progresso escolar.
Entre as três dissertações selecionadas pode-se perceber que as políticas e gestão
da educação de forma geral, é muito ampla/complexa, e embora existam muitos estudos
sobre o tema, o conhecimento que o estafe escolar tem sobre esse assunto ainda é muito
superficial.
Segundo Dourado (2007, p. 924):
A problematização das condições de formação e profissionalização docentes
coloca-se como questão interligada à gestão educacional e, nesse sentido, deve
considerar os diferentes fatores que interferem na atuação dos profissionais da
educação, bem como possibilitar o acesso a processos formativos que não
descurem de uma base sólida de formação, não se reduzindo à disseminação de
metodologias e estratégias de aprendizagem.

As políticas e a Gestão da Educação podem e devem contribuir para fazer da escola
pública uma escola popular. É necessário a competência técnica aliada ao compromisso
político para que os processos venham a ser executados.
Também é necessário que os futuros profissionais da educação compreendam as
políticas e a gestão da educação durante seu processo de formação inicial como também
na formação continuada, pois estudar as políticas e a gestão da educação é tarefa de todos
os envolvidos com o processo educativo.
Podemos considerar que os objetivos estipulados para a nossa pesquisa PIBIC
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,
acarretando uma grande contribuição para o projeto PIBIC que está sendo desenvolvido.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIÊNCIAS: Possibilidades para um ensino crítico e
interdisciplinar
Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho15
Raimundo Nonato Filho16
Maria do Socorro da Silva Batista17
RESUMO: A problemática ambiental tem sido um dos temas de maior preocupação da
sociedade contemporânea. A busca por alternativas que atenuem a crise ambiental passa,
necessariamente, pelas políticas educacionais, notadamente no âmbito do currículo. Neste
contexto, as discussões sobre a educação ambiental vêm sendo aprofundadas, sobretudo
por seu caráter interdisciplinar e prático. Concepções diferenciadas de educação
ambiental vem sendo propostas, destacando-se aquelas que proporcionam aos sujeitos
individuais e coletivos reflexões sobre sua aplicabilidade como processo educativo que
gere mudanças significativas e desperte a consciência para os problemas ambientais locais
e globais. A partir desta premissa¸ este artigo tem como objetivo a discussão e
sistematização de uma proposta de aula para o Ensino de Ciências, adotando a abordagem
temática como metodologia de planejamento e tendo como tema transversal a educação
ambiental à luz de uma perspectiva crítica. Trata-se de um trabalho que se utiliza da
revisão bibliográfica como procedimento de pesquisa, fundamentando-se na análise
qualitativa dos resultados. Para este trabalho, foi utilizado como principais referências os
estudos de Loureiro e Torres (2014) sobre a Educação Ambiental Crítica, assim como
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) para as propostas de Ensino de Ciências. A partir
das reflexões contidas na proposta, espera-se contribuir com a inserção da temática
ambiental em todas as áreas do conhecimento, a partir do campo das ciências, enfatizando
sua importância como temática transversal e interdisciplinar, fundamental para a
compreensão do conhecimento, especialmente na educação básica.
Palavras-chave: educação ambiental transformadora; abordagem temática; Ensino
1 INTRODUÇÃO
Em um contexto geral, a degradação do meio ambiente sempre esteve associada
ao desenvolvimento econômico das nações, principalmente quando historicamente
prevaleceu o modelo capitalista. Com a Revolução Industrial, houve uma aceleração no
processo de desmatamento, poluição das águas, terra e ar, uso de gases nocivos que
poluem a atmosfera ocasionando o efeito estufa e lesionando a camada de ozônio. O uso
de agrotóxicos que poluem rios e solo começaram a ser usados em larga escala, visando o
crescimento econômico e menosprezando a questão ambiental.
Hoje é comum ouvir falar constantemente em “consciência ambiental”. Todos
querem viver em um mundo menos poluído, com ruas mais limpas, alimentação orgânica,
livre de agrotóxicos, água em abundância, o homem em perfeita harmonia com a natureza.
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No entanto, ainda são poucos aqueles que conseguem dar sua contribuição, seja por falta
de informação, descuido ou falta dessa conscientização que tanto vem sendo discutida na
contemporaneidade.
Neste cenário, surge a necessidade de se ter uma educação ambiental de qualidade
para que as pessoas se tornem mais conscientes sobre a sustentabilidade socioambiental
e a importância de construir um futuro mais limpo para as próximas gerações. A adoção
de práticas ecologicamente corretas e o incentivo ao uso moderado dos recursos naturais
são algumas das medidas básicas propostas pela educação ambiental.
A preocupação com o meio ambiente passou a ser tratada com maior ênfase entre
1960 e 1970 quando começou a ser analisado altos índices de poluição, degradação
ambiental e a opinião pública começou a questionar os efeitos dessa crescente
industrialização. Lorenzetti (2008) destaca a contribuição de Rachel Carson e seu livro
Primavera Silenciosa (1962) para despertar de forma mais generalizada a compreensão
dos impactos gerados pelas ações, sobretudo a discussão que ela faz em seu livro sobre o
uso indiscriminado dos agrotóxicos.
Em 1968 o governo da Suécia propôs à Organização das Nações Unidas a realização
de uma Conferência Internacional com o objetivo de discutir sobre os problemas que
estavam sendo gerados pela má utilização dos recursos ambientais e propor maneiras para
preservar os recursos naturais (PEDRINI, 1998). No entanto, apenas em 1972 essa
conferência foi realizada, contando com a participação de 113 países e mais de 250
organizações não-governamentais. Com o resultado deste evento, foi elaborado entre os
principais documentos a Declaração sobre o Ambiente Humano, documento também
denominado de Declaração de Estocolmo que orienta a humanidade para ampliar as ações
educativas voltadas para as questões ambientais. Na mesma ocasião foi criado também o
Plano de Ações para o Meio Ambiente que estabeleceu as bases para uma boa relação
entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente (FOGLIATTI et al., 2004).
Em função da Conferência de Estocolmo, o governo brasileiro, pressionado pelo
Banco Mundial, criou em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), com o
objetivo de implementar uma gestão integrada do meio ambiente. Esse órgão possuía
apenas três funcionários, o que mostrava o descaso da ditadura militar com as questões
ambientais em nosso país. De acordo com Pedrini (1998), o plano de ação da Conferência
de Estocolmo sugeria a capacitação dos professores, assim como uma metodologia de
ação para a educação ambiental em nível mundial. Tendo em vista essa política, foram
realizadas mais três conferências internacionais sobre educação ambiental entre as
décadas de 1970 e 1980.
A Educação Ambiental no Brasil surge como educação não sistemática, fora do
âmbito do Estado com forte influência e persistência do movimento de Educação
Ambiental Conservacionista até o início dos anos de 1970, estimulados pelos movimentos
internacionais ecologistas que agitavam a Europa e os EUA entre os anos 1960 e 1970 do
século passado.
A partir de 1975, alguns órgãos estaduais brasileiros voltados ao meio ambiente
iniciaram os primeiros programas de educação ambiental em parceria com as Secretarias
de Estado da Educação. Ao mesmo tempo, incentivados por instituições internacionais
“disseminava-se no país o ecologismo, deformação de abordagem que circunscrevia a
importância da educação ambiental à flora e a fauna, à apologia do “verde pelo verde”,
sem que nossas mazelas socioeconômicas fossem consideradas nas análises” (DIAS, 2002).
Em 1988 o Meio Ambiente foi inserido na Constituição Federal Brasileira em seu
artigo 23 explicitando que: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios, Inciso VI – Proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas” (BRASIL, 1988).
Já a Educação Ambiental é lei no Brasil desde 1999. De acordo com a lei n° 9.795,
de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental,
Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(Brasil, 1999).

Conforme percebe-se na letra do artigo, adota-se uma perspectiva de educação
ambiental como um movimento para reorientar práticas e valores na humanidade,
difundindo sua atuação para setores formais de educação (escolas, creches, liceus) e não
formais (espaços públicos, empresas, museus).
No estudo realizado por Lorenzetti (2008) sobre os estilos de pensamento adotados
pelos professores e pesquisadores que se propunham estudar a Educação Ambiental, o
autor aponta duas diferentes concepções do processo ambiental educativo: a concepção
ecológica e a concepção crítico-transformadora.
A concepção ecológica revela uma visão ingênua e tradicional de meio ambiente,
condizente com uma abordagem naturalista, onde são destacados os aspectos biológicos
e naturais, a interferência do homem no equilíbrio dessas relações, discute-se ações
pontuais e estratégias de mitigação de impactos ambientais e preservação da fauna e flora.
Nesta mesma concepção, o homem é inserido superficialmente nas relações ambientais,
o que coloca a prática educativa ambiental como ferramenta de manutenção do sistema
hegemônico vigente (DELIZOICOV & DELIZOICOV, 2014).
No que diz respeito à inserção desse modelo ecológico nos currículos e práticas
escolares, o que se percebe é que os conteúdos são normalmente ligados às disciplinas de
Ciências da Natureza e Geografia, e as atividades trabalhadas são, normalmente,
reproduções de cartilhas ambientais ou livros didáticos. Em suma, esse modelo ecológico
não instiga a reflexão e pouco influencia em uma aprendizagem significativa dos
estudantes (LORENZETTI, 2008).
Por outro lado, a concepção chamada de Crítico-transformadora é decorrente de
um pensamento mais amplo sobre as relações do homem, sociedade e natureza, e envolve
dimensões múltiplas de análise como a perspectiva histórica, social, econômica, política e
ambiental (DELIZOICOV & DELIZOICOV, 2014). Nesta concepção, o sujeito se torna
participante ativo do processo de educação, considerando o que Paulo Freire chama de
“vocação para ser mais” (FREIRE, 2005), onde os processos antropológicos e
epistemológicos dos saberes são inseridos e refletidos em sua prática. Dessa forma, a
abordagem ambiental é problematizada, discutida, interconectada, levando o sujeito a
refletir sobre os processos históricos e questionar o modelo imposto na atualidade
(LOUREIRO & FRANCO, 2014).
Ou seja, só é possível pensar em uma educação ambiental crítica quando esta
for balizada pelo seu contexto sociocultural e econômico, quando assumir a
abordagem interdisciplinar como uma exigência epistemológica para a
apreensão da problemática ambiental e para a sistematização curricular das
práticas pedagógicas. Para tanto, exige-se o desvelar dos diferentes matizes
curriculares, de suas respectivas opções político-pedagógicas e da visão ingênua
de educação ambiental. (Carvalho, 2004 apud Silva e Pernambuco, 2014, p.123).

Neste sentido, o viés adotado de uma educação ambiental crítica pode
proporcionar novas experiências educacionais que contemplem às reais necessidades dos
estudantes da atualidade. A perspectiva crítica permite que se pense em um currículo não
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dado a priori, mas construído pelas experiências e vivências da coletividade. As questões
lançadas partem de objetos de estudo que são problematizados, debatidos, analisados e
criticados. A produção do conhecimento não se processa em apenas uma via, mas sim
ocorre simultaneamente, no que Paulo Freire chama de educando-educador e educadoreducando (FREIRE,2005), e desse modo, é desvelada a situação inicial e iniciada uma
caminhada para a emancipação.
A partir das referências históricas e teóricas aqui elucidadas, este artigo tem como
propósito a discussão de uma proposta de aula para o Ensino de Ciências adotando a
abordagem temática como metodologia de planejamento, à luz de uma perspectiva de
educação ambiental crítica, numa vertente freiriana.
2 ENSINO DE CIÊNCIAS A PARTIR DA ABORDAGEM TEMÁTICA: INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL CRÍTICA, NUMA VERTENTE FREIRIANA
2.1 Abordagem temática
Quando falamos em abordagem temática, nos remetemos logo às contribuições de
Paulo Freire para uma mudança no fazer pedagógico, considerando a dimensão social e
antropológica do conhecimento. No entanto, outros filósofos e educadores propuseram
modelos baseados em temáticas gerais, destacando-se a contribuição de Georges Snyders
(1988), que apresenta os temas significativos baseados nas contradições sociais. Para
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), a abordagem temática se caracteriza como “uma
perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com base em temas, com
os quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas.” Nessa abordagem, a
conceituação da programação é subordinada ao tema (Delizoicov, Angotti e Pernambuco,
2011, p.189).
Como visto nessa definição, o ensino baseado em temas propõe uma reformulação
no planejamento didático-pedagógico, uma vez que o programa não se fixa primariamente
nos conteúdos, mas estes são produtos de discussões prévias pelos educadores que
chegam a um consenso sobre o que se deve ensinar, considerando as realidades locais e
sua contextualização. Neste modelo de temas geradores, o educando participa ativamente
do processo educativo, desvelando suas necessidades educacionais e revelando aos
educadores as contradições sociais vivenciadas. Desse modo, o processo educativo
acontece de forma crítica e reflexiva.

2.2 Proposta de atividade
A proposta de atividade foi pensada de maneira que pudesse contemplar uma
temática que seria de interesse geral por parte dos alunos e que envolvesse o contexto de
vivência social em que os mesmos estão inseridos. Neste trabalho, especificamente, o
tema foi pensado previamente pelos educadores, mas somos de acordo com a reflexão
freiriana de que a problemática surja de uma investigação prévia entre alunos e professor,
apontando uma temática que seja significativa ao grupo social envolvido.
A ideia de se trabalhar com o tema Agrotóxicos surgiu das possibilidades de se
inserir uma visão crítica ao estudo e de se abordar o contexto da interdisciplinaridade no
ensino de ciências, uma vez que a temática implica em relevância ambiental de múltiplas
perspectivas: social, ecológica, política, econômica e cultural. Para esclarecer, portanto,
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esses vários caminhos que possibilitam discussões, montamos um mapa conceitual
partindo-se do tema escolhido (figura 1).

Figura – Mapa conceitual envolvendo a temática de Agrotóxicos
Fonte: Os autores
Posteriormente, descrevemos uma sequência de atividades possíveis que podem
ser exploradas pelos professores, baseadas nos momentos pedagógicos sugeridos por
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), conforme a seguir:
2.2.1 Problematização Inicial (estudo da realidade)
Na Problematização Inicial o professor deve questionar os alunos a respeito do que
eles sabem acerca do tema. Sua principal função é fomentar uma discussão entre os
discentes, apresentando situações reais que estejam presentes no cotidiano dos
estudantes.
Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), o ponto principal dessa
problematização é fazer com que o aluno sinta necessidade da aquisição de outros
conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em
discussão como um problema que precisa ser enfrentado.
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Sugestões de perguntas para o tema “Agrotóxicos”
➢ Que tipos de alimentos vocês costumam consumir?
➢ Vocês sabem onde são produzidos os alimentos não industrializados?
➢ Como esses alimentos são cultivados?
➢ Você já ouviu falar sobre alimentos orgânicos?
➢ Qual a diferença entre os alimentos orgânicos e os não orgânicos?
➢ O que você entende por agrotóxicos?
➢ Como esses agrotóxicos podem interferir na sua vida?

A ideia é que essas perguntas levem os estudantes a questionarem sobre como os
alimentos são produzidos e a qualidade dos mesmos. Em princípio se explora o
conhecimento prévio sobre alguns conceitos que serão aprofundados na próxima etapa
como: alimentos orgânicos, agrotóxicos.
2.2.2 Organização do Conhecimento
São os conhecimentos necessários para que os alunos possam compreender o tema
e a problematização inicial. Neste momento o professor poderá propor as mais variadas
atividades para que os estudantes possam adquirir os conceitos científicos necessários
para contextualizar o tema proposto em sala, conforme Delizoicov, Angotti e Pernambuco
(2011, p.201):
É neste momento que a resolução de problemas e exercícios, tais como os
propostos em livros didáticos, podem desempenhar sua função formativa na
apropriação de conhecimentos específicos. No entanto (...), esse é apenas um
dos aspectos da problematização necessária para a formação do aluno
(Delizoicov, Angotti e Pernambuco 2011, p.201).

Sugestões de conteúdos que podem ser abordados
➢ Os diferentes tipos de agrotóxicos
➢ A composição Química dos Agrotóxicos
➢ Conceito de alimentos orgânicos e não orgânicos
➢ Efeito dos agrotóxicos nos animais
➢ Efeito dos agrotóxicos no corpo humano
➢ Impacto dos agrotóxicos ao meio ambiente

Os conteúdos selecionados representam apenas um recorte de possibilidades
dentro da área de Ensino de Ciências, sobretudo no campo da Biologia e da Química.
Conforme demonstrado pelo mapa conceitual, outras áreas podem se envolver no debate,
uma vez que uma abordagem temática pressupõe uma dinâmica de interdisciplinaridade,
consoante com os princípios de uma educação ambiental que se proponha transformadora
e emancipadora.
2.2.3. Aplicação do Conhecimento

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

52

Esta etapa tem por objetivo abordar de maneira sistêmica todo o conhecimento
que vem sendo incorporado pelos alunos a partir das etapas anteriores. Do mesmo modo
que no momento anterior, o professor pode se utilizar das mais diversas estratégias e
atividades de ensino, buscando a generalização do conhecimento. A meta pretendida com
esse momento é muito mais a de capacitar os alunos ao emprego dos conhecimentos, no
intuito de formá-los para que articulem, constante e rotineiramente a conceituação
científica com situações reais (Delizoicov, Angotti e Pernambuco, 2011).
Sugestão de atividades para aplicação do conhecimento:
➢ Pensar em estratégias (baseados nos conhecimentos da cadeia produtiva,
legislação, práticas alternativas) para minimizar a utilização dos agrotóxicos.
➢ Fazer um levantamento dos agrotóxicos mais consumidos no Brasil e na sua
região, e pontuar as suas consequências para a saúde humana.

O caráter destas atividades é a de aplicabilidade, verificação dos conhecimentos
científicos apreendidos nas etapas anteriores, sendo para isso proposto uma confrontação
dos estudantes com o que já se sabe, e o conhecimento que ainda não é conhecido. Freire
(2005) abordava dessas questões que são passíveis de conhecimento, como inéditos
viáveis, uma vez que a partir do diálogo e da problematização, novos caminhos se abrem
para novos aprendizados.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existem práticas educativas ambientais que apenas reproduzem o conhecimento
adquirido historicamente e pouco acrescentam no debate crítico-reflexivo. Este tipo de
prática legitima um modelo societário excludente e hegemônico e não promove uma
aprendizagem que seja coerente com os ideais dos documentos que norteiam a prática
educativa.
É necessário pois, que se busque nas teorias críticas um modelo que atenda às reais
necessidades dos educandos, e desse modo possa promover mudanças no cenário atual.
Este modelo é condizente com o que chamamos de educação ambiental crítica ou
transformadora, em que é exigida a participação política dos sujeitos, principalmente
aqueles que sempre se mantiveram à margem das decisões sociais e econômicas. É nesse
pensamento que se pode promover mudanças e que a dimensão educacional ganha
amplitude em um projeto de mundo mais justo e equilibrado social e economicamente.
Do ponto de vista das práticas educativas, as metodologias ativas que levam à uma
maior reflexão sobre a realidade, merecem maior destaque. Uma abordagem temática é
uma metodologia que permite extrair maior significado dos conhecimentos científicos por
parte dos estudantes. Seja adotando a perspectiva de Snyders (1988) ao se trabalhar com
temas significativos, ou a de Paulo Freire (2005) com os temas geradores, os temas
reorientam a prática didático-pedagógica, uma vez que enfatiza situações reais discutidas
pelo coletivo de professor e alunos, se busca por meio da investigação e da
problematização questões que tenham relevância e significância para o estudo,
desvelando o conhecimento elaborado numa perspectiva de confronto com o saber
popular. Desse modo, os temas colaboram com as premissas educativas de transformar
realidades e de promover a emancipação dos sujeitos.
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REVISÃO TEÓRICA SOBRE POSSÍVEIS FATORES DOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E O
ABANDONO ESCOLAR
Fábio Augusto Xavier18
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados sobre alguns possíveis
fatores do abandono escolar, dos problemas de aprendizagem ou o chamado “fracasso
escolar”. Haja vista que essas origens podem se dar por várias causas, como por exemplo:
organicistas, cognitivista, socioeconômica, educacional e familiar. A metodologia aplicada
foi a revisão teórica, utilizando como referencial três (03) artigos da Plataforma Capes e do
Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD), revisados por pares, entre os anos de
2007 e 2017, cujas pesquisas centraram nos objetivos acima citados que tinham mais
aproximação com a temática e outros autores(as) como Patto (2015), Charlot (2013),
Arroyo (2015), Bordieu (2003), Marchesi (2004), Perrenoud (2001), Leite (2015), Viégas
(2015), entre outros que constituíram a base de análise e fundamentação desse trabalho.
Palavras chave: fatores, abandono escolar, problemas de aprendizagem, fracasso escolar.
1 INTRODUÇÃO
Durante o período de colonização nos continentes asiático, africano e americano,
a escolarização serviu à garantia de manutenção ideológica dos dominantes (países
europeus e da América do Norte) e, nos tempos atuais, ainda é predominantemente a
homogeneização de culturas com o discurso da globalização e da erradicação da pobreza,
disfarçando a intenção de educação a serviço do sistema econômico e dos privilégios da
classe abastarda.
No Brasil, a democratização do ensino ao longo da história foi condição necessária
para a todas as camadas sociais da população, mas não suficiente. Uma vez que, por
exemplo, ao longo das transformações da escola a mesma serviu de instrumento para o
Estado com interesse de construir uma identidade para a nação. Atualmente, o modelo
dito moderno e urbano e o modo de produção capitalista impulsionaram transformações
na educação, cujas mudanças passaram pelas mais diversas vicissitudes – introdução nos
currículos escolares um estilo de pensamento, de avaliação e de conteúdos, relegando ou
desconsiderando culturas dos alunos de várias origens. Além disso, a qualidade da
educação, principalmente na escola pública, ainda não foi efetivada. Deste modo, quem
mais tem dificuldade com esses problemas estruturais são as classes mais populares,
aquelas que mais precisam da escola pública. Percebe-se no universo escolar constantes
queixas de alunos em sala de aula na qual não conseguem acompanhar os conteúdos
ministrados, que não se identificam com a escola e com os conteúdos ministrados.
Portanto, os mesmos acabam não correspondendo as expectativas escolares. Quais
fatores levam a esses problemas?
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Nota-se que as principais queixas dos professores com relação ao desenvolvimento
escolar dos alunos estão relacionadas as dificuldades de interpretar, aprender a ler e
escrever. Porém, percebe-se um ‘reforçamento’ dos profissionais da psicopedagogia no
estigma do alunado, uma vez que em muitos os casos desconhecem os fatores
socioambientais, atribuindo somente ao aluno as causas de seu não-aprendizado. Freitas
et al (2014), Costa (1987) e Perrenoud (2001) defendem que o diagnóstico de alunos com
deficiências de aprendizagem devia remeter à provisão de recursos específicos para
atender a tais necessidade e adequação a transposição didática, principalmente,
daqueles(as) com menos recursos econômico.
Deste modo, apontar somente uma essência a esses problemas escolares é individualizar
sua complexidade. Infelizmente, apontar fatores isolados e introduzir uma visão fatalista
da realidade, segundo Perrenoud (2001), ainda é vista por muitos professores que passam
momentos de dúvida, diante da dificuldade de suscitar vontade ao aluno, criar condições
de desenvolvimento e de autoestima. Doravante, invocar uma natureza no estudante de
“preguiçoso” é se abster da responsabilidade de educar, é presumir que o mesmo nasceu
com essa natureza. Naturalizar é o que Charlot (2013) considera de “desumanização do
aluno”. A incompreensão que o aluno precisa ser mobilizado a querer estudar, constrói-se
essas visões negativas. E qualquer olhar que trate de reduzir esse problema a
determinados fatores isolados é, sem dúvida, uma análise parcial e limitada.
Deste modo, para demonstrar algumas facetas desses problemas e como ambos
estão interligados, tentarei investigar como essa temática vem sendo discutida no
referencial teórico pesquisado, respondendo a seguinte pergunta: quais as possíveis
origens do abandono escolar? Foram apresentadas e analisadas algumas causas deste
fenômeno: doenças patológicas, causas intrínsecas do aluno, fatores internos à escola, da
pobreza, na família e da origem econômica. Busquei investigar como essa temática vem
sendo discutida no material pesquisado e compreender como essas problemáticas podem
contribuir para o “abandono escolar” usando como referencial teórico artigos da
Plataforma Capes e no Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD), revisados por
pares, entre os anos de 2007 a 2017, nos meses de setembro a dezembro de 2017. Foram
selecionados três (03) artigos que tiveram mais aproximação com a temática na “busca
avançada por assunto” utilizando as palavras: “fatores do abandono escolar, fatores da
evasão, fatores problemas de aprendizagem e fatores do fracasso escolar”, temas
interligados na problemática do presente trabalho. Apesar do ‘abandono escolar’ ser um
tema antigo, ainda há poucos artigos e teses produzidos. Além disso, foram utilizados
também alguns autores(as) que trabalham sobre os temas abordados – Patto (2015),
Charlot (2013), Arroyo (2015), Bordieu (2003), Marchesi (2004), Perrenoud (2001), Leite
(2015), Viégas (2015), entre outros.
2 PERSPECTIVA ORGANICISTA
A abordagem organicista tende a explicar os problemas de aprendizagem numa
perspectiva patologizante, ou seja, que o aluno possui um falha orgânica, passando o
mesmo ser atribuído com possíveis distúrbio e doenças neurológicas. Somado a isso, de
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que forma doenças patológicas podem contribuir para o “fracasso escolar”19? Nessa
abordagem, o estudante passa a ser o único responsável pelo seu próprio desempenho
escolar. Neste viés de cunho biológico, Farias (2007), Viégas, et al (2015), Castanheira e
Santiago (2007) destacam essa possível falha orgânica uma visão limitada, atribuindo ao
estudante a provável falta de aptidão nos processos de aprendizagem. Uma vez que alguns
termos empregados podem levar o estigma e em muitos casos a medicalização, podendo
levar a patologização de casos que podem ser problemas escolares ou familiares. Portanto,
para classificar a biologização nos problemas de aprendizagens, por exemplo, a dislexia,
transtorno de atenção, hiperatividade e o autismo, são usados no diagnóstico do insucesso
do aprendente a partir de suas limitações cognitivas.
Entende-se que a realização de estudos de avaliação, utilizando delineamentos
multivariados na investigação de crianças com diferentes necessidades educacionais e
especiais, poderiam contribuir para uma melhor compreensão a respeito dos problemas
de aprendizagem e o abandono escolar. Um olhar amplo para diagnosticar problemas de
aprendizagens afastaria em parte que os problemas de aprendizagem não seriam de
inteira responsabilidade do alunado. Nesta perspectiva, Costa (1987), na sua tese de
mestrado da década de oitenta criticou a fragilidade dos métodos de avaliação de
aprendizagem em uma instituição pública especializada no Estado de Minas Gerais, em
crianças de camadas populares, cujos testes com o viés urbano e elitista eram os mesmos
aplicados as classes populares. A autora denunciou esses diagnósticos por sua incoerência
e, sobretudo sua inadequação as crianças em questão, considerando uma existência de
um modelo de diagnóstico padrão, atentando que os estudantes não teriam sucesso de
obter êxito nas respostas. Em sua obra, que ainda continua atual, Costa (1987), defende
que os testes de aprendizagem deviam ser diferenciados para que o aluno não corresse o
risco de ser estigmatizado.
Portanto, é de suma importância investigar as causas do não desenvolvimento
intelectual do aluno, procurando meios para estimular intelectualmente essas crianças,
evitando ao máximo o uso de medicamentos. Viégas, et al (2015), crítica o método
medicalizante diante que suas conclusões são fortemente determinadas pela perspectiva
do investigador, relegando procedimentos de coleta de dados e análise histórica sobre o
alunado. A autora ainda alerta a lógica biomédica que adentrou na escola, “determinando
padrões de normalidade dentro da vida escolar e das pesquisas realizadas na e sobre a
escola (VIÉGAS, ET AL, 2015, p. 2689)”. Deste modo, infelizmente contextos complexos
dentro da esfera escolar ainda são substituídos por medicamentos, números e formulários.
No entanto, existem várias críticas a essa abordagem pois a mesma é vista como
responsável a medicalização generalizada dos problemas de aprendizagem, por seu tipo
de tratamento ser feito pelo uso de remédios psiquiátricos.
3 ABORDAGEM COGNITIVA
A abordagem cognitivista busca as causas dos problemas de aprendizagem,
observando e considerando as emoções, traumas psicológicos, a memória, a linguagem,
dentre outras, articulando aos processos evolutivos do aluno. Segundo Senna (1999) citado
por Castanheira e Santiago (2007, p. 03):
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Por vezes estre trabalho usará os termos “fracasso escolar” (embora o termo ser negativo) e problemas
de aprendizagem como sinônimo ou interrelação com o insucesso e o abandono escolar, haja vista que esses
problemas podem ocasionar a interrupção do estudante ao processo de escolarização.
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[..] o diagnóstico realizado utiliza-se basicamente do processo de
investigação diferencial comparando um grupo considerado normal a
outro considerado atrasado e buscar identificar os seguintes sintomas: a
desorganização do espaço – temporal, os transtornos de laterização, o
desenvolvimento inadequado da linguagem, os transtornos perceptível
visual e auditivo, os déficit de atenção seletiva, os problemas de
memória.

Tal como a abordagem organicista, o diagnóstico cognitivista ainda também
permanece na escola. No ambiente escolar o diagnóstico do aluno com algum déficit ou
problema de aprendizagem é utilizado um questionário escolar, relacionando-o a um
conjunto de questões que o professor responderá com base do que o mesmo observa em
sala e do comportamento do estudante. Essas observações são feitas desde a entonação,
isto é, o modo de falar e a dicção, até desenvolver tarefas simples como sentar ou se vestir
sozinho. Hoje o questionário escolar é muito utilizado por psicopedagogos e psicólogos,
orientados pelas avaliações diagnósticas em sala de aula pelos professores, para uma
possível análise adequada do aluno. Porém, esse questionário pode estar sujeito a erros,
dependendo da situação em sala de aula, seja devido a quantidade de alunos, seja também
pelo despreparo do professor. Além disso, tanto a abordagem organicista e a cognitivista,
atribuem as dificuldades de aprendizagem as crianças e aos jovens, descartando a ligação
de outras esferas: familiar, cultural, econômica, social ou escolar.
Esta situação mostra a necessidade de buscarmos conhecer e respeitar as
diferenças. Os profissionais da educação e da saúde precisam ser mais cautelosos ao
diagnosticar as dificuldades e os problemas apresentados pelos alunos, pois cada caso tem
sua história e é necessário intervir examinando que consequências essas intervenções
podem trazer para a vida do aluno e sua família.
Portanto, observar-se na abordagem diagnóstica, segundo os autores acima
citados, que os fatores do “fracasso escolar” em sua maioria é atribuído a distúrbios
neurológicos por parte do aluno, realizando o diagnóstico quase que somente comparando
um grupo considerado normal a outro considerado atrasado. É interessante que se tenha
uma visão abrangente, observando, por exemplo, os fatores que motivam o sucesso
escolar e introduzir ao contexto em sala de aula, logicamente de acordo com o nível
intelecto de cada aluno, tentando ao máximo não vitimizar os estudantes que são
portadores de deficiências, mas ajudando o mesmo a aprender dentro de suas limitações.
4 O CONTEXTO SOCIOECONÔMICO
Infelizmente o abandono escolar de crianças e adolescentes está distribuído de
forma muito desigual. Devido a privação de recursos econômicos e culturais, ou seja, os
alunos que vivem em piores situações sociais têm mais probabilidade de êxodo escolar e
dificuldades na aprendizagem por não acompanhar o ritmo da escola. A pobreza, por
exemplo, pode trazer consigo algumas carências, sobretudo, intelectual, de valores,
hábitos de estudos, de disciplina, de moralidade, entre outras.
Somado a isso, quais impactos a pobreza pode influenciar no abandono escolar e
na aprendizagem? O pouco recurso econômico contribui para o abandono prematuro de
estudantes em busca de trabalho por viverem o que chama Leite (2015) de nos “limites da
sobrevivência”, diante da grave desigualdade social no país. Além disso, percebe-se que
para muitos alunos(as) pobres, a escola é algo que só ajuda (a saber ler e a somar), mas
não desenvolve. Por outro lado, por exemplo, ao longo das transformações da escola a
mesma serviu de instrumento para o Estado com interesse de construir uma identidade
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para a nação. O modelo dito moderno/urbano e o modo de produção capitalista
impulsionaram transformações na educação, cujas mudanças passaram pelas mais
diversas vicissitudes – introdução nos currículos escolares um único estilo de pensamento,
de avaliação e de conteúdos, relegando ou desconsiderando culturas dos alunos de várias
origens. Percebe-se que atualmente a cultura elitista – urbana e individualista, acaba por
ser apresentada para todas as crianças e adolescentes na escola. Para Leite (2015, p. 16),
as consequências dessa cultura dominante dentro da escola contribui para:
[...] a exclusão e a discriminação dos grupos sociais que não se encaixam
nesse perfil de cidadão: os negros, os povos indígenas, os camponeses,
os pobres, os marginalizados de nossa sociedade. Os problemas que
surgem em seu interior, decorrentes da diversidade cultural desses
coletivos, passam a ser vistos como desvios, perturbações, como algo a
ser corrigido para que a escola consolide sua rota.

Esses perfis de cidadão exposto acima, pelas quais suas culturas, vivências e
experiências são discriminadas no espaço escolar acabam por não se reconhecerem na
escola, além de enfrentar muitos preconceitos por conta de sua origem social. Por
conseguinte, a escola ao ser transformada como modelo a-histórico, não dialogando sobre
as origens da pobreza na qual são produzidas nas esferas econômicas, culturais e política,
o aluno acaba incorporando que é responsável intrínseco da sua condição social,
mascarando toda sua complexidade. Freire (1996) deixa claro que faz parte do poder
ideológico dominante a inculcação nos dominados da responsabilidade pelo seu insucesso
e pelo seu “fracasso” no mundo. Desta modo, é trabalho de quem faz parte da escola não
se deixar contaminar por essas representações estereotipadas da pobreza.
Essas representações fatalistas são formas insensíveis de jogar a responsabilidade
para os estudantes (é pobre porque não estudou), para as escolas e professores, cuja
solução de um problema são produzidos em contextos muito além do ambiente escolar.
Neste interim, Arroyo (2015, p. 15) destaca: “Com base em uma visão da sociedade
reduzida a um somatório de indivíduos, a trajetória social é pensada pela lógica
individualista escolar, ou seja, os que se esforçarem serão exitosos, e os preguiçosos serão
fracassados”. A lógica meritocrática que o autor destaca nas entrelinhas acaba
responsabilizando somente o indivíduo por sua situação precária - uma visão moralista,
determinista e simplista sobre os problemas de aprendizagem ou do êxito escolar. Essa
lógica meritocrática de pensamento, produzida pela cartilha neoliberal, desconsidera as
desigualdades de oportunidades, dando a entender que o motivo da pobreza, ou da nãoinclusão é pela falta de esforço individual e não pelo pensamento neoliberal ou pela falta
de oportunidade. Dessa forma, a responsabilidade sai do Estado, do modelo econômico
adotado, e passa a ser somente do indivíduo. Neste panorama Patto (2015) considera que
o “fracasso social” acaba manifestando-se, predominantemente, entre crianças
provenientes dos segmentos mais empobrecidos da população, por ser aqueles com
menos recursos econômicos para ascender socialmente diante da premissa neoliberal
vigente.
Cabe salientar a discrepância de criança e jovens de classe média ou média-alta na
qual têm a escola como complemento da sua agenda escolar, haja vista que esse alunado
geralmente pratica outras atividades fora dela: dança, inglês, informática, natação,
futebol, dentre outras. Nota-se que crianças de famílias de baixa renda têm seu universo
de possibilidades ainda muito restrito à escola. Pressupõe que as atividades extraclasse é
tão mais restrita à sala de aula quanto mais pobre é a criança. Pode-se aferir que o
processo educacional se enriquece pelo estímulo de várias outras capacidades adquiridas
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em atividades extracurriculares - mas isso depende da capacidade econômica da família?
A este modo de pensar, Arroyo (2015, p. 09) demonstra que: “tem levado o pensamento
social e pedagógico a desconsiderar, em grande medida, as carências materiais que
chegam às escolas”. Para Arroyo, esse viés, de certa maneira, torna a compreensão da
pobreza secundária no ambiente escolar, podendo ser considerada uma forma de
marginalizar os condicionantes deste problema social e ocultar a luta de classe. Cabe
ressaltar nessa conceituação a não consideração dos problemas de aprendizagem como
sinônimo de miséria e pobreza. O “fracasso escolar” não se define somente pela pobreza.
A exclusão, seja qual for sua especificidade, supõe ter por referência um padrão de vida de
inclusão de costumes, de valores, de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, de
autonomia. Assim, pobre é o que não tem renda, enquanto excluído pode ser até mesmo
aquele(a) que tem renda abastada, ser do sexo feminino, cor negra, opção sexual, etc. Os
problemas de aprendizagem referem-se a toda uma gama de características e valores
culturais, resultando em abandono, perda de vínculos, esgarçamento das relações de
convívio - que não necessariamente passam pela pobreza, embora saibamos que as
pessoas privadas de capital têm mais probabilidade a exclusão. Neste sentido , Charlot
(2008) superar a lógica posta pelas teorias da reprodução, sem ignorar a desigualdade
social face à escola. O autor tenta romper com os determinantes socioeconômicos do
fracasso escolar, privilegiando os valores e as atitudes de cada indivíduo como definidores
de sua condição social. Charlot faz uma leitura positiva da realidade explicando o que
chama de “casos marginais” de alunos cuja origem pobre chegaram a ter êxito na escola,
rompendo com as teorias da reprodução de Bourdieu e Passeron, (1992).
5 FATORES INTERNOS À ESCOLA
O contexto escolar pode impulsionar a permanência ou a saída do alunado da
escola. Os fatores do abandono escolar possuem múltiplas causas com variadas
repercussões. Diferentes causas podem atuarem juntas: a falta de sentido nas experiências
educativas, o choque cultural entre escola/familiar e fatores socioculturais. Qualquer olhar
que trate de reduzir esse problema a determinados fatores isolados é, sem dúvida, uma
análise parcial e limitada. Todavia, o que os fatores internos à escola podem influenciar na
aprendizagem e no abandono de crianças e jovens? O abandono escolar pode ser uma
estratégia de fuga aos alunos menos felizes na escola. O ambiente escolar aborda, quase
que somente, a ciência como objeto de estudo, e não como um ambiente, um lugar de
experiências e de vivências. Neste panorama, Soler (2004, p. 217) destaca que: “as escolas
tendem a ser autoritárias, deixando pouco espaço para a atuação pessoal. Tendem a ser
rígidas e seguidamente carecem de calor pessoal”. Isto é, as atividades na escola são
demasiadas específicas e conteudistas, uma vez que as vozes dos alunos são silenciadas e
suas experiências cotidianas.
Entre algumas propostas que podem mitigar o abandono escolar, Freitas et al
(2014) e Costa (1987) defendem que o diagnóstico de alunos com deficiências de
aprendizagem devia remeter à provisão de recursos específicos para atender a
determinadas necessidade. Perrenoud (2001), por exemplo, defende também o ensino
diferenciado, com mais tempo e recursos para os menos favorecidos com o objetivo de
prevenir o fracasso escolar. Um dos conceitos que o autor se baseia na defesa do ensino
diferenciado é percebido na seguinte afirmativa:
Todos os professores sabem, por experiência própria, que as crianças são
diferentes, que não têm os mesmos interesses, que não aprendem no
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

60
mesmo ritmo, que não recebem do meio do qual provêm o mesmo
capital linguístico e cultural, que na mesma idade não têm o mesmo nível
de desenvolvimento intelectual, que nem todas são ajudadas e apoiadas
pela família (PERRENOUD, 2001, p. 49).

Somado a isso, nem todas as crianças e adolescentes aprendem da mesma forma.
Algumas se adequam a rigidez intrínseca da escola, já outros necessitam de transposição
didática mais criativas, contextualizada a sua vida cotidiana, a imagens, sons, músicas,
filmes, vídeos. Por conseguinte, cada estudante tem sua maneira de aprender, cabe o
professor analisar seus pontos fortes, talentos e interesses que podem ser utilizados para
interligar aos conteúdos e nas avaliações, cabendo a escola se adequar as realidades do
estudante, e não ao contrário. Perrenoud (2001) ainda destaca que essa forma de
diferenciação no ensino são caminhos de modo que todos os alunos dominem os saberes
fundamentais, como estratégia de democratização do ensino e de luta contra o fracasso
escolar. Diferenciar o ensino não é tarefa fácil, haja vista que governos ainda não deram o
devido subsídio estrutural e financeiro aos professores e as escolas para aplicarem essas
ferramentas com o objetivo de diminuir os problemas de aprendizagem e o êxodo escolar.
Por outro lado, Leite (2015) demonstra que a escola historicamente encontrou uma
forma para conseguir esse controle e hegemonia, a partir do conteúdo, da seriação, cujo
eixo estruturante é o conteúdo em detrimento dos sujeitos, e a única referência é a
matéria a ser ministrada, e não os sujeitos envolvidos(as). Ministrar uma aula sem pensar
nos alunos como a peça principal parece não fazer sentido no processo de ensino e
aprendizagem. Não planejar as aulas pensando na melhor maneira de absorção do
conteúdo, sem pensar nos sujeitos envolvidos pode o estudante estar fadado ao fracasso.
É notável que o não entendimento, as notas abaixo da média e o desestímulo do professor
podem acarretar a desistência e o desgosto pelos estudos. Para Leite (2015),
independentemente de quem são os(as) estudantes, que experiências trazem ou em que
contexto vivem, já se tem definido, a priori, quais conteúdos devem ser ensinados em
determinada série. Essa prática leva o alunado a não se reconhecer dentro da escola. Freire
(1996) e Charlot (2013) também criticam o objeto de pensamento da escola, no qual não
há referência ao meio de vida do aluno. Portanto, percebe-se que a escola não tem ainda
o hábito de cria relações com a vida cotidiana e familiar do aluno, cujas relações não têm
sentido para o estudante o universo escolar. Mas Charlot (2013) também alerta que o
ensino tenha sentido e não necessariamente esteja ligado ao mundo cotidiano do
aprendente, para o mesmo, “em certos casos pode ser perigoso e impossível”.
Entrementes, é interessante compreender o aluno, suas emoções, sua história, o
ambiente que vive, e com isso, criar um currículo contextualizado. Para Freire (1996), não
compreender esses mecanismos torna-se difícil aceitar que o aluno não aprenda. Além
disso, a falta de interesse do poder público para com a escola – com salas de aulas e
carteiras depredadas, todos estes espaços ‘despedagogiza’ o alunado, uma vez que o
poder público quem mais deveria se preocupar com a educação de crianças e jovens não
tem quase nenhuma consideração com o espaço escolar. O ensino de baixa qualidade pode
ocasionar dificuldades na aprendizagem e levar ao abandono escolar, principalmente para
aqueles(as) alunos(as) que dependem da escola pública. Contudo, o êxodo escolar pode
ser uma forma de proteger-se um pouco dessa escola sem sentido, sem autoestima,
centrada numa lógica cartesiana na qual o racional é mais importante que as experiências
de vida e suas subjetividades. Charlot (2013) chama a atenção sob essa escola sem sentido
cujos alunos nunca entraram nas lógicas simbólicas da escola. Estão presentes fisicamente,
mas nunca entenderam o que consiste estar ali. Nota-se também que a lógica simbólica
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da escola para centenas de alunos, pais, sociedade e até mesmo para os professores é
apenas um “rito de passagem” para o mercado de trabalho, passar de ano ou no vestibular.
Por outro lado, Bourdieu (2003) já destacava que a escola e o ensino tratam todos
os alunos como iguais em direitos e deveres. Para o autor, isso reproduz a desigualdade e,
portanto, a elitização do ensino. O contrário disso é o ensino diferenciado, cada aluno com
seu tempo e meios de apropriação da cultura escolar com tratamento diferenciado das
práticas pedagógicas, ou seja, levar em consideração as necessidades de cada criança e
adolescente. Porém, uma ação pedagógica indiferenciada favorece os favorecidos e
desfavorecerá os desfavorecidos (BOURDIEU, 1992). Deve-se então lutar por igualdade de
tratamento pedagógico e diversidade das pedagogias, do início ao fim da escolarização,
tais práticas podem diminuir o abandono escolar e os problemas de aprendizagem. No
entanto, desde que essas intervenções não passem de “pilotagem”, propiciando uma
conformidade superficial, sem suscitar aprendizagem (PERRENOUD, 2001). Dessa forma,
dada a premissa da diferenciação a mesma pode ser uma faca de dois gumes, haja vista
que as intervenções pedagógicas podem não estar à altura dos problemas de
aprendizagem das crianças.
Nesta perspectiva, Bourdieu (2003) destaca que essa ruptura depende das lutas
sociais desenvolvida fora da escola. Percebe-se que a melhor ferramenta para transformar
esse cenário ainda são as pessoas que fazem parte da escola, haja vista que seria ingênuo
esperar da classe política acabar com isso. Deve-se abrir novos caminhos para políticas
educativas/afirmativas que transformem a escola, superando a lógica de exclusão que rege
o seu funcionamento em relação a escolarização das classes populares, respeitando,
valorizando e incluindo sua experiência de vida na sala de aula para que a cultura padrão
ou da elite não tornem cada vez mais hegemônica na cultura escolar.
6 A ESTRUTURA FAMILIAR
A família é uma esfera complexa e dinâmica. Muitos problemas relacionados a
estrutura familiar, seja a mesma rica ou pobre, podem se relacionar a evasão, a problemas
de aprendizagem e ao êxito escolar. Esses desafios aparentemente são motivados por
determinados contexto socioafetivo da criança e do jovem.
Como a estrutura familiar pode condicionar a evasão escolar e o “fracasso escolar”?
Carlot (2008), Marchesi, Pérez e Lahire (2004) consideram que famílias com capital cultural
não são suficientes para conseguir melhores níveis educacionais aos seus filhos. Apesar do
capital cultural da família ser importante, mas não é uma regra de sucesso escolar.
Algumas condições de tempo, oportunidades e aptidões, que tornem possíveis a
transmissão e apropriação desse conhecimento pelos filhos devem ser levadas em
consideração. Deste modo Lahire (2004, p. 72) afirma: “a “herança cultural” não chega em
todos os casos a encontrar as condições adequadas para passar ao herdeiro em questão”.
Se a familiar não possuir tempo para criar ferramentas para que sua herança cultural seja
apropriado pelos seus filhos, manterá, o que Lahire (2004) chama de “patrimônio cultural
morto”. A transmissão de conteúdos não pertence automaticamente ao status
socioeconômico dos pais. Isso deriva de qual tipo de educação os pais tiveram e suas
experiências sociais, além do fator tempo, vontade e mobilização que possuem. Por outro
lado, famílias que não possuem uma carga cultural ou são analfabetos podem e
desempenham funções de motivador para seus filhos, incitando-lhes a estudar, ler livros,
não faltar a escola, prestar atenção as aulas. Nesse sentido Palacios (2004, p. 79) considera
que:
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[...] as crianças com menores oportunidades para adquirir um vocábulo
convencional são aquelas cujas mães são de nível sócio-cultural baixo,
além de sustentarem ideias tradicionais. Quando mudam essas ideias, as
crianças têm mais oportunidades de alcançar níveis comparáveis aos dos
demais colegas, independentemente do nível socioeconômico ou
educacional de seus pais.

Nota-se que as famílias com pouco capital cultural têm mais probabilidade de seus
filhos(as) não obterem êxito no ambiente escolar. Além disso, os alunos de origem popular
ainda contrastam com o tipo de ideias, valores modernos e urbano, diferente de
experiências que tem em sua família. Por isso, percebe-se a necessidade de criar políticas
públicas que possam subsidiar os aspectos econômicos e culturais das famílias que não
podem dar a seus filhos condições favoráveis ao aprendizado.
Sobre o nível dos estudos dos pais e a falta de apoio, muitas crianças e adolescentes
têm mais probabilidades de abandonar a escola e ter problemas na aprendizagem, essas
são algumas desvantagem com que partem muitas delas. Destarte, nas palavras de Charlot
(2013), a sociologia já comprovou que existe uma maior probabilidade, por um lado, a
origem familiar e escolar da criança e, por outro, o grau de sucesso ou de fracasso escolar.
Mas essa realidade não deve ser tratado como uma regra, existem famílias também bem
sucedidas com filhos com problemas de aprendizagem.
Percebe-se também que famílias, sejam elas de setores sociais abastados ou
desfavorecidos, ocasionam conflitos relacionados a violência doméstica, drogas,
alcoolismo, separação dos pais. Os alunos situados nesse contexto enfrentam muito mais
dificuldades em sala de aula. Uma vez que esse alunos não tem condições psicológicas ao
presenciar todas essas violências (física e simbólica) na sua residência e,
consequentemente, podem tirar notas baixas, se tornar agressivo em sala de aula,
chegando ao ponto de não querer mais ir à escola ou influenciar no processo de
aprendizagem.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fatores do abandono escolar e dos problemas de aprendizagem não devem ser
observados apenas pela lógica individual. É preciso, tal como afirma Charlot (2013), ler o
mundo com a lógica dos outros, com os olhares dos outros, para entender como se
constrói a experiência dos outros, como se estrutura o mundo dos outros. Neste interim,
é preciso entender as causas do abandono e dos problemas de aprendizagem de maneira
diversa e não apenas como um fator individual e único. O modo simplista de determinar
as causas desses problemas podem ocasionar estigmas e estereótipos para alunos(as).
Somado a isso, várias considerações aqui tecidas mostraram a relação de
cumplicidade da escola, de governos, da família como algumas causas dos problemas de
aprendizagem e do abandono escolar. Percebeu também que estudantes de classes
populares são aqueles(as) quem mais sofrem com a exclusão escolar, configurando uma
luta desvantajosa contra o “fracasso escolar”. Haja vista que esses estudantes são que mais
dependem da escola pública, uma vez que a mesma ainda mantém sucateada, pagando
baixos salários aos professores, com más e pouca formação para lidar com os problemas
acima abordados, entre outros que não foram citados neste trabalho.
Mas, nota-se que o espaço escolar ainda não ensina que a aquisição de
conhecimento pode ser muitas vezes apaixonante, quando há sentido e mobilização.
Charlot (2013, p. 146) afirma: “só se engaja em uma atividade quem lhe confere um
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sentido. [...] Quando motivo e objeto da atividade coincidem, esta faz muito sentido e
sente-se prazer ao desenvolvê-la e, ainda mais, ao atingir o objetivo”. Por outro lado,
educar pressupõe “dor”, ou seja, meta, assiduidade, foco (muitas vezes poucas horas de
sono). Nem sempre a aquisição do conhecimento é prazerosa. Tal como aborda Charlot
(2013, p. 159): “Não se pode aprender sem esforço; não se pode educar uma criança sem
fazer-lhe exigências”. Mas, para o autor, só aprende quem encontra alguma forma de
prazer no fato de aprender. Pode-se aferir que a escola intercambiando o aprender e o
prazer, levando também em consideração a experiência de vida, a territorialidade, e o
saber popular do aluno(a) talvez os aprendentes possam produzir um melhor sentido em
estar no espaço escolar e não introduzir na escola apenas uma só cultura.
Entretanto, melhores condições de trabalho são fundamentais para o bem estar
dos estudantes e de suas aprendizagens. Observa-se que as tentativa de mudança que não
seguiu esse parâmetro fracassou no Brasil. Por outro lado, professores que “alfabetizaram
seus sentidos” (ROSITO, 2008) lutam diariamente, apesar de baixos salários, pouca
qualificação, infraestrutura e poucos recursos dedicados a educação. Portanto, a
responsabilidade é coletiva. Infelizmente, atualmente as poucas políticas de Estado para
diminuírem as origens do abandono escolar e dos problemas de aprendizagem ainda não
foram efetivadas.
Como se pode diminuir a evasão dos alunos se a escola ainda é excludente? Notase que para mitigar esse processo de evasão, a escola, pelo menos, deve ser acompanhada
de transformações, como por exemplo, no ensino e na sua aprendizagem. Ou seja, que
rege seu funcionamento. Mas nota-se que que não foi isso que aconteceu ainda. O
abandono escolar foi acompanhado da exclusão praticada na escola, pela família, pela
pobreza, enfim, através de mecanismos de reprovação e repetência. Diante do que se
percebe, o alunado não se identifica e não ver sentido estar na escola. Para Charlot (2013),
a situação mais frequente é o aluno investir na atividade, sem saber qual o sentido dela
para o seu próprio saber, muitos dos quais nunca entraram nas lógicas simbólicas do
ambiente escolar. Estão presentes fisicamente, mas não entendem o que consiste estar
ali.
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FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS:
Uma análise no âmbito das políticas públicas20
Eridan Rodrigues Maia21
Marcia Betânia de Oliveira22
RESUMO: A formação de gestores tem se caracterizado possivelmente, como um dos
meios de alavancar mudanças no contexto escolar. Partimos do princípio que a busca
constante por qualidade na educação pública se torna um desafio para as redes de ensino
modificando as incumbências dos gestores escolares numa sociedade globalizada. Neste
artigo temos como finalidade analisar o que vem sendo escrito sobre a formação dos
gestores escolares nos últimos anos, práticas utilizadas nessas formações e uso efetivo
desse processo formativo. Optamos como procedimento metodológico pela realização de
uma revisão bibliográfica sobre o assunto, com buscas no Portal de Periódicos CAPES, no
Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD/CAPES) e no banco de dissertações em
Gestão e Avaliação da Educação Pública da Universidade Federal de Juiz de ForaCAED/UFJF. Para a análise das políticas públicas utilizamos Ciclo de Políticas de Ball
(Mainardes, Ferreira e Tello, 2011) como instrumento teórico no sentido de
desconstruirmos uma visão estadocêntrica dos estudos de política de gestão. Nessa
perspectiva, focaremos no contexto da prática, buscando mostrar como a utilização do
ciclo permite que a análise de políticas educacionais seja feita levando em conta as ações
daqueles que normalmente são vistos como meros executores das políticas. Feitas as
análises, foi possível compreender que para alguns autores como Santos (2015) e Torres
(2015), a questão da qualidade da escola está relacionada à uma ideia de sólida formação
dos gestores educacionais, sendo esta destacada em vários aspectos como: promoção da
qualidade educacional, formação do perfil profissional e gestão estratégica do espaço físico
e do patrimônio da escola. Como principais resultados obtidos a partir deste estudo,
destacamos a importância da formação em serviço dentro do processo de gestão,
favorecendo aos gestores escolares momentos de reflexão sobre as suas práticas e a
percepção da importância do processo de formação como ressignificação da prática
democrática dentro do contexto escolar. Muito embora, esses mesmos gestores
destaquem que esta meta apresenta alguns aspectos desafiadores como: lacunas e gaps e
formações que não atendem as reais demandas das escolas. Enfim, consideramos que é
necessário romper com a verticalidade como princípio constituinte das políticas, para
compreendê-las como campos de luta e de negociação.
Palavras-Chave: Formação de gestores escolares; Escola pública; Ciclo de Políticas de Ball.
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As mudanças políticas e econômicas ocorridas no Brasil e no mundo atual
transformaram o conhecimento numa importante força produtiva direta, ou seja, a
educação e as instituições educativas enfrentam desafios e exigências de acordo com as
forças produtivas da sociedade contemporânea, onde o conhecimento passa a ser
considerado como ponto estratégico para o desenvolvimento econômico, político e social.
Nesse sentido, a educação vem se tornando uma mercadoria valiosa e recai sobre a escola
a obrigação de formar o cidadão para atender as demandas deste novo tipo de sociedade.
As exigências sobre a gestão escolar aumentaram consideravelmente nos últimos
anos. Autores como Dias (2004), Luck (2000; 2001), Machado (2000), dentre outros,
sinalizam a relevância das atividades inerentes ao cargo de diretor escolar para o bom
desempenho das instituições de ensino na busca por uma educação de qualidade, bem
como, destacam modificações nas incumbências da gestão escolar após a Reforma do
Estado (1990), o que tem resultado em uma multiplicidade de atividades inerentes ao
cargo.
Luck (2000) afirma que, conforme aumenta a cobrança por uma educação de
qualidade, consequentemente, multiplica-se a exigência sobre sua gestão, se fazendo
necessário o investimento no processo de formação desses profissionais. Desse modo, a
autora (LUCK, 2000, p. 25) atenta para a necessidade no investimento em formação
continuada para essa função, visto que “em geral, a formação básica dos dirigentes
escolares não se assenta sobre essa área específica de atuação e que, mesmo quando a
tem, ela tende a ser genérica e conceitual, uma vez que esta é, em geral, a característica
dos cursos superiores na área social”.
Assim sendo, esta pesquisa pretende dar visibilidade a formação continuada dos
gestores escolares como política de estado, embasada pela análise dos autores que
discorreram sobre este tema e analisadas à luz do ciclo de políticas de Ball e Mainardes.
O Ciclo de Políticas é uma abordagem formulada pelo sociólogo Stephen Ball e por
colaboradores (2002) e vem sendo utilizado por pesquisadores como Mainardes e
Marcondes (2009), e Lopes (2002), para analisar o campo de políticas sociais e
educacionais. É um método para análise a fim de compreender como as políticas são
formuladas e como são implementadas nos diferentes contextos.
2 PERCURSO METODOLÓGICO
Objetivando analisar o que vem sendo escrito sobre a formação dos gestores
escolares, práticas utilizadas nessas formações, assim como o uso efetivo desse recurso
como um dos meios de alavancar as mudanças no contexto escolar, este trabalho dialoga
com alguns pesquisadores que escreveram sobre o tema nos últimos cinco (05) anos e
constitui-se numa revisão de literatura realizada entre novembro de 2017 e janeiro de
2018. Para este estudo foram tomados como referências trabalhos do Portal de Periódicos
CAPES/MEC, do Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD/CAPES) e do banco de
dissertações em Gestão e Avaliação da Educação Pública da Universidade Federal de Juiz
de Fora-CAED/UFJF-PGPP.
A busca nos referidos bancos de dados foi realizada utilizando a temática
“Formação de Gestores Escolares”. Nas pesquisas preliminares no Portal de Periódicos
CAPES/MEC, foram obtidos duzentos e cinquenta e seis (256) resultados. A grande maioria
deles não atendia aos objetivos do objeto de estudo proposto por abranger discussões
muito gerais em torno da gestão escolar e não atender ao objetivo da pesquisa. Por este
motivo optou-se pela busca no Banco de Dados de Teses e Dissertações CAPES/MEC e pelo
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banco de dissertações do Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública da
Universidade Federal de Juiz de Fora-CAED/UFJF.
No Banco de Dados de Teses e Dissertações CAPES/MEC, os critérios de inclusão
para os estudos encontrados foram a abordagem da formação de gestores das redes
públicas, usada como ferramenta de obtenção de qualidade na educação, dentro da
perspectiva da gestão democrática ou com foco nas políticas de cunho gerencialista das
instituições estaduais e/ou municipais. Foram excluídos estudos que relacionavam a
formação da gestão a outros temas específicos, a exemplo de: formação de professores,
gestão e tecnologia, gestão e currículo, educação de jovens e adultos e o combate ao
bullying. Destes, foi feita uma leitura preliminar dos resumos e uma seleção que foi
registrada em um quadro-síntese de autoria própria, onde os trabalhos de dissertação
foram categorizados.
No banco de dissertações do Mestrado em Gestão e Avaliação da Universidade
Federal de Juiz de Fora, UFJF foram encontradas quinhentos e cinquenta e nove (559)
produções, de 2012 a 2016, dentre as quais foram selecionadas quatorze (14) de acordo
com os critérios já descritos ao longo deste texto.
Na consulta ao Banco da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações-BDTD
foram encontrados mil, seiscentos e dezoito (1.618) resultados. Destes, foram selecionados
apenas seis (06) trabalhos que se encaixavam nos critérios da pesquisa. Feito um
cruzamento preliminar nos dois bancos de dados foi observado que algumas dissertações
se repetiam. Para que esta exploração seja exequível as produções serão analisadas em
duas perspectivas: como políticas de formação continuada providas pelas instituições
mantenedoras (estadual e/ou municipal) e como políticas de contexto, criadas a partir das
ressignificações feitas pelas escolas onde foram implementadas.

3 ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES SOBRE FORMAÇÕES DOS GESTORES DAS ESCOLAS
PÚBLICAS: POSSIBILIDADES E LIMITES.
Conforme exposto, será feita uma análise do teor das dissertações selecionadas
considerando simultaneamente as condições contextuais, os discursos dos entrevistados e
as características atribuídas pelos pesquisadores as formações analisadas. Para a análise
dos dados, foi necessário agrupar os trabalhos selecionados criando um processo de
categorização próprio que pudesse contemplar o objetivo central da pesquisa; ou seja, foi
necessário criar um modelo conceitual que apresente as várias relações entre os fatores
explicativos no resultado final, classificando as formações que são propostas aos gestores
por temáticas de acordo com as discussões apresentadas.
É relevante ressaltar que, por vezes, as categorias conceituais aqui “criadas” não
deram conta dos subsídios necessários para a análise dos resumos. Foi necessário então
partir para a leitura das introduções, dos resultados e discussões de algumas produções
selecionadas. Além de consultar apontamentos dos textos selecionados, prevaleceram
inferências ao tipo de formação proposta pelo ente provedor, no intuito de validar as
análises das especificidades de cada texto, possibilitando uma divisão por grupos segundo
o tema proposto nas formações e perspectiva teórica.
Serão considerados os discursos presente nas falas dos gestores que aparecem nas
pesquisas, merecendo destaque dentre as categorias das formações o elemento humano,
a figura do profissional professor-gestor. Nesse sentido, Paro (1996, p. 215), ao tratar da
qualidade da força de trabalho na área da educação, afirmou ser o corpo docente o
“elemento mais importante que a escola pode oferecer na realização do trabalho de efetiva
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qualidade”.
Por serem ofertadas pelas secretarias estaduais ou municipais de educação as
formações objeto de estudo das dissertações foram analisadas na sua totalidade como
formações providas pelas instituições. Serão estudados os trabalhos dos autores:
Evangelista (2016), Fonseca (2013), Camarota (2012), Abreu (2012), Scott (2014), Griziende
(2013), Figueiredo (2015), Ferreira (2016), Gomes (2015), Souza (2014), Santos (2015),
Vieira (2014), Moinhos (2016), Caixeta (2014), Andrade (2012), Sousa (2016), Oliveira
(2016), Torres (2015), Dalva (2015) e Gomes (2013).
Nestes trabalhos encontram-se presentes proposições que procuram conciliar ou
refutar as formações continuadas como “conhecimentos voltados à realidade da função de
gestor” (EVANGELISTA, 2016, p. 37). Entre as formações algumas instituições promotoras
as intitulam de moldes democráticos e de gestão compartilhada. Os resultados da pesquisa
de Fonseca (2013), indicam que a gestão escolar em moldes democráticos é um discurso
muito presente dentro das instituições públicas, estando ligado diretamente com o
relacionamento interpessoal e que “este é um dos desafios dos professores que assumem
o cargo de gestor, já que é exigida dos mesmos uma postura crítico-reflexiva diante das
demandas da instituição e das políticas de educação em seu contexto mais amplo na
sociedade” (FONSECA, 2013, p. 8).
Em seu trabalho, Camarota (2012, p. 16) afirma que a formação do gestor
educacional deve assumir um novo papel, superando o caráter meramente administrativo
visando “uma gestão que prime pelos princípios democráticos, que tenha como
consequência a autonomia da unidade escolar e a participação de todos os sujeitos
envolvidos”.
Abreu (2012, p. 74), por sua vez, analisa a atuação de alguns gestores escolares
do Ceará que receberam as formações do Curso de Especialização em Gestão e Avaliação
da Educação Pública. Destaca que tais formações se traduziram em propostas elaboradas
nos Planos de Ação Educacional (PAEs). A partir de hipóteses levantadas no decorrer da
pesquisa, essa autora propõe a formação de uma “Rede Colaborativa de Gestores, na qual
serão tratados assuntos relevantes sobre os novos desafios da educação, tendo por base
as intervenções efetivadas de acordo com as proposições dos Planos de Ação Educacional”
(ABREU, 2012, p. 74). Segundo a pesquisadora, a formação de Redes Colaborativas de
gestores “favorece a discussão entre os erros e os acertos de determinadas práticas, na
medida em que se socializa o conhecimento e favorece uma relação de parceria entre
profissionais com interesses comuns” (ABREU, 2012, p. 74).
Já no estudo de Scott (2014), que trata das formações da rede municipal de Belo
Horizonte para o pleito de 2011, com mandato 2012/2014, fica clara a necessidade de
apoio e formação de gestão para a elaboração do Plano de Trabalho Estratégico dos
candidatos a gestores, “a fim de propor ações que contribuam para a efetividade dele”
(SCOTT, 2014, p. 17). A autora (SCOTT, 2014, p. 18) propõe em suas considerações a
perspectiva de “fomentar a discussão sobre a política de formação de gestores na RME/BH,
frente aos desafios da gestão compartilhada no contexto nacional de educação”.
A necessidade de formação também é defendida por Griziende (2013), cujo
objetivo de pesquisa é analisar a primeira etapa do curso de formação de gestores da Rede
Municipal de Educação de Juiz de Fora/MG, em 2011, que objetiva “capacitar os candidatos
à direção e vice direção a construírem o Plano de Trabalho com o qual devem se inscrever
para a eleição ao cargo” (GRIZENDE, 2013, p. 41). É sugerida como parte da proposta de
gestão democrática a certificação como requisito para a candidatura ao cargo de gestor. Do
mesmo modo, Figueiredo (2015), define como objetivo da sua pesquisa “identificar e
analisar as demandas de formação de Gestores de Escola na Secretaria de Estado de
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Educação do Rio de Janeiro-SEEDUC/RJ, de modo a contribuir com a proposição de ações
que possam suprir as demandas existentes” (FIGUEIREDO, 2015, p.188). A autora propõe
em seu Plano de Ação Educacional “formatar uma proposta de treinamento e
desenvolvimento para Gestores Escolares com o intuito de incrementar as ofertas já
existentes” (FIGUEIREDO, 2015, p. 191).
Alguns trabalhos identificaram as formações dos gestores como de cunho
gerencialista. É o caso de autores como Ferreira (2016), Gomes (2015) e Souza (2014). Na
análise do Programa de São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo – PSLTQLE, da Secretaria
Municipal de Educação de São Luís/MA, (GOMES, 2015, p.135) situou a política de
formação continuada respaldada nas análises das referências teóricas sobre a reforma
educacional brasileira no contexto da reconfiguração do estado:
As reformas educacionais brasileiras, situando-as no âmbito da reconfiguração
do Estado, as modificaçĩoes na estrutura do Estado na concepção do modelo
gerencialista, nas influências dos organismos internacionais nas reformas
educacionais na década de 90 do século passado, nas concepções e modificações
na trajetória histórica da gestão escolar estando vinculadas ao contexto social,
econômico e político brasileiro, no funcionamento do sistema educacional.

Em seu trabalho, Souza (2014, p.7) considerou que “a gestão do espaço físico e do
patrimônio da escola pode implicar no desempenho escolar”. Segundo o autor, as boas
condições do espaço físico e a boa estética escolar podem “criar um sentimento positivo
de pertença e de satisfação com o espaço escolar” (SOUZA, 2014, p. 67). Ferreira (2016)
analisa o Programa de Formação de Gestores de Escolas Estaduais de Pernambuco
(PROGEPE), onde o autor levanta a hipótese de que este programa constitui estratégia de
governo estadual com o objetivo de “moldar o profissional da educação aos parâmetros
do gerencialismo, com repercussões na gestão escolar sob a forma de práticas
empresariais, tendo como corolário a perda da autonomia dos gestores frente aos
instrumentos de controle utilizados” (FERREIRA, 2016, p. 8).
Nas formações destinadas às Escolas de Ensino Profissionalizantes (EEEP’s), merece
destaque uma pesquisa realizada no Ceará (SANTOS, 2015) e outra no Piauí (VIEIRA, 2014).
Entre outros fatores a pesquisa de Santos (2015) considerou “ser imprescindível a oferta
de formação continuada em gestão escolar para os gestores das EEEP's a fim de promover
a qualidade educacional desta modalidade educativa” (SANTOS, 2015 p.7). Ainda na
análise da autora, ponderou-se até que ponto as ações de formação para os gestores das
Escolas Estaduais de Educação Profissional – EEEP’s, promovidas e articuladas pela
Secretaria da Educação do Estado do Ceará, são suficientes para “atender às demandas da
rede, considerando o modelo de gestão baseado na Tecnologia Empresarial Sócio
Educacional (TESE), as especificidades das EEEP’s e as exigências colocadas para os seus
Gestores” (SANTOS, 2015, p. 35).
De acordo com os estudos de Vieira (2014), as formações destinadas às Escolas
Profissionais do Estado do Piauí, foram insuficientes na opinião dos gestores “não
atendendo as necessidades básicas reais das EEEP’s” (VIEIRA, 2014, p. 61). Estes estudos
possibilitaram discussões sobre a gestão escolar e a necessidade da sua formação ser
contínua e eficaz. Outro aspecto relevante abordado na Educação Profissionalizante foi a
análise das “demandas e dos gaps23 na formação dos gestores dos Centros de Educação
Profissional na Secretaria Estadual de Educação do Piauí, afim de propor ações de
23

Gaps – Palavra inglesa que significa lacuna, vão ou brecha. É também utilizada com significado de
diferença.
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melhoria” (VIEIRA, 2014, p. 99).
Nas produções de Moinhos (2016), Caixêta (2014), Souza (2014) e Andrade (2012),
estão as formações identificadas como Programa de Capacitação à Distância para Gestores
Escolares (PROGESTÃO). Os resultados das análises apontam a “baixa participação dos
gestores nas formações” (MOINHOS, 2016, p.51), como possível causa para lacunas ou
deficiências no processo de formação continuada, ao mesmo tempo que se propõe a
buscar “um melhor entendimento sobre a não adesão dos gestores escolares à formação
continuada” (MOINHOS, 2016, p.52).
De acordo com Caixêta (2014), O PROGESTÃO em Minas Gerais contribuiu para o
desenvolvimento do perfil dos gestores a partir da formação oferecida pela Secretaria de
Educação do Estado, além de “verificar as possíveis lacunas frente às exigências de um
modelo de gestão pedagógica estratégica” (CAIXÊTA, 2014, p.6) como também com a
“gestão estratégica do espaço físico e do patrimônio da escola” (SOUZA, 2014, p.7).
Na análise de Andrade (2012), a capacitação do PROGESTÃO objetiva investigar se
a formação continuada ofertada aos diretores escolares tem “propiciado o
desenvolvimento das competências técnicas necessárias à apropriação dos dados das
avaliações externas no contexto escolar” (ANDRADE, 2012, p.13). Tais análises apontam
ainda que as “deficiências estão relacionadas tanto ao processo de adesão quanto à
proposta curricular e, por fim, ao acompanhamento dos resultados da formação, tornandose problemas evidentes nos dados obtidos com a pesquisa” (ANDRADE, 2012, p.15).
É possível perceber que parecer haver um consenso nas pesquisas que para
enfrentar os desafios, as formações ofertadas são incipientes e ainda há muito o que se
avançar no sentido de oferecer uma formação continuada que instrumentalize
efetivamente os gestores.
Nos trabalhos voltados para as formações de preparação para assunção de cargos
de gestão em seleções e/ou concursos públicos estão os trabalhos de Sousa (2016), Oliveira
(2016) e Torres (2015). Torres (2015, p. 24) afirma que as pesquisas “dão suporte à
discussão sobre a formação de gestores escolares e as dimensões de competências exigidas
desses profissionais”. E ainda que elas giram em torno da análise de questões como: perfil,
trajetória acadêmica e profissional, participação da formação no Processo Seletivo Interno
e conteúdos estudados na formação” (TORRES, 2015, p. 24).
Na análise das formações da Coordenadoria Distrital de Educação 7- CDE7, de
Manaus, Oliveira (2016), sugere a estruturação de “um programa de treinamento e
desenvolvimento de gestores que seja capaz de contribuir na execução das ações
relacionadas à gestão administrativa da escola” (OLIVEIRA, 2016, p.7). Do mesmo modo,
Sousa (2016, p. 6), propõe “uma formação pautada no desenvolvimento de competências,
a partir do mapeamento das principais dificuldades apresentadas pelos gestores”. Nesse
contexto, a construção de um perfil “desejável” às instituições formadoras seria critério
para a assunção da função gestora.
Nas formações de modalidade à distância, Dalva (2015) e Gomes (2013),
pesquisaram as formações dos gestores através das especializações, analisando cursos
ofertados no Ceará e no Rio Grande do Norte. A primeira autora analisa Curso de
Especialização em gestão Escolar – Lato Sensu, para gestores da educação básica realizado
em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a forma como
foram conduzidos os processos de planejamento, implementação e avaliação do Programa
de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Avaliação da Educação Pública, entre 2009 e
2011, tendo como particularidade a educação à distância, no ambiente virtual, através da
plataforma moodle. Os resultados da pesquisa acenam para “contradições, limites e
desafios na expansão do ensino superior com EAD” (DALVA, 2015, p.9).
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No caso cearense, o tema estava ligado às atribuições da pesquisadora que analisou
a forma de condução dos processos de planejamento, implementação e avaliação do
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Avaliação da Educação Pública, no
desenho de sua primeira edição (2009 a 2011), no recorte da 19ª Coordenadoria Regional
de Desenvolvimento da Educação – CREDE 19. Para propor melhorias na formação dos
gestores escolares a autora investiga “até que ponto o gestor escolar participante da
pesquisa encontrou na Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Avaliação da Educação
Pública subsídios para melhorar seu conhecimento e sua prática sobre uma Gestão
Estratégica e Participativa” (GOMES, 2013, p. 8). Considerando que a formação da gestão
faz parte dos aspectos essenciais para o sucesso e a autonomia das escolas, torna-se
relevante, portanto, conhecer e explicar a influência da formação continuada, e os
impactos no agir profissional dos gestores após suas formações.
4 ANÁLISE DAS FORMAÇÕES DOS GESTORES NA PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS DE
CONTEXTO
A análise das políticas de contexto, criadas a partir das ressignificações atribuídas
pelos gestores escolares em seu espaço de atuação, onde as políticas são implementadas,
podem ser inscritas e/ou se encontram presentes nos trabalhos que versam sobre as
discussões das formações que ocorrem dentro do contexto dos processos institucionais
identificados como de cunho gerencialistas ou de “controle de contexto”, termo cunhado
por Ball, (2005).
Seguindo essa linha de análise, o gerencialismo tem sido o meio “pelo qual a
estrutura e a cultura dos serviços públicos são reformadas” (Clarke, Cochrane, McLaughlin,
1994, p.4). Nesse sentido, busca introduzir novas orientações, remodela as relações de
poder e afeta como e onde são feitas as opções de políticas sociais” (Clarke, Cochrane,
McLaughlin, 1994, p.4). Trocando em miúdos, o gerencialismo representa a inserção, no
setor público, de uma nova forma de poder: o poder do capital, do setor privado, onde é
usado como um “instrumento para criar uma cultura empresarial competitiva”
(BERNSTEIN, 1996, p.75), agindo como uma força de transformação do meio educacional.
Nessa análise, as formações são percebidas como orientações de cunho neoliberais,
onde as políticas de controle das ações dos gestores funcionam como reguladoras do
processo e seriam a forma do poder local ou central atuarem de forma invisível na
educação sem sofrerem as implicações inerentes a esse processo. É o que Ball (2005)
chama de Performatividade, ou o que Lyotard (1984) também chama de “controle do
contexto”, e está “intimamente interligada com possibilidades atraentes de um tipo
específico de “autonomia” econômica para as instituições e, em alguns casos, para
indivíduos, como os diretores de escolas” (BALL,2005, p. 544).
Para Ball (2005), “Performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um método de
regulamentação que emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de
controle, atrito e mudança” (BALL, 2005, p. 543). Ainda segundo Ball (2005, p. 544), a
“subjetividade autônoma desses indivíduos produtivos tornou-se o principal recurso
econômico do setor público reformado e empresarial”, já que o gerencialismo tem sido “o
principal meio pelo qual a estrutura e a cultura dos serviços públicos são reformadas... [e]...
Ao fazer isso, busca introduzir novas orientações, remodela as relações de poder e afeta
como e onde são feitas as opções de políticas sociais” (BALL, 2005, p. 544 apud Clarke,
Cochrane, McLaughlin, 1994, p.4).
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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As análises das dissertações neste artigo foram embasadas pela leitura dos textos
de Ball (2002), Mainardes (2006), Mainardes e Marcondes (2009), sobre o ciclo de políticas
de Stephen Ball e considerando o trabalho de Lopes (2002) e Oliveira (2016). Ball propôs
um ciclo contínuo constituído por cinco contextos: Contexto de Influência, Contexto da
Produção de Texto, Contexto da Prática, Contexto dos Resultados (efeitos) e Contexto da
Estratégia Política. Os três primeiros são os contextos principais e serão abordados neste
trabalho. Esses contextos estão imbricados e não seguem modelo temporal ou sequencial.
Cada um desses contextos apresenta lugares de discussão, disputas (arenas) e
grupos de interesses (grupos que desejam influenciar as políticas) e cada um deles contém
conflitos. Na proposta de Ball, ele “indica que o foco da análise de políticas deveria
acontecer sobre a formação do discurso da política e sobre a interpretação ativa que os
profissionais que atuam no Contexto da Prática fazem para relacionar os textos da política
à prática” (BALL, 2002 apud SOUZA e GOMES, p.1).
O Contexto da Influência é onde as políticas públicas são iniciadas e os discursos
são construídos. “É nesse contexto que os grupos de interesse disputam para influenciar a
definição das finalidades sociais das políticas de educação e do que significa ser educado”
(BALL, 2002 apud SOUZA e GOMES, p.1). Nesse contexto, os conceitos se tornam
“legítimos” e formam um discurso de base para a política. Fazem parte desse contexto as
redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, as secretarias municipais e estaduais
de educação, os governos e as escolas. E nesse caso, “as arenas são: arenas públicas de
ação - meios de comunicação social; arenas públicas mais formais - comissões, grupos
representativos; e as redes políticas e sociais internacionais através da circulação de ideias”
(BALL, 2002 apud SOUZA e GOMES, p.2). Os órgãos internacionais seriam, a exemplo,
Unesco, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros entes, que influenciam
de maneira direta ou indireta o processo de formulação de políticas nacionais. Nesse
contexto há uma migração de políticas que são recontextualizadas em cada nação.
O Contexto do Texto acontece onde os textos políticos são veiculados. Estes são
realizados e articulados com a linguagem do interesse público mais geral. “Nesse contexto,
temos como arena, os textos legais, oficiais e políticos, comentários formais ou informais
sobre estes; discursos; propagandas oficiais; vídeos; panfletos e revistas” (BALL, 2002 apud
SOUZA e GOMES, p.2). Os textos são resultado de disputas e acordos na esfera política.
Nesta pesquisa, os textos são os conteúdos dos resultados dos artigos que estudam as
formações para os gestores das escolas públicas.
É na escola que estas políticas sofrem influências dos atores que ali atuam
conduzindo os processos educacionais. E neste contexto estas políticas estão sujeitas à
interpretação e ressignificação pela ação dos sujeitos. É no espaço escolar que estas
políticas se transformam e podem representar mudanças e transformações consideráveis
na política original. As arenas são as escolas e locais de atuação e influência dos
profissionais da educação. Logo, os grupos de interesse são: os diretores, professores e
demais profissionais que tem papel proativo na aplicação das políticas quando as
formações chegam até a escola, está aí o contexto da prática.
Dentro dessa análise, as políticas e formação recebidas pelos gestores são
recontextualizadas por coordenadores e professores e demais profissionais para quem
estas são replicadas. Esses atores/autores se investem de poder para recriar e reinventar
as políticas de formação ministradas pelas instituições. As formações recebidas serão
interpretadas de diferentes formas, uma vez que os interesses, as experiências e os valores
desses atores escolares são diversos. Especificamente quanto à reflexão propiciada pelas
leituras pelos vinte (20) trabalhos de dissertação, me posiciono de acordo com Oliveira
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(2016, p.30) para afirmar que [...] embora algumas dessas leituras apresentem enfoque
estadocêntrico (BALL et al 1990), considero-as produtivas, tanto pelo caráter informativo
quanto por entender que tais leituras configuram um discurso pedagógico que também
produz (sentidos nas) políticas curriculares.
Quanto às intencionalidades e o discurso das formações considero que seus
conteúdos atendem às exigências das reformas gerencialistas do Estado brasileiro a partir
da década de 90, portanto de característica “estadocêntrica” que usa a educação como
meio de controle social. Embasada em Oliveira (2016, p. 62), “considero-os como discursos
hegemônicos, ao mesmo tempo em que destaco o caráter híbrido dessas
propostas/políticas”. E embora tais propostas/políticas apontem o tempo todo para
centramentos e/ou fundamentos que norteiam/se propõem nortear sua organização, tais
centramentos “vão perdendo força na medida em que novas demandas vão surgindo,
exigindo (re) configurações, abrindo espaços para outras “novas” abordagens” (OLIVEIRA,
2016, p. 64).

6 DISCURSOS IMPLÍCITOS NAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO
Um dos pontos relevantes identificado nas pesquisas foi a necessidade de uma
formação que possibilite ao gestor atual gerenciar os recursos humanos, financeiros,
administrativos e pedagógicos, o que requer uma qualificação ampla e sólida condizente
com a função em exercício.
Foi relatada ainda a importância da participação da comunidade escolar na gestão
e que as relações por estes estabelecidas interferem diretamente na educação dos alunos
e na qualidade do trabalho da gestão. As pesquisas apontam para que para que a gestão
seja, de fato, democrática se faz necessário haver uma maior comunicação com a
comunidade escolar. Em se tratando da formação inicial, as falas dos gestores sugerem
que os mesmos não obtiverem os conhecimentos necessários para assumir a função
durante a sua graduação, e sugerem que estas lacunas sejam complementadas por uma
sólida formação continuada. Para Luck (2008) o gestor escolar em função de gestão
democrática, tem como atribuição gerir a dinâmica social, mobilizar e articular a
diversidade dando consistência e unidade ao trabalho escolar.
As formações institucionais contêm processos regulatórios envoltos em programas
e políticas públicas oficiais voltadas para o campo da gestão escolar, onde os discursos
pregam uma formação que contemple as lacunas existentes na formação inicial dos
professores que se tornam gestores dessas instituições como condição necessária à
garantia da qualidade da educação pública. É o discurso da performatividade, o
“gerenciamento do desempenho” - “exigida” pelo órgão de inspeção” (BALL, 2005, p. 552),
que no caso são as secretarias municipais e estaduais de educação.
O grande desafio posto é identificar a recontextualização das políticas através das
práticas dos gestores apesar do teor regulatório contido nas formações, visto que os
discursos oficiais que pregam esses programas são voltados para a “considerada” melhoria
da escola. Reconhecer que os gestores, assim como escola e os diversos atores escolares
não são meros reprodutores das políticas públicas, é se negar a analisar essas políticas “de
forma submissa à lógica do conhecimento científico” (LOPES; MACEDO, 2011, p.105).
7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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Este artigo procurou analisar o que vem sendo pesquisado sobre a formação
dos gestores escolares, as práticas utilizadas nestas formações e o uso efetivo deste recurso
como um dos meios de promover as mudanças no contexto escolar. Para tanto, foi
realizada uma revisão de literatura dialogando com alguns pesquisadores que escreveram
sobre o tema nos últimos cinco anos.
Todavia, é consenso entre os sujeitos envolvidos na pesquisa que as
formações por si só não dão conta das demandas básicas da gestão, o que aponta para a
necessidade de uma formação continuada, específica, e que contribua para o crescimento
profissional e a melhoria de sua prática.
Analisadas pela perspectiva da abordagem do Ciclo de Políticas de Ball as
formações voltadas aos gestores escolares poderão trazer várias contribuições, uma vez
que esse processo formador pode ser compreendido como de muitas faces. Neste sentido,
as políticas implementadas pela gestão dentro do ambiente escolar é um campo aberto de
disputas uma vez que os sujeitos a recriam a partir dos seus interesses políticos e
pedagógicos.
As formações oferecidas pelas redes estaduais e/ou municipais, assim como
as políticas de gestão implementadas se configuram um novo paradigma dentro da política
educacional emergente e de cunho gerencialista, trazendo em seu bojo novas questões a
serem investigadas. Este trabalho pretende fomentar futuras reflexões acerca da formação
dos profissionais da educação, em especial os gestores escolares.
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GESTÃO NA ESCOLA DO CAMPO E SUA ATUAÇÃO NAS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO EM
LARGA ESCALA: uma revisão de literatura24
Aida Maria da Silva25
Marcia Betania de Oliveira26

RESUMO: Este estudo trata de uma revisão de literatura com o objetivo de analisar
produções acadêmicas sobre políticas de avaliações em larga escala e sua condução pela
gestão escolar em escolas do campo. Visa a perceber a abordagem teórica e como tais
pesquisas percebem as relações que se forjam em seu contexto. Tal revisão se deu em
busca exclusivamente por meio eletrônico (internet), em sítios de periódicos, catálogos e
bancos digitais de teses e dissertações. As palavras utilizadas para a pesquisa foram “gestão
escolar”, “escola do campo” e “avaliação em larga escala”. Entre os trabalhos encontrados
destacamos os de JESUS(2013), LEAL(2013), PASISI(2016) e GARRO(2016), por abordarem
elementos contextuais em suas análises. Consideramos que o estudo permitiu uma leitura
mais ampla das formas de abordagem, nuances, objetivos e resultados do/no material. As
políticas públicas em educação são motivação e, ao mesmo tempo, consequência dos
enfrentamentos, mudanças e construções que permeiam as relações e contextos
educativos e, portanto, precisam ser vistas, apreendidas e consideradas em sua análise e
interpretação. Quanto às pesquisas, percebemos que o tema gestão escolar está em
constante destaque, por o associarmos aos processos de descentralização da educação e
as mudanças que sofreram o papel do gestor com a globalização e os modelos gerenciais
de educação nos últimos tempos. Esta nova gestão tem sido objeto constante de estudos,
dos mais diversos, que observam a autonomia, a qualidade, a democracia e ainda a
eficiência. Apresenta, no entanto, um modelo linear de análise, voltado para a política,
aquela que ocupa-se de avaliar e monitorar determinada política. No que diz respeito à
escola do campo e às avaliação em larga escala, percebemos que os estudos as relacionam
com a gestão, como sendo um viés de suas ações, mais uma atribuição da gestão escolar.
Desperdiça a oportunidade de debater a escola do campo, suas peculiaridades e sujeitos,
bem como as políticas de avaliação em larga escala, possíveis interpretações, percepções
e como cenário fecundo de possibilidades e de contribuição à educação e à pesquisa.
Também evidenciamos a necessidade de rever o universo e a abordagem das pesquisas
sobre tais políticas e educação do campo, considerando peculiaridades locais importantes
à recontextualização e recondução das políticas no Brasil, que, apesar dos recentes
avanços, estão ainda presas ao que consideramos um modelo linear de análise dessas
políticas.
Palavras chave: Gestão escolar - Escola do campo - Avaliação em Larga Escala – Revisão de
literatura.
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Esta pesquisa faz parte da atividade realizada na disciplina Pesquisa Educacional (POSEDUC/RN) e também
é um recorte da pesquisa em andamento ainda intitulada “Gestão na escola do campo e sua atuação nas
Políticas de Avaliação em larga escala”.
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1 O PERCURSO METODOLÓGICO
Pesquisas sobre políticas educacionais têm se apresentado como um campo fértil,
diante da globalização e das muitas mudanças que esta desencadeou, como os novos
perfis e atuação do estado, das instituições e sujeitos, bem como a interferência direta de
órgãos internacionais. Há, no entanto certa instabilidade neste campo, apresentada pela
indefinição, seja de objetivos, de abordagens teórico-metodológicas ou ainda de
finalidades de tais pesquisas, que motivam o estudo sobre a pesquisa, quem são seus
sujeitos, qual o local, como têm se desenvolvido, quais abordagens, que resultados
apresentam. Temos então observado algumas produções no campo e atentado para o fato
de que estas podem contribuir com um mapeamento das pesquisas em educação, formas
de abordagens teórico-metodológicas e análises. Dedicamos-nos neste trabalho a analisar
pesquisas em políticas de gestão na escola do campo e as avaliações em larga escala.
Tecemos o caminho em sítios de busca como periódicos e bancos de teses e dissertações.
No dia 24.11.2017 acessamos o Periódicos usando como base os termos “gestão
escolar”, “escola do campo” e “avaliação em larga escala” e ainda “ciclo de políticas”,
método de análise que utilizaremos em nossa pesquisa. Para melhor refinamento da
busca, usamos o filtro “é exato” e obtivemos seis (6) trabalhos (quadro 1), que depois da
leitura dos resumos descartamos, uma vez que não contemplava nossas expectativas.
No dia 06.12.2017 voltamos à busca desta vez no Catálogo de Teses e Dissertações
Capes, inserimos os termos “gestão escolar”, “escola do campo” e “avaliação em larga
escala”, resolvemos excluir o termo “ciclo de políticas” da busca, por tratar-se da
perspectiva de análise e não do tema em si. Desta busca (quadro 2) apenas dois trabalhos
foram selecionados: (JESUS, 2013) e (LEAL, 2013). Não encontramos muitas possibilidades
de filtro e os demais textos que apresentavam uma relação com o tema não estavam
disponíveis para consulta, eram assinalados com a expressão “Trabalho anterior à
Plataforma Sucupira”. Decidimos então fazer a busca em outros sítios/bancos de dados.
Desta forma no dia 11.12.2017 visitamos o Banco Digital de Teses e Dissertações
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia -IBICT, que possibilitou uma
busca avançada. Ao lançar os termos “Gestão escolar”, “Escola do campo” e “Avaliação em
Larga Escala”, com filtro “em assuntos” fomos surpreendidas por um zero resultado,
tentamos então separar os termos com outras combinações, tais como “Gestão Escolar” e
“Avaliação em Larga Escala”, com filtro “em assunto” e encontramos um total de (4) quatro
trabalhos (quadro 3): Garro (2016), Möllmann (2010), Pasini (2016) e Carvalho (2015), os
quais, que após leitura dos seus resumos, foram selecionados para nosso estudo. Em
seguida buscamos a combinação dos termos “Escolas do Campo” e “Gestão Escolar”,
também com o filtro “em assunto” e encontramos outros (4) quatro trabalhos, Evangelista
(2016), Rosa (2014), Nascimento (2009), e Araújo (2014), cuja leitura de resumos os
selecionou para o trabalho que então iniciamos.
Seleção de trabalhos: Palavras chave
Quadro 1- Periódicos Capes
Palavras chave
Gestão escolar, escola do campo, avaliação em larga
escala e ciclo de políticas (B1- busca 1)

Quantidade
total
06

Quadro 2 – Catálogos de Teses e Dissertações Capes
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Palavra
Gestão escolar, escola do campo e avaliação em
larga escala (B2- busca 2)
Quadro 3- Banco Digital de Teses e Dissertações IBICIT
Palavra
Gestão escolar, escola do campo e avaliação em
larga escala (B3 – busca 3)
Gestão escolar e Avaliação em larga escala (B4 –
busca 4)
Escola do campo e Gestão escolar (B5 – busca 5)

Quantidade
total
106

Textos
selecionados
02

Quantidade
total
Zero

Textos
selecionados
Zero

04

04

04

04

Um primeiro olhar sobre as pesquisas
Como primeira categoria de análise elegemos a relação entre os termos “Gestão
escolar”, “escola do campo” e “avaliação em larga escala” (quadro 2), que compõem a base
deste estudo. Como resultado, percebemos um reduzido número de trabalhos disponíveis
para acesso completo, fazendo-se necessário isolar os termos em dois grupos de
combinações distintas: um com a combinação “gestão escolar” e “avaliação em larga
escala” e outro com “gestão escolar” e “escola do campo”, o que sugere uma boa relação
da gestão escolar com os outros dois termos e uma ausência ou pelo menos reduzida
relação entre escola do campo e avaliações em larga escala.
É possível que o tema gestão escolar esteja em constante destaque devido aos
processos de descentralização da educação e as mudanças que sofreram o papel do gestor
com a globalização e os modelos gerenciais de educação. Esta nova gestão tem sido objeto
constante de estudos, dos mais diversos, que observam a autonomia, a qualidade, a
democracia e ainda a eficiência. Apresenta, no entanto, um modelo linear de análise,
voltado para a política, aquela que se ocupa de avaliar e monitorar determinada política.
No que diz respeito à escola do campo e às políticas de avaliação em larga escala,
percebemos que os estudos apontados pela pesquisa as relacionam com a gestão, como
sendo um viés de suas ações, como mais uma atribuição da gestão escolar. O pesquisador
desperdiça a oportunidade de debater a escola do campo, suas peculiaridades e sujeitos,
bem como as políticas de avaliação em larga escala, possíveis interpretações, percepções
e como cenário fecundo de possibilidades e de contribuições à educação e à pesquisa. Tal
percepção evidencia a necessidade de rever o universo e a abordagem das pesquisas sobre
tais políticas e educação do campo, considerando peculiaridades locais importantes à
recontextualização e recondução das políticas no Brasil, que, apesar dos recentes avanços,
estão ainda presas a um modelo linear, que Mainardes, Ferreira e Tello, (2011, p .153)
apresentam
nas décadas de 1970 e 1980, no debate internacional, vários modelos
lineares de formulação e de análise de políticas foram desenvolvidos. Em
geral, esses referenciais definiam as fases do processo político como
agenda, projeto (formulação), adoção, implementação avaliação e
reajuste. As metodologias propostas destacavam a avaliação das
políticas, por meio da análise do processo e dos impactos provocados
pela implementação. A avaliação do processo visava sobretudo, à
aferição da eficácia dos programas e à avaliação da relação custobenefício.
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

84

Desta forma as experiências de determinada cultura educacional não recebem,
ainda, a atenção que é necessária, têm papel secundário nos estudos sobre políticas
educacionais.
Apresentamos então uma segunda categoria de análise: a abordagem teórica da
análise das pesquisas. Entre os dois (2) primeiros trabalhos selecionados (quadro 4), em
que constam a combinação “Gestão escolar”, “escola do campo” e “política de avaliação
em larga escala”: um deles, a dissertação de Jesus (2013) aponta como abordagem teórica
de análise, o que Ball e Mainardes (2011) denominam análise e avaliação de programas e
políticas educacionais específicas, cuja preocupação seria a verificação de sua execução e
resultados, uma abordagens linear. O segundo trabalho, a tese de Leal (2013), explicita sua
abordagem teórica apresentando uma referência mais densa, utiliza o ciclo político de
Frey, o Estado ampliado, intelectuais orgânicos e hegemonia de Gramsci para fundamentar
a análise da pesquisa. Nos demais oito (8) trabalhos, encontramos cinco (5) sem a definição
da abordagem teórica explícita no resumo, mas que apresentavam-se como pesquisas
qualitativas, com instrumentos de entrevista e observação, o que nos levou à leitura dos
textos completos e então a identificação de dois (2) deles. Restando então três trabalhos
sem definição clara.
Desta forma temos ainda cinco (5) trabalhos com abordagem teórica definida,
mesmo que implícita no trabalho. Entre eles encontramos o de Evangelista (2016) com
visão estadocêntrica, vislumbrando a escola como responsável pela não apropriação
daquela política e o gestor como possível interventor; outro trabalho, baseado na Rede de
Significações (ARAÚJO, 2014), constata a precariedade da educação do campo e a
tendência a deslocar os alunos para zona urbana, considerando a demanda e não a
necessidade de vínculo com o campo; Rosa (2014) com perspectiva Marxista, percebe o
programa Escola Ativa como estratégia de gestão e não como política. Outros dois (2)
trabalhos com abordagens semelhantes entre si (PASINI, 2016) (GARRO,2016), utilizam
uma abordagem que percebe a escola como produtora de políticas (ciclo de políticas),
baseiam-se em Ball, Mainardes e uma delas também em Certeau. Tivemos, portanto dez
(10) trabalhos, dos quais três (03) não definiram em resumo a abordagem a que
submeteram seu estudo.
As pesquisas de políticas em educação apresentam uma tendência a análises
lineares de políticas ou programas educacionais, que muitas vezes reduzem-se à mera
constatação de que aquele programa ou política é ou não eficaz, que determinados
sujeitos contribuem ou não, ou ainda que determinada abordagem é mais adequada que
outra (s). Sentimos falta, no entanto, de abordagens que versem sobre o caminhar político,
a construção e reconstrução das políticas, no seio de sua vivência, em locais deveras
distintos, nas relações entre os sujeitos comuns carregados de experiências e que têm
muito a falar às pesquisas. Confirmando o que Ball e Mainardes (2011, p. 11) afirmam ao
destacar que
no Brasil a pesquisa sobre políticas educacionais vem se configurando
como um campo distinto de investigação e em permanente busca de
consolidação. Nos últimos anos pôde-se observar um aumento
significativo de pesquisas, publicações, grupos de pesquisa, linhas de
pesquisa em programas de pós graduação e eventos específicos sobre
políticas sociais e educacionais. Apesar desse cenário promissor, diversos
pesquisadores do campo das políticas destacam a necessidade de
empregar referenciais analíticos mais consistentes, bem como de ampliar
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a interlocução com a literatura internacional, bastante vasta e com uma
variedade de perspectivas teórico- metodológicas.

As pesquisas têm muito a contribuir, com abordagens consistentes que permitam
ir além da análise cíclica da política para a política, as contribuições e percepções podem
ser a produção de ciência, a recontextualização de práticas.
Uma terceira categoria de análise acerca dos trabalhos aqui estudados, diz respeito
aos objetivos de cada grupo de trabalhos: no primeiro grupo, cujas palavras de busca
foram “Gestão escolar”, “escola do campo”, “avaliação em larga escala” temos uma
constância do verbo analisar, o que nos remete à compreensão de que problematizam
e/ou priorizam a observação. Um deles analisa como, e se, a política nacional de educação
para o campo vem sendo construída (LEAL, 2013) e o outro como e se a política de
avaliação em larga escala repercute na cultura organizacional da escola (JESUS, 2013).
No segundo grupo de trabalhos cujos termos de busca foram “Gestão escolar” e
“avaliação em larga escala” encontramos “Identificar, analisar e tencionar Concepções
veiculadas pelo governo e Concepções vivenciadas pelos integrantes sobre avaliação
externa, gestão escolar e qualidade na educação (GARRO, 2016)”, “Compreender como a
avaliação em larga escala e a gestão da educação básica são significadas pela escola
privada e analisar uso, contribuição e silêncios da escola privada (MÖLLMANN, 2010)”,
“Como as avaliações em larga escala repercutem no contexto da prática, Descrever
estratégias de gestão identificar políticas educacionais para melhoria do ideb,
Compreender como as políticas federais repercutem nas políticas municipais (PASINI,
2016)”, “Verificar gestão do sistema mineiro de avaliação da educação pública e propor
melhoria na gestão e apropriação de resultados em duas escolas municipais (CARVALHO,
2015).
Observamos que a política de avaliação em larga escala é utilizada, em sua maioria,
para reconhecer a instituição, suas práticas e a atuação da gestão, como ela se percebe e
atua na execução da política, demonstrando um distanciamento da mera verificação, uma
análise da política, explicitam inclusive, em dois trabalhos: Garro (2016) e Pasini (2016), a
repercussão destas no contexto da prática. Elemento presente no ciclo de política,
abordagem de análise proposta por Stephan J. Ball (2011. p. 157) que
pode ser considerada como método de pesquisa política. O processo de
formulação de políticas é considerado como um ciclo contínuo, no qual
as políticas são formuladas e recriadas. Os três ciclos principais são o
contexto da influência, de produção de texto e o contexto da prática.
Esses contextos são intimamente ligados e inter-relacionados, não tem
dimensão temporal nem sequencial e não são lineares.

Mostrando que outras abordagens não lineares oportunizam pesquisa em política
e educação que consideram mais que o processo de produção a verificação, mas caminhos
diversos e incertos a se construir.
Já em relação ao termo gestão escolar, percebemos que em outros dois (2)
trabalhos (MÖLLMANN, 2010) e (CARVALHO, 2015) tal gestão é tratada como elemento
principal e avaliada quanto à sua capacidade e eficiência em conduzir as demais políticas
na escola. Demonstrando neste caso uma centralidade em relação à gestão, ao estado.
No terceiro grupo, das palavras “Escola do campo” e “Gestão escolar” há a
presença marcante do verbo analisar, no entanto os trabalhos centram-se na verificação,
não há problematização ou alguma marca da educação do campo como elemento
diferencial na análise. “Analisar a implantação de políticas públicas para a educação do
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campo e o papel do gestor nesse processo (EVANGELISTA, 2016)”; “Analisar possibilidades
e participação da comunidades do campo na gestão da escola (ROSA,2014)”; ”Analisar
possibilidades e participação da comunidades do campo na gestão da escola e discutir
autonomia dentro da perspectiva do programa (ROSA, 2014)”; “Analisar a organização do
trabalho escolar nas escolas rurais com ênfase em aspectos da gestão escolar
NASCIMENTO, 2009)”; “Compreender as significações dos gestores educacionais sobre o
atendimento de crianças do campo na Educação Infantil”(ARAUJO, 2014).
Neste grupo, a relação entre as palavras “escola do campo” e “gestão escolar” não
apresentam o local, o campo, como elemento essencial, demonstram haver uma
centralidade no papel do gestor, marcadamente na sua percepção e atuação nas
demandas que se impõem, os objetivos propõem uma relação, mas o que de fato
percebemos é que busca verificar a gestão, sua eficácia e o perfil regulatório. Temos aqui
a forte marca das mudanças na regulação advindas com a globalização, como afirma Ball
(2011), na mudança de concepção, o processo de reforma de relações e práticas da chefia
também gera uma profunda mudança de valores e subjetividades das lideranças nas
escolas.
Uma escola eficiente, cujo gestor seja líder, desenvolva aptidões que garantam o
bom desempenho da instituição, legitimada pela gestão democrática ou de qualidade
demonstra merecida atenção. Nesta ordem mercadológica as pesquisas em educação
podem ter uma tendência a buscar a constatação ou negação destas regras, no entanto as
discussões em torno das pesquisas e suas abordagens estão na agenda já algum tempo e
não demonstram recuar. Há uma defesa de que existe vida além da gestão, que todos os
sujeitos presentes na instituição são elementos–chave na produção de políticas, de
educação, sujeitos capazes de modificar o rumo, de fazer de outra forma, ou melhor,
recontextualizar e apresentar um novo cenário, mutável, inconstante, portanto real.

2 ABORDAGEM TEÓRICA/OBJETIVOS DA PESQUISA
Quadro 4- (B2)
Trabalho/ autor

Modalidad
e/
local/ano
de
publicação
Cultura
Dissertação
Organizacional
e
2013
Avaliação em Larga
(2007Escala:
Faces
e
2009)
Interfaces a partir da
Análise de Escola
Públicas Municipais –
Graziela de Jesus
Na
Mão
e
Na
Tese
Contramão
da
2013
Política: A Realização
Da Política Nacional
de Educação o Campo
Em Municípios do

Abordagem teórica

Objetivo

Não deixa claro

Analisar como e se as
políticas de Avaliação em
Larga Escala repercute na
cultura organizacional de
escolas municipais de
diferentes municípios

Ciclo Político (FREY,
2000);
Conceitos de
apropriação Lev S.
Vygotsky;
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Analisar se e como a
Política
Nacional
de
Educação
do
Campo
(PNEC), que vem sendo
construída no Brasil, é
realizada
em
três
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Cariri Paraibano Fernanda de Lourdes
Almeida Leal

Estado ampliado,
intelectuais
orgânicos e
hegemonia, de
Gramsci

municípios
paraibano

do

Cariri

Quadro 5- (B3)
Trabalho

Modalidade
Perspectiva de
/ local/
analise
Ano de
publicação
Avaliação
Externa,
Tese
A escola como
Gestão e Qualidade da
produtora de
Educação
Escolar: São Paulo politicas
Concepções Veiculadas
2016
*Mainardes
e
Concepções (2007-2014) *Ball
Vivenciadas
no
*Certeau
Cotidiano EscolarAna Lúcia Garcia Parro
“Gestão e Avaliação em
Tese
Não deixa claro
Larga Escala: Uma
Analise a Partir da São Paulo
Perspectiva de Escolas
Privadas no Rio Grande 2009-2010
do SulIbanor Möllmann
“Políticas de avaliação
em larga escala e o
contexto da pratica em
municípios de pequeno
porte do estado do
Paraná “Juliana Fatima
Serraglio Pasini

“As apropriações de
resultados do PROEB e
as estratégias utilizadas
por 2 escolas de EF da
rede estadual de juiz de
fora “
Luis Cláudio Rodrigues
De Carvalho

Tese
São
Leopoldo

Não explicita.
Mas no corpo do
texto refere-se ao
ciclo de políticas de
Stephen Ball

2016
2005-2013

Dissertação

Não cita

Juiz de fora
–MG

Resumo muito
objetivo

2015
2012

QUADRO 6- (B4)
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Identificar, analisar e
tencionar
Concepções
veiculadas pelo governo e
Concepções vivenciadas
pelos integrantes sobre
avaliação externa, gestão
escolar e qualidade na
educação.
Compreender como a ALE
e a gestão da educação
básica são significadas pela
escola privada
Analisar uso, contribuição
e silêncios da escola
privada
Como as Avaliações em
larga escala repercutem no
contexto da prática;
Descrever estratégias de
gestão;
Identificar politicas educ. p
melhoria do ideb;
Compreender como as
políticas
federais
repercutem nas políticas
municipais.
Verificar gestão do sistema
mineiro de avaliação da
educação pública e propor
melhoria na gestão e
apropriação de resultados
em 2 escolas.
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Trabalho

Modalidade
/ local/
Ano de
publicação
A Gestão de Escolas
Tese
Rurais no Contexto das
Poços de
Políticas Públicas de caldas - MG
Educação do Campo2016
Abigail
Bastos
Evangelista
O programa escola ativa
e a gestão participativa
em escolas do campo –
Julia Mazinini Rosa

Dissertação
Ribeirão
Preto
2014

Estrutura, Organização
e Políticas da Gestão
nas Escolas Rurais da
Rede Pública Municipal
de UberlândiaMarilia Das Graças
Nascimento

Dissertação
Uberlândia
- MG- 2009
(20012004)

Educação Infantil do
Campo e Gestores
Educacionais
Thaise Vieira de Araujo

Dissertação
2014

Perspectiva de
analise

Não define,
mas demonstra um
visão estadocêntrica
de análise

Analisar a implantação de
políticas públicas para a
educação do campo e o
papel do gestor nesse
processo

Cita Marx, Gramsci e Analisar possibilidades e
Engels
participação
da
comunidades do campo na
gestão da escola
Discutir autonomia dentro
da
perspectiva
do
programa
Não apresenta no
Analise da organização do
resumo
trabalho
escolar
nas
escolas rurais com ênfase
em aspectos da gestão
escolar

Rede de
significações
Abordagem
quantitativa /
qualitativa

Compreender
as
significações dos gestores
educacionais sobre o
atendimento de crianças
do campo na EI

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pesquisas em políticas educacionais são uma realidade recente e podem
apresentar certa limitação quanto a sua condução e definição de abordagens teóricas ou
metodológicas. Neste sentido realizamos neste trabalho a analise de produções
acadêmicas sobre políticas de avaliações em larga escala e sua condução pela gestão em
escolas do campo, visando perceber a abordagem teórica e como tais pesquisas percebem
as relações que se forjam em seu contexto. Buscamos material para este estudo em sítios
e bancos de teses e dissertações, cujo material nos possibilitou a observação e como
referencial teórico- analítico utilizamos o ciclo de políticas de Ball e Bowe.
Entre um trabalho e outro percebemos, durante nossa pesquisa, a dificuldade em
explicitar uma abordagem clara de análise: alguns não a definiram, deixaram-se levar pela
verificação, perdendo a oportunidade de encontrar naquele estudo as multifaces da
política e das relações que se forjam em seu processo. Temos a visão de autores como Ball,
Mainardes e Tello (2011), que explicitam essa necessidade, que se apresentaram
claramente nos trabalhos analisados aqui, de buscar abordagens não lineares e análises
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descentradas, de pesquisar as políticas como possibilidades, como elemento contextual
cujo local, relações e sujeitos são também elementos importante e decisivos.
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SENTIDOS DE QUALIDADE DA/NA ESCOLA PÚBLICA EM MOSSORÓ/RN: O que pensam e
dizem os professores1
Anaylla da Silva Lemos2
Marcia Betania de Oliveira3
RESUMO: Neste artigo nos propomos discutir sentidos de qualidade da/na escola pública
sob a perspectiva dos professores. Apresentamos resultados de uma pesquisa qualitativa,
em curso, realizada em escolas situadas no município de Mossoró/RN, cujos entrevistados
são professores das escolas partícipes da pesquisa. Empiricamente, foram desenvolvidos
os seguintes procedimentos metodológicos: foi realizada uma visita a duas escolas públicas
e a aplicação de um questionário com alguns de seus professores. Na perspectiva de
compreender sentidos atribuídos pelos professores à qualidade da/na educação nas
políticas de currículo ali desenvolvidas, perguntamos: O que é uma escola de qualidade
para você? Caso você considere sua escola como sendo de qualidade, onde, ou em quais
elementos, você vê qualidade da/na educação (na escola)? Na sua opinião, em quais
aspectos sua escola se aproxima ou se distancia de uma escola considerada de qualidade?
Como os documentos da escola (o PPP, mapa educacional, dentre outros)
apontam/discutem sentidos de qualidade? Para fundamentar as discussões em pauta,
utilizamos como base referenciais de abordagem desconstrucionista, em especial,
discussões apontadas por Lopes (2012). A partir das respostas dos entrevistados foi
possível compreender que, para alguns, a questão da qualidade da/na escola está
relacionada à quantidade, sendo esta destacada em vários aspectos: na estrutura física,
nos melhores resultados frente às avaliações externas, nos considerados melhores
projetos científicos, e principalmente, no número de projetos apresentados em eventos
diversos. Os números de alunos aprovados em vestibulares também são apontados nos
documentos das escolas como um ponto para mostrar a qualidade nas instituições de
ensino. Qualidade na escola é significada, ainda, pela importância que os profissionais
demonstram em conhecer os alunos, considerando o que eles traziam/trazem de
conhecimento, pela necessidade demonstrada por alguns dos educadores com o processo
formativo dos alunos e por fim, pela necessidade do cumprimento dos direitos tanto dos
alunos quanto dos professores. A escola é significada como de não qualidade, ou de baixa
qualidade por alguns professores, por sua localização em bairros periféricos da cidade,
bem como, pela falta de articulações entre escola e famílias dos alunos. Muito embora,
esses mesmos professores destacam a importância de uma boa equipe pedagógica e a
importância de um bom quadro docente qualificado. Consideramos, por fim, que significar
qualidade da/na escola pública nos possibilita desconstruir sentidos outros
discursivamente construídos.
Palavras chaves: Educação; Qualidade da/na educação; Escola pública; Professores;
Sentidos de qualidade.
1 INTRODUÇÃO
Discussões em torno da qualidade do/no ensino estão sempre em pauta. Basta ver
como diretrizes e projetos educacionais apontam com maior ênfase a qualidade do ensino
como principal ponto a ser conquistado. O Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL,
2014), cuja finalidade é a de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da
qualidade da educação no país, aponta metas e estratégias a serem aplicadas, as quais
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devem ser atingidas durante o período de dez anos. Ao fazermos uma busca no documento
em questão, encontramos a palavra “qualidade” sessenta e três vezes. Em meio a elas,
está a discussão do aumento da taxa de oferta de ensino tanto nos níveis básicos como no
superior, mas, sem perder o padrão de qualidade definido na constituição de 1988 (BRASIL,
1998).
Ainda na busca na constituição federal (BRASIL, 1998), a palavra “qualidade”
aparece dezesseis vezes, e geralmente relacionada ao aumento de oferta de ensino e à
melhoria dos profissionais atuantes na educação. Quando buscada a expressão “qualidade
da educação”, em uma única citação (inciso VI, Art. 60), está articulada ao financiamento
da educação, em especial no que diz respeito à manutenção e desenvolvimento da
educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.
Em meio à pressão das avaliações de larga escala pela pretensa qualidade da
educação, dentro dos ambientes escolares a necessidade de mostrar e de atingir os
resultados esperados pelas metas aumentaram ainda mais. Silva, Almeida e Santos (2016)
em conversa com Paro, apontam que essas avaliações podem contrapor o
desenvolvimento da escola e que elas, mesmo com os bons resultados dos alunos, não
asseguram que houve, de fato, aprendizagem. Além disso, é indispensável saber como,
para quem está destinada e como é analisada a qualidade no sistema de ensino.
Segundo Matheus e Lopes (2014), para ocorrer as avaliações nas escolas seria
necessário ter uma padronização de qualidade entre as escolas que devem ser asseguradas
pelo poder público, e que esse padrão estaria ligado à ideia de garantia das mesmas
oportunidades a todos. Em perspectivas discursivas de análise, essas autoras destacam
que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, é considerado como o
termômetro da qualidade da educação e que tem como funções medir, comparar e avaliar,
em que, ao mesmo tempo é um indicador capaz de verificar e classificar os resultados
obtidos. Conforme o pensamento das autoras (MATHEUS; LOPES, 2014), é temível que as
escolas trabalhem apenas para mostrar resultado e esqueçam do currículo de
aprendizagem dos alunos.
Para Matheus e Lopes (2014, p. 345), acredita-se que a educação de qualidade,
realmente, tenha importante papel no processo de mudança social e na superação das
divisões da sociedade. Com isso, a qualidade educacional se tornaria uma grande
oportunidade de acarretar novas melhorias tais como na aprendizagem dos alunos e
consequentemente na melhoria do país.
Considerando o quão produtivo é essa discussão em torno da qualidade da
educação, desenvolvemos uma pesquisa, em curso, a qual investiga sentidos de qualidade
na/da educação em políticas curriculares de escolas da rede básica. Apresentamos, neste
artigo, resultados parciais dessa pesquisa qualitativa, destacando questões levantadas em
duas escolas do município de Mossoró, RN.
Como já citado no texto as escolas são do município de Mossoró, RN, onde as
mesmas, são identificadas no decorrer do texto como Escola X e Escola Y. A Escola Y,
apresenta-se como uma escola que concentra muitos alunos matriculados, com grande
estrutura física (várias salas de aulas, laboratórios para desenvolvimento de aulas práticas
de biologia e química, laboratórios de matemática e jogos), apresenta bons resultados
frente as avaliações externas, 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. A instituição fica localizada no
centro do município, sendo assim, recebe alunos tanto da zona periférica como do centro
urbano, 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
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em Segurança do Trabalho), a alguns alunos da instituição. Atende aproximadamente 889
alunos, dividido em 26 turmas. Já a Escola X, está localizada em uma área periférica da
cidade, em que muitas das vezes existem um grande número de evasão dos alunos, em
especial, do ensino médio segundo os funcionários da escola. 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, possui ausência de professores em alguns componentes
curriculares. A instituição, possui o MédioTec, em que alguns alunos são selecionados pelo
o SIGEDUC através de suas notas, o curso de Técnico em Informático, ocorre dentro da
própria escola e os alunos apontam a importância desse curso para já ingressarem dentro
do mercado profissional. Os alunos que cursam essa modalidade de ensino acabam por
não cursar algumas disciplinas da grade escolar, como filosofia e sociologia.
Para desenvolver esse estudo usamos uma pesquisa com os professores da escola,
em que fizemos perguntas a eles de como entendiam a qualidade na escola, quais os
elementos dentro do ambiente escolar apresentam qualidade. Iremos tratar neste estudo
sentidos de qualidade nas perspectivas dos professores. Foram entrevistados quatro
professores (sendo dois da Escola X e dois da Escola Y) cujas falas estão destacadas ao
longo do texto em itálico; cada entrevistado será identificado como P1, P2, P3 e P4 (sendo
o P1 e P2 da Escola X, P3 e P4 Escola Y). O artigo está dividido em três partes além dessa
introdução e das considerações finais. Na primeira delas, abordamos a influência das
avaliações externas sobre a ideia de qualidade educacional; na segunda, destacamos a
visão da qualidade da/na educação com uma leitura em Lopes (2012) e autores do mesmo
grupo de estudos que fazem discussões acerca do tema proposto, na última parte,
apresentamos alguns dos resultados das conversas com os docentes, por meio das quais
apresentamos percepções sobre a qualidade.

2 A INFLUÊNCIA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS SOBRE A QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO
As avaliações externas surgem como necessidade de monitoramento do
desenvolvimento da educação brasileira; vêm como provas padronizadas e com os
resultados apresentados que possibilitam comparações entre as escolas. Segundo
Alavarse, Bravo e Machado (2013, p. 17),
a presença das avaliações externas ganhou proeminência após o
desdobramento do Saeb, em 2005, em duas avaliações complementares: a
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), mais conhecida pelo nome
de Prova Brasil, e a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) ambas têm
como objeto a avaliação de língua portuguesa (leitura) e matemática (resolução
de problemas), mediante provas com itens de múltipla escolha aplicadas em
alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio.

Alavarse, Bravo e Machado (2013), destacam ainda que essas avaliações
aprofundam a discussão de procedimentos de estatística em que ressaltam a importância
de sempre mostrarem os melhores resultados e que em algumas redes educacionais
desenvolveram políticas de remuneração adicional a alguns profissionais caso fossem
atingindo as metas estabelecidas, excluindo assim também o contexto em que as escolas
estão inseridas. Com isso, essa precisão de mostrar resultados ressalta ainda mais em
algumas escolas a necessidade de “maquiar” os resultados, onde, quando estão próximas
do período das avaliações muitas das escolas começam uma espécie de “treinamento” dos
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alunos nos componentes curriculares que irão ser avaliados, na investida de melhorar os
resultados dos alunos para o cumprimento de metas.
Tais avaliações, dentre outras consideradas por Matheus e Lopes (2014, p.341)
como testes centralizados, estabelecem critérios que acabam por nortear o movimento
Todos pela Educação. Esse movimento, criado em 2006,
[...] é uma instituição que atua como produtora de conhecimento, fomentadora
e mobilizadora. Com o objetivo de contribuir de forma decisiva para que a oferta
de Educação de qualidade passe do patamar de importante para urgente no País,
a atuação está estruturada em três áreas que funcionam de maneira interligada
e complementar, baseada nas 5 Metas, 5 Bandeiras e 5 Atitudes
(https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/comoatua/?tid_lang=1)

Metas de qualidade são/estão associadas ao processo de inclusão escolar, à
redução da defasagem idade-série, ao alcance de índices instrucionais adequados, a partir
de critérios previamente estabelecidos nos referidos testes padronizados/avaliação em
larga escala. Nessa perspectiva, o discurso de qualidade, “especialmente difundido nas
propostas de qualidade total dos anos 1990 [não limitadas a esse período], marcadas por
uma estreita relação entre os modos de operar da escola e as dinâmicas empresariais”,
conforme apontado por Matheus e Lopes (2014, p.354), está discursivamente associado
às avaliações de larga escala.
Santos e Oliveira (2016), em conversa com Ball, articulam a ideia de qualidade
da/na educação relacionada com a concepção de “mais” e “melhor” e a interligam a
competitividade econômica advinda do capitalismo, ou seja, quanto mais alunos, mais
salas, mais tempo em sala de aula, melhores números frente as avaliações, melhor
desempenho mostraria qualidade educacional. Com isso, as escolas estão expostas a
cultura em que sempre terá que obter o sucesso e obter a eficácia de sempre ter um
grande número de alunos aprovados nos vestibulares e Enem como forma de ser
considerada com qualidade.
3 QUALIDADE DA/NA EDUCAÇÃO NA VISÃO DOS ESTUDIOSOS DA ÁREA
Ao discutir qualidade da escola pública, Lopes (2012) aponta a importância do
currículo na qualidade na/da educação e a necessidade de descontruir a ideia de que os
resultados das avaliações expressam a qualidade da escola e consequentemente tornam
padrão da qualidade educacional a escola que sempre atinge as metas e os melhores
resultados. Para essa autora (Lopes, 2012 p. 13), as políticas curriculares, tanto no Brasil,
como em outros países, vêm se desenvolvendo com base em discurso que conecta
currículo com qualidade da Educação. Lopes, acredita também que se faz necessário
compreender e problematizar esses dois conceitos: qualidade e currículo.
Para Lopes (2012), a questão do conceito de currículo vai além do que deve ser
ensinado nas escolas e que esse mesmo currículo deve assegurar todas as lutas sociais e
cultura e que o currículo não é algo tratado como fixado, mas sim, algo dinâmico. No
contexto mais crítico, a autora aponta o currículo como possibilidade de ampliação da
capacidade do pensamento crítico. Em relação à qualidade associada ao currículo Lopes
(2012 p. 27) diz que a qualidade da educação é uma questão de currículo, caso
consideremos essa qualidade e esse currículo como projetos a serem construídos, sem
certezas, sem uma resposta única. Sendo assim, tanto o currículo como a qualidade são
considerados conceitos múltiplos e dinâmicos.
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Quanto à significação do termo qualidade, Lopes (2012) traz como um significante
vazio e que é contextualizado de diversas maneiras sendo assim sempre provisórias,
cada um de nós pode assumir diferentes concepções sobre como “preencher”
esse significante vazio, mas a definição dessa qualidade não depende apenas do
que acreditamos e do que queremos, mas depende de inúmeras negociações de
sentidos a serem feitas, inclusive por quem vem depois do nós. (Lopes, 2012 p.
26)

Para Dourado e Oliveira (2009, p. 204) a qualidade é um conceito histórico e que se
altera com o tempo e o contexto, “caso se tome como referência o momento atual, tal
perspectiva implica compreender que embates e visões de mundo se apresentam no
cenário atual de reforma do Estado, de rediscussão dos marcos da educação –- como
direito social e como mercadoria –, entre outros”.
Frente às discussões postas, compreendemos que a qualidade da/na educação não
é nem deve ser vista como algo que aglutina todos os contextos e realidades sociais a um
único padrão de qualidade, onde uma escola que apresenta ter uma melhor estrutura
(tanto física como de professores) seja correlacionada a uma que não apresenta ter as
mesmas condições físicas e de recursos humanos. Conhecer a realidade das escolas antes
de traçar metas e objetivos é de suma importância para que assim as escolas possam
atingir uma melhora na qualidade educacional.
4 SENTIDOS DE QUALIDADE: O QUE PENSAM E DIZEM OS PROFESSORES
Os docentes também acabam por atribuir sentidos à definição educação de
qualidade, sendo assim, nos torna claro que cada um de nós pode assumir um significado
ao que seria a qualidade educacional. Entretanto, essa definição não depende apenas do
que acreditamos e queremos (Lopes, 2012).
Considerando que a pesquisa que tem originado esse trabalho ainda está em curso,
o questionário aqui apresentado ainda se encontra em construção. O primeiro
questionamento feito aos docentes esteve fundamentado em como eles compreendem
uma escola de qualidade. A maioria dos entrevistados destaca a importância com 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, destacam também a
importância de uma escola que possua professores qualificados, funcionários
comprometidos com a aprendizagem dos alunos, uma estrutura capaz de
atender as necessidades da comunidade escolar e que possa contar com a
participação efetiva da família.

Para P2, a qualidade educacional se dá também através de uma escola que realiza
o seu trabalho, independente das circunstâncias adversas que surgem no cotidiano escolar,
tais como, a não valorização do profissional da educação, falta de uma boa estrutura física
para os alunos... E por fim, o P3 destaca a importância do cumprimento das leis para uma
educação de qualidade, onde as leis sejam respeitadas, os direitos ofertados e os deveres
cobrados.
Assentir esses aspectos que podem definir a qualidade da/na educação nos levam
ao outro questionamento, a fim de compreender quais são os elementos presentes nas
instituições participantes da pesquisa que apresentam ter qualidade de acordo com as
perspectivas dos professores entrevistados. Para um deles, apresentam qualidade, os
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projetos desenvolvidos pela coordenação e no apoio pedagógico que os professores
recebem para realizar as atividades planejadas, bem como, os projetos científicos que a
escola desenvolve (P4). Para outro entrevistado (P1), a estrutura física é o que possibilita a
qualidade da/na educação, ter toda essa estrutura nos permite oferecer uma boa
qualidade aos nossos alunos. Entre os professores entrevistados todos destacam a
importância e qualidade na equipe pedagógica da escola e apontam a mesma como sendo
o elemento que apresenta ter mais qualidade.
Ao perguntarmos em quais aspectos a escola se aproxima e se distancia de uma
escola considerada de qualidade os docentes entrevistados relataram os aspectos em que
a escola se aproximava, por ser uma escola organizada, onde a equipe é responsável e
muito bem articulada (P2). Em seguida, os mesmos docentes destacaram que o que
distancia de uma escola de qualidade 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, gerando assim, a principal
diferença na escola em que os alunos sem esses acompanhamentos são mais
desmotivados e desinteressados pelo estudo.
Por fim, questionamos como os documentos (PPP, mapa educacional, etc...) das
escolas discutem a qualidade da/na educação. Um deles respondeu que essa questão
aparece (no PPP) ao propor projetos interdisciplinares(P3); outro docente entrevistado
relata que é quando escolhem metas e estratégias para facilitar o processo educacional e
suas simplificações na escola (P2). Já P3 revela que os documentos das escolas discutem a
qualidade da/na educação quando 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. Por fim, o último dos professores entrevistados
assegura que é quando escolhem metas e estratégias para facilitar o processo educacional
e suas simplificações na escola (P4).
5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Em que consiste, enfim, a qualidade da/na educação? Quais sentidos são atribuídos
à tal qualidade? Como estudiosos discutem essa temática? O que pensam e dizem os
professores que se encontram na escola básica? Ao longo deste texto, que constitui parte
de nossa pesquisa, em curso, 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.
Compreendemos o quanto as avaliações externas servem/têm servido como
instrumentos reguladores do desenvolvimento da educação brasileira, em seu formato de
provas padronizadas cujos resultados são utilizados, na grande maioria das vezes, como
formas de comparações entre as escolas, ranqueando-as. Em que esse ranqueamento
acaba fazendo com os profissionais da educação fiquem presos a resultados e metas que
devem ser atingidas ao longo do ano letivo das instituições.
Tomando como base os referenciais estudados e as falas dos sujeitos entrevistados,
compreendemos tais questões como relações discursivamente construídas. Sentidos de
educação se deslocam constantemente dependendo dos contextos de leitura e de análise
desses sentidos. Para documentos oficiais como o Plano Nacional de Educação ou para a
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Constituição Federal, qualidade da educação está, geralmente, associada à expansão do
ensino e ao financiamento da educação básica e superior.
Para os professores entrevistados, qualidade pode se apresentar na boa estrutura
física da escola, nos projetos didático-pedagógicos que ela desenvolve; também, em sua
equipe pedagógica e na relação que mantém com a comunidade, em especial, com as
famílias dos alunos.
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PROJETO JOVEM DE FUTURO: ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DE 2008 A 2013
Maria Valnice da Silva27
Jean Mac Cole Tavares Santos28
RESUMO: O Projeto Jovem de Futuro (PJF) consolidou-se nas escolas públicas de ensino
médio por meio de parcerias com as instituições públicas e com o objetivo de melhorar a
qualidade do ensino. Neste artigo, analiso como a política do projeto configura-se nas
produções acadêmicas na perspectiva do aluno, do professor e da gestão escolar buscando
refletir os processos ocorridos para sua efetivação nas escolas públicas brasileiras. Na
perspectiva do aluno, abordo o desempenho e o abandono; do professor, a formação e as
práticas pedagógicas e em relação à gestão escolar, a formação e o modelo de gestão para
resultados. O período analisado será de 2008 a 2013 que inclui a fase piloto á
implementação. O procedimento metodológico do estudo concretizou-se a partir de um
recorte das produções, à metodologia e aos resultados das pesquisas e foi efetivado pelo
modelo de pesquisa estado do conhecimento, publicadas no Banco Digital de Teses e
Dissertações (BDTD/CAPES). O embasamento teórico compreende as pesquisas de Silva
(2010), Iwasaki (2013), Monteiro (2014), Forestieri (2014), Mofacto (2014), Takeuti (2014),
Peroni (2013), Arelaro (2007), Romanowski (2015), Morosini (2015) e André (2009). O
artigo está estruturado em introdução, procedimentos teóricos e metodológicos, o
desenho do PJF, análise das produções acadêmicas e as considerações finais. Por fim,
pondero que a ingerência da inciativa privada nas escolas públicas fortalece o modelo
econômico neoliberal e interfere na autonomia das escolas.
Palavra-chave: Política. Projeto Jovem de Futuro. Produções acadêmicas.
1 INTRODUÇÃO
O sistema educacional brasileiro, nas últimas décadas, apresentou avanços em
relação à universalização do ensino fundamental, à expansão das matrículas, mudanças no
currículo e novas propostas no campo da gestão escolar. Mesmo com os avanços
mencionados e com a obrigatoriedade constitucional de oferecer uma educação pública,
gratuita e de qualidade para os jovens brasileiros, ainda, são muitos os desafios para
melhorar o desempenho dos alunos, reduzir o abandono e a evasão.
Esses problemas foram determinantes para consolidar as parcerias entre o Instituto
Unibanco (IU) por meio do Projeto Jovem de Futuro (PJF), o Ministério da Educação e
Cultura (MEC) para integrar o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e as Secretarias
de Educação (SEDUC).
Historicamente, o PJF foi experimental (piloto) de 2008 a 2010 em algumas escolas
dos estados de Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Rio Grande do Sul (RS) e Rio de Janeiro
(RJ). A avaliação positiva dessa fase iniciou seu processo de expansão para outros estados.
A partir da oficialização das parcerias em 2011, o projeto recebeu uma nova denominação
de PJF/ProEMI e consolidou-se em 2012 como política de educação para as escolas
27Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO-IFRN-UERN-UFERSA). E-mail:
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públicas de ensino médio nos estados do Ceará (CE), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS),
Pará (PA), Espírito Santo (ES) e Piauí (PI).
Considerando a fase piloto, a oficialização das parcerias e seu processo de
expansão, a proposta deste artigo é analisar como a política do PJF tem se configurado nas
produções acadêmicas na perspectiva do aluno, do professor e da gestão escolar buscando
refletir os processos ocorridos para sua efetivação nas escolas públicas brasileiras. O
recorte compreende a fase experimental do projeto de 2008 a 2010 nos estados de MG,
SP, RS e RJ, a oficialização das parcerias em 2011 e a implementação a partir de 2012 para
outros estados·.
O desenvolvimento da pesquisa tem relevância no cenário atual mediante o
contexto das reformas do ensino médio, o que aumentou o debate sobre as problemáticas
dessa etapa. O estudo sobre o PJF possibilita compreender questões como políticas de
programas e projetos educacionais, a relação de parcerias público-privadas, modelos de
gestão escolar, avaliação de desempenho de alunos, professores, gestores e instituição.
Como motivação, destaco minha curiosidade de professora da rede pública em refletir
sobre temáticas educacionais.
O artigo está estruturado em cinco partes: introdução, procedimentos teóricos e
metodológicos, o desenho do PJF, análises das produções acadêmicas e as considerações
finais.
2 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
Para melhor compreensão do referencial teórico e dos procedimentos
metodológicos, retomo o objetivo dessa investigação, o de analisar o contexto da política
educacional do PJF nas produções acadêmicas na perspectiva do aluno, professor e da
gestão escolar buscando refletir os processos ocorridos para sua efetivação nas escolas
públicas brasileiras.
O referencial teórico construído aborda pesquisas no modelo estado do
conhecimento respaldada nos estudos de Romanowski (2015), André (2009) e Morosini
(2015). Este modelo de pesquisa possibilita mapear as produções acadêmicas. Para o
estudo sobre o PJF selecionou-se as pesquisas de Silva (2010), Iwasaki (2013), Monteiro
(2014), Forestieri (2014), Mofacto (2014), Takeuti (2014) e as autoras Peroni (2013) e
Arelaro (2007) com o debate sobre a relação de parcerias público-privadas.
Estudos sobre estado da arte e do conhecimento têm sido utilizados por
pesquisadores para construir um campo teórico por meio de mapeamento de uma
determinada área. O modelo de pesquisa estado da arte identifica “experiências
inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da prática
e reconhecem as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área
focalizada” (ROMANOWSKI, 2015, p.39).
O corpus do estado da arte ou do conhecimento pode ser constituído por
relatórios, artigos de periódicos, publicação em eventos científicos, teses e dissertações.
No tocante a análise do material é fundamental que o pesquisador tenha olhar crítico que

[...] permite identificar redundâncias, omissões, modismos, fragilidades
teóricas e metodológicas, que se adequadamente consideradas e
corrigidas, contribuem para o reconhecimento do status científico da
área e aumentam sua credibilidade junto à comunidade
acadêmico/científica. (ANDRÉ, 2009, p.43)
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Escolheu-se o estado do conhecimento para a realização desse estudo por
oportunizar conhecer e refletir sobre novos modelos de pesquisas na área da educação;
outra razão foi a limitação do tempo. Nesse sentido o mapeamento é restrito ao estudo
das teses e dissertações do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (BDTD/CAPES). O
critério que determinou a escolha dessa ferramenta foi a facilidade no acesso ao site,
visibilidade, atualização e a qualidade dos trabalhos.
Elaborar um mapeamento das produções de uma determinada área do
conhecimento é fundamental “pois revelam temas que permanecem ao longo do tempo,
assim como os que esmaecem, os que despontam promissores e os que ficam totalmente
esquecidos” (ANDRÉ, 2009, p.43).
Morosini (2015) destaca a importância das pesquisas sobre estado do
conhecimento ao afirmar que “a consulta, a sistematização e a análise do que foi produzido
no seu campo disciplinar, em especial no país do pesquisador, são importantes para
fundamentar o que será produzido numa tese ou dissertação qualificada” (p.102,).
Um recorte foi necessário para analisar as produções acadêmicas. Optou-se por
destacar aspectos da metodologia e os resultados encontrados pelas pesquisadoras. Essa
delimitação possibilita uma reflexão sobre os processos ocorridos para a efetivação e
execução do projeto nas escolas.
A primeira busca realizada aconteceu em 12 de abril de 2017. Foi digitado o nome
projeto jovem de futuro em minúsculo e acionado todos os campos. Encontrou-se 82
trabalhos, sendo 24 teses e 58 dissertações. Nessa busca, vários conceitos foram
selecionados como o futuro do jovem; o jovem no futuro; projeto de vida; de futuro; jovem
e adulto. Alguns desses conceitos não contemplavam o objeto de estudo.
Uma nova busca foi efetuada no mesmo dia por título e em maiúsculo Projeto
Jovem de Futuro e acrescentou-se Instituto Unibanco. Nessa nova tentativa encontrei
nove (09) trabalhos, donde, sete (07) dissertações e duas (02) teses. Após a leitura do
resumo, por não atender ao objeto de estudo foi desconsiderada uma tese e duas
dissertações. A tese “Análise de Projeto de Futuro pelo Jovem como modo de apropriação
de significados e produção de sentidos”, publicada em 2008, não tinha relação com PJF/IU.
As dissertações retratavam o projeto no ano de 2015 e 2016, portanto fora do recorte
temporal da pesquisa (2008 a 2013). A busca foi finalizada com a seleção de cinco (05)
dissertações e uma (01) tese.
O próximo passo foi a leitura do resumo das produções no dia 04 de maio de 2017.
A partir das leituras, identifiquei lacunas em alguns trabalhos. Apresentavam a descrição
das metodologias, os resultados, mas não possibilitavam uma compreensão dos processos
que consolidaram o projeto como política de educação, sendo necessário, portanto, a
leitura completa do material.
As produções selecionadas analisaram o projeto na fase experimental (2008 a
2010), a oficialização das parcerias (2011) e à expansão (a partir de 2012). Os estudos de
Silva (2010) e Iwasaki (2013) tiveram como foco o aluno na perspectiva da aprendizagem
e do abandono escolar. Essa última infere também sobre as práticas de gestão. A formação
e a prática docente foi tema da pesquisa de Forestieri (2014) e Monteiro (2014). Por fim,
a gestão foi objeto de análise dos estudos de Takeuti (2014) e Mofacto (2014) pelo olhar
da autonomia, do financiamento e da formação. Takeuti discute, ainda, a formação dos
supervisores.
As produções foram organizadas em três blocos por áreas e instituições para as
análises. Um bloco na aŕea da economia da instituição Fundação Getúlio Vargas (FGV),
representado pelos trabalhos de Silva e Takeuti. Outro, na área de gestão e avaliação da
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educação básica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com as pesquisas de
Iwasaki, Forestieri e Mofacto, por fim, o bloco da área educacional da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) com o trabalho de Monteiro.
3 DESENHO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO
A oficialização das parcerias entre IU, MEC e SEDUC teve como objetivo a melhoria
da qualidade do ensino médio. O Instituto é uma organização do conglomerado dos Bancos
Itaú e Unibanco, fundado em 1992. Seu foco de atuação estava voltado para questões
ecológicas até 2002. A partir de 2008, o instituto redimensionou suas atividades para a
área educacional.
A compreensão do desenho do PJF é necessária para a análise dos processos que
envolveram as escolas públicas de ensino médio na implantação e execução das ações
exigidas pelo projeto.
As escolas selecionadas desenvolvem o projeto no período de três anos e
elaboraram um plano de ação baseado na matriz lógica do PJF que é incorporada a
proposta pedagógica das escolas. A matriz define metas e indicadores para os eixos aluno,
professor e gestão.
No eixo alunos, os resultados esperados são o desenvolvimento das competências
e habilidades em Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MT) a partir de três metas:
aumentar em 25 pontos a proficiência dos alunos nessas disciplinas; diminuir em 50% o
percentual de alunos no padrão de desempenho baixo na escala do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB); diminuir em 40% os índices globais de abandono escolar.
Os resultados esperados para os professores relacionam-se ao aumento na
frequência e na mudança das práticas pedagógicas. Para a melhoria da prática docente e
estímulo ao protagonismo juvenil, o projeto oferece um cardápio de metodologias: agente
jovem, monitoria, valor do amanhã, entendendo o meio ambiente urbano, campanha
estudar vale apena, entre jovem e jovem cientista. Essa denominação de cardápio é dada
pela própria instituição considerando o modelo de deu formato.
Na vertente da gestão, o projeto ofereceu às metodologias - gincana superação,
sistema de reconhecimento, fundos concursáveis, uso pedagógico da avaliação em larga
escala e gestão escolar para resultados – voltadas para articular e mobilizar a comunidade
escolar e seu entorno.
As escolas recebem para a execução do projeto aporte financeiro com orientação
do PJF/IU sobre a sua utilização. Nas atividades desenvolvidas com alunos, são destinados
20% dos recursos a serem investidos em atividade de tutorias, monitorias, premiação por
desempenho escolar ou resultado em competições e atividades culturais. Também podem
ser alocados 20% dos recursos para ações voltadas aos professores: formações, fundo de
apoio a projetos pedagógicos, sistema de reconhecimento e premiações. Em relação à
gestão escolar, são destinados 60% dos recursos para investimento em melhorias na
infraestrutura escolar como pequenas reformas e para aquisição e manutenção de
equipamentos e material didático.
A avaliação de impacto realizada pelo IU no final da fase experimental constatou
que os estudantes das escolas atendidas tiveram avanços no aprendizado de LP e MT mais
significativos em comparação com os jovens das escolas que não tiveram acesso ao
projeto. De 2008 a 2015, o projeto já foi implantado em 2.500 escolas e atendeu quase 2
milhões de estudantes29.
29

INSTITUTO UNIBANCO. Projeto Jovem de Futuro. Disponível em: <http://portalinstitutounibanco.org.br>.
Acesso em 14 de jun. 2017.
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4 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS
As produções acadêmicas selecionadas, embora tematizem sobre o PJF
apresentam diferenciações quanto ao foco. Essa diferenciação não constitui uma linha
divisória para analisá-las, uma vez que a abordagem sobre aluno, professor e gestão
escolar interligam-se nas apreciações.
O primeiro bloco a ser analisado é composto pelas pesquisas das economistas da
FGV Silva (2010) e Takeuti (2014). Suas investigações abordaram a fase experimental do
projeto. A primeira investigou a aprendizagem dos alunos e a segunda, a gestão escolar.
Silva (2010) realizou sua pesquisa nas escolas estaduais de MG e RS em 2008,
primeiro ano do projeto. Aplicou conceitos de avaliação e estatística de programas sociais
para convalidar os dados, os quais possibilitaram estimativas de efeitos diferentes. Para a
escolha das escolas adotou critérios de pareamento (uma de tratamento e outra de
controle) e sorteio público. As escolas de tratamento implementam o projeto, e as de
controle, permanecem recebendo as políticas educacionais do estado e são
acompanhadas pelos técnicos do IU e das secretarias. Em MG selecionou 48 escolas, donde
28 de controle e 20 de tratamento. No RS, selecionou 50 escolas, 25 de controle e 25 de
tratamento. O público alvo, os alunos das 1ª séries, e as disciplinas envolvidas, LP e MT.
A pesquisadora apropriou-se de modelo de avaliação diagnóstica e formativa para
a construção da base de dados. Na primeira, utilizou os resultados da avaliação de
desempenho dos alunos realizada pelo IU em 2007. Essa avaliação foi aplicada antes do
início do projeto e baseada na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
Na segunda, considerou as notas após um ano do início do projeto.
Na análise dos dados constatou que o PJF contribuiu para a redução da
desigualdade nas notas dos alunos tanto no grupo de controle quanto no de tratamento
nos dois estados. Constatou, ainda, que investimentos na gestão (infraestrutura),
professores (capacitação para docência, premiações, apoio a projetos pedagógicos e
acesso atividades culturais) impactaram positivamente nas notas dos estudantes. Por fim,
concluiu que as políticas de transferências de recursos para educação repercutem na
performance dos alunos
A outra economista, Takeuti (2014), analisou os ganhos educacionais de uma
gestão escolar com autonomia financeira no período de 2008 à 2010. Organizou sua
pesquisa a partir dos seguintes indicadores: fatores socioeconômicos do corpo discente, a
infraestrutura da escola, a gestão escolar, a qualidade do corpo docente. Utilizou a
metodologia de Diferenças em Diferenças (DD) para analisar os dados e identificar os
impactos do projeto. Sua amostra incorporou as escolas de controle e tratamento do RS e
de MG que participaram do projeto na fase piloto.
A pesquisadora considerou satisfatórios os resultados do projeto. Relacionou-os à
performance dos professores, suas experiências, à formação e às práticas pedagógicas. Em
relação ao aluno, destacou o uso de computadores em salas de aula, o que propiciou maior
participação e envolvimento dos discentes nas atividades propostas.
Takeuti encontrou dificuldades para identificar quais procedimentos impactaram
na gestão escolar, pois todas as escolas têm em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) a
mesma orientação para as gestões, como respeito aos princípios da democracia, da
transparência, política de incentivos, definição e clareza nos papéis, metas monitoradas,
gestão participativa, autonomia financeira de recursos humanos e pedagógicos e
prestação de contas. Mesmo assim a pesquisadora considera relevante o modelo de
gestão para resultado adotado no PJF.
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A partir da investigação das economistas é possível inferir algumas observações.
Pesquisas com viés econômico influenciam políticas públicas para a educação, pois tem
como foco os resultados e não os processos. Normalmente, são caracterizadas como
quantitativas e priorizam eixos como a gestão e a avaliação em larga escala. Nesse modelo
de pesquisa o enfoque não é analisar o trabalho desenvolvido em sala de aula nem
relacionar os resultados obtidos aos diferentes contextos socioeconômicos nos quais estão
inseridas as instituições e a clientela por elas atendida.
Silva ao analisar o desempenho dos alunos pela nota deixa de lado outros fatores
que interferem no ensino e na aprendizagem dos mesmos como o compromisso de todos
os envolvidos com a educação, a motivação, o apoio familiar, um currículo moderno, o
respeito à diversidade dos jovens e o estímulo à autonomia do educando.
Takeuti e os idealizadores do PJF supervalorizam o papel da gestão escolar,
reforçam o discurso da competência e da eficiência para gestores e professores e
enfatizam a avaliação de desempenho dos alunos através do alcance das metas como
possibilidades de solução para problemas da educação.
As pesquisas analisadas no bloco da área de gestão e avaliação da educação básica
foram realizadas por Iwasaki (2013), Forestieri (2014) e Mofacto (2014) na UFJF. Seus
estudos tematizaram sobre o aluno, na perspectiva do abandono, os cursos de formação
e a prática dos gestores e professores. Na época do estudo, as pesquisadoras eram técnicas
do IU na área de gestão do conhecimento. Todas apontaram lacunas no PJF e propuseram
ao IU um plano de ação educaional. O recorte temporal compreendeu parte da fase piloto
e a fase de implantação.
Iwasaki (2013) investigou o abandono escolar e a prática da gestão em três escolas
de SP no período de 2010 a 2012. Sua pesquisa teve como propósito uma revisão no PJF e
a proposta de um plano de ação educacional contemplando práticas de gestão para
combater o abandono escolar. Para a coleta das informações, incluiu técnicas da pesquisa
documental, análises de documentos (plano de ação das escolas, relatórios do IU) e uma
pesquisa de campo com entrevistas para os gestores.
As escolas foram selecionadas a partir de dois indicadores: desempenho e
abandono. Uma das escolas melhorou o desempenho, porém obteve alto índice de
abandono. Outra unidade de ensino participante da pesquisa apresentou inexpressivo
desempenho, porém baixo índice de abandono. A terceira escola selecionada alcançou
desempenho satisfatório nos dois indicadores.
A pesquisadora concluiu que houve melhorias em relação ao desempenho dos
alunos no decorrer dos anos de execução do PJF, no entanto as ações desenvolvidas não
surtiram efeito nos índices de abandono. O trabalho de Iwasaki proporcionou um leque de
informações para compreender essa problemática a partir de fatores como falta de
acompanhamento familiar, gravidez na adolescência, ingresso no mundo do trabalho,
desmotivação entre outros.
Forestieri (2014) analisou a qualidade, os problemas e a efetividade na prática da
formação docente à distância do Curso Jovem Cientista, uma das metodologias do PJF.
Aplicou 15 entrevistas com professores de Porto Alegre (RS) no ano de 2012. A finalidade
do estudo consistia em um plano de ação educacional visando melhorias no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA) e com estratégias de formação de docentes à distância
para o IU.
Por meio de sua pesquisa concluiu que a formação à distância teve problemas de
inscrição na plataforma, de desempenho dos moderadores e baixa efetividade do curso
ofertado. Seu plano contemplou cursos pautados nas características e potencialidades do
ensino à distância alinhado às demandas educacionais da atualidade.
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É importante destacar que os problemas da formação docente à distância vão além
do AVA. Esse modelo de formação representa uma política de governo visando ampliar o
atendimento, reduzir custos e inserir o professor no mundo da tecnologia. Elas são
estruturadas, ainda, de forma muito hierarquizada com pouco espaço para trocas de
experiências, carga horária inadequada ao tempo de planejamento do professor e falta de
condições materiais nas escolas, pois os laboratórios de Informática, normalmente,
funcionam com equipamentos obsoletos.
Mofacto (2014), a última pesquisadora desse bloco, analisou os processos de
formação dos supervisores nos estados do MS e do CE no ano de 2011. Para a escolha
desses estados considerou seus modelos organizacionais. O estado de MS por ter uma
estrutura organizacional centralizada na Secretaria de Educação (SED), não havendo
coordenadorias ou diretorias de ensino em outras regiões do estado. O estado do CE por
possuir uma organizacional descentralizada organizada em Coordenadorias Regionais de
Ensino (CREDE) e Secretaria de Fortaleza (SEFOR).
A pesquisadora utilizou recursos tecnológicos (Google Drive e e-mail) e enviou
convites para os coordenadores do PJF/ProEMI, gestores locais e supervisores solicitando
participação na pesquisa. Responderam ao questionário os dois coordenadores e gestores
locais de cada estado. Foi surpreendida com a falta de retorno dos supervisores estaduais,
pois dos vinte e cinco supervisores do CE somente quatro deram retorno à pesquisa. Dos
dez supervisores de MS, apenas, quatro responderam ao questionário.
Mofacto concluiu que o Curso de formação dos Supervisores possui fragilidades,
sendo necessário melhorias para sua implementação nos estados. Nesse sentido,
apresentou proposta de intervenção recomendando ao IU diminuir o tempo de aplicação
entre os módulos do curso e realizar um estudo da rotina de trabalho dos supervisores
com o objetivo de melhorar a compreensão sobre o papel da supervisão no Projeto.
Sua pesquisa trouxe elementos importantes para outro curso, o de formação de
Gestão Escolar para Resultados (GEpR) desenvolvido pela equipe de gestores de
aprendizagem do IU durante os três anos de acompanhamento do projeto. Participam
dessa formação os representantes do PJF/ProEMI e da Secretaria, o núcleo gestor do
projeto constituído pelo diretor da escola, coordenador escolar e o representante de
professores.
As pesquisadoras, Iwasaki, Forestieri e Mofacto, constataram resultados positivos
na fase experimental do PJF nos três eixos: gestão, professor e alunos. Entretanto,
reconheceram a necessidade de ajuste no desenho do projeto e recomendaram um plano
de ação educacional ao IU.
Esses trabalhos evidenciam o interesse do próprio IU em avaliar os impactos de
seus projetos. Por meio dessas avaliações, constrói planos estratégicos para
implementação de sua política e através da divulgação nos meios de comunicação legitima
seus produtos perante a sociedade.
Embora as pesquisas apontem lacunas no desenho do PJF, o estudo das técnicas do
IU não apresentou críticas com relação às metas, às metodologias e nem ao financiamento.
Esses pontos da política do projeto são geradores de conflitos entre os interlocutores do
PJF/ProEMI, secretarias de educação e a comunidade escolar.
O bloco da área educacional é respaldado pelo trabalho de Monteiro (2014). A
pesquisadora aborda parte da fase experimental e início do primeiro ciclo do projeto. Sua
investigação analisa o discurso neoliberal do PJF na formação dos professores e os sentidos
produzidos no e sobre o trabalho docente em duas escolas estaduais de Porto Alegre no
período de 2010 a 2013.
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A pesquisa foi organizada em três blocos discursivos sobre ser professor da escola
pública, princípios e prática educativa. A partir da escuta ativa dos professores, a
pesquisadora concluiu que a falta de valorização dos docentes produziu efeitos na
categoria como desistência, abandono, perda de status, sofrimento, tristeza, entre outros
sentimentos que interferem no desenvolvimento da prática educativa. As condições de
trabalho nas escolas também é fato que desvaloriza a profissão e abre espaços para
ingerência do setor privado.
Destacou que a ingerência da iniciativa privada por meio do estabelecimento de
parcerias com o setor público evidencia posições político-ideológicas, burocratiza o
trabalho, há perda de autonomia, aumenta a situação de conflito entre os professores
(apoiadores e resistentes).
Seu estudo aponta um diferencial em relação aos anteriores, pois dos trabalhos
analisados Monteiro é a única que critica as parcerias entre a instituição privada e a
pública. Segundo a pesquisadora, essas parcerias são maneiras do setor empresarial
inserir-se na dinâmica das escolas públicas e desenvolver ações que consolidam a lógica
do setor privado nas unidades de ensino.
A abordagem dessa pesquisa demonstra que projetos como o PJF centrado na
gestão gerencial, com metas pactuadas e regras para financiamento são políticas no
modelo neoliberal e visam à preparação do jovem para o mercado profissional. A relação
entre pobreza, capital humano e a economia é o discurso utilizado pelo governo e pelos
empresários para consolidação dessa política, que tem como alvo os jovens da classe
trabalhadora inseridos no ensino médio das escolas públicas.
Nas parcerias público-privadas não existe participação efetiva dos sujeitos no
processo. As redes de ensino na busca por resultados firmam as parcerias a revelia do que
pensam diretores, professores, alunos e pais. As escolas recebem materiais estruturados
pelos técnicos do instituto “com orientações para o professor e para o aluno, com
treinamento para os professores e planejamento pedagógico previamente elaborado, sem
nenhuma consideração às diferenças de clientela a que se dirigem” (ARELARO, 2007, p.
916). As parcerias são também criticadas por Peroni (2013):
Questionamos o que significa o sistema público abrir mão das suas prerrogativas
de ofertar educação pública de qualidade e comprar um produto pronto, desde
o currículo escolar, já que as aulas vêm prontas e os professores não podem
modificá-las; até a gestão escolar ser monitorada por um agente externo e
transformar os sujeitos responsáveis pela educação em burocratas que
preenchem muitos papéis. (p. 249)

De acordo com a autora as parcerias são concretizadas por meio de um programa
de trabalho capaz de superar as dificuldades da escola em ensinar e tornar efetiva a
aprendizagem dos alunos. Esses projetos chegam prontos às unidades de ensino, que
devem mobilizar seus profissionais para compreenderem a lógica subjacente a sua
elaboração visando à execução das ações.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma das consequências da reforma do estado, na década de 90, na educação, são
as parcerias entre o público e o privado que implementaram novas políticas educacionais
nas escolas de ensino médio
O Estado, por meio da desregulação, ajustou a legislação e os métodos de gestão
das instituições educacionais às novas diretrizes propostas para a política educacional,
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influenciando e interferindo na formulação das políticas e nos papéis e funções dos
profissionais da educação. É nesse cenário de reforma que a relação de parceria com a
instituição privada se consolida.
As redes de ensino na busca por resultados firmam as parcerias a revelia do que
pensam diretores, professores, alunos e pais. As dificuldades que os sistemas de ensino
encontram em elevar seus índices nas avaliações externas constituem-se motivos para
estabelecer as parcerias entre Organização não Governamentais (ONG’s), institutos,
associações, sistemas privados de ensino, pois prevalece a crença de que estes ao
adotarem mecanismos de gestão similares ao do mercado trazem para o âmbito dos
sistemas maior eficácia e maior eficiência às questões educacionais.
A oficialização da parceria entre o PJF/IU com o MEC e a SEDUC validaram uma
política educacional para as escolas públicas. Entretanto, essa política consolidada pelo PJF
fere princípios constitucionais ao implantar modelo de gestão gerencial e desconsiderar os
colegiados existentes nas escolas.
A gestão democrática é um dos princípios norteadores do ensino público expresso
no art. 206 da CF/88. Sendo um princípio, cabe aos entes federados definir em lei
específica a forma de organização dessa gestão. A opção pela gestão democrática é um
desdobramento do que está posto no artigo 1° da CF/88 ao definir que a República
Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito.
Entretanto, nos documentos oficiais do Instituto Unibanco, a Gestão Escolar Para
Resultados (GEpR) é o pilar orientador das ações do projeto. A gestão segue uma lógica
empresarial que inclui padrões e protocolos, exige eficiência, eficácia, produção de novas
estruturas e modos de funcionamento. Esse modelo com foco na produtividade e na
otimização dos recursos compromete a autonomia da escola e se contrapõe ao modelo de
gestão escolar democrática.
Outro princípio constitucional estabelecido na CF/88 é de que o ensino deve ser
ministrado com base no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, não é
o pensamento de um grupo que deve nortear o pensamento de toda a rede.
No PJF, o canal de comunicação legitimado pelo projeto é a formação de um
núcleo gestor específico composto pelo diretor, um coordenador, um pai/mãe, um
professor e um aluno. Os colegiados existentes nas escolas não são mencionados em seus
documentos impressos/informatizados disponibilizados no seu portal. Assim, ao
desconsiderar princípios constitucionais da gestão democrática se afirma como uma
política de gestão gerencial.
Nesse sentido, cabe crítica à sua política por representar modelos de projetos que
ocupam as escolas sem conhecimento anterior de suas demandas e determinam roteiros
por meio de metas, indicadores, metodologias para alunos, professores e gestores
modificando a rotina das unidades de ensino. No PJF, o protagonismo estudantil é
compreendido a partir do desempenho dos alunos nas ações do projeto; interfere na
autonomia do professor, ao orientar guia de metodologias para planejamento e execução
das aulas, transformando o ato de ensinar em uma tarefa mecânica e burocrática;
supervaloriza o papel do gestor escolar atribuindo a ele uma lógica empresarial para o
alcance de resultados quantificáveis e mensuráveis.
Das produções acadêmicas analisadas neste trabalho, somente, a pesquisadora da
área educacional, Monteiro, apontou críticas em relação às parcerias entre a iniciativa
privada e o setor público. Segundo Monteiro, o PJF respalda as políticas neoliberais e é
uma maneira do setor empresarial inserir-se na dinâmica das escolas públicas
desenvolvendo ações que consolidam a lógica do setor privado nas unidades de ensino.
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As críticas realizadas ao PJF pelas pesquisadoras Iwasaki, Forestieri e Mofacto,
técnicas do IU, foram direcionadas à questões estruturais do projeto e não a sua política.
Em nenhum momento questões como as parcerias, as metas pactuadas, guia de
metodologia ou falta de autonomia foram questionadas pelas pesquisadoras.
No plano de intervenção proposto pelas pesquisadoras ao Instituto Unibanco, o de
Iwasaki, visava uma revisão do escopo do projeto em relação aos conteúdos de formação
dos gestores e das práticas de gestão que podem ser desenvolvidas no interior das escolas,
o de Forestieri, propôs melhorias para a formação docente na modalidade à distância, e o
de Mofacto, aconselhava a reestruturar o Curso de Formação GEpR.
As pesquisas pelo olhar das economistas valorizaram o resultado em detrimento
dos processos. Os contextos socioeconômicos nos quais estão inseridas as instituições e a
clientela por elas atendida não foram considerados em suas análises. Tal como o PJF a
visão está direcionada para o alcance de resultados por meio de metas e indicadores.
As análises das produções acadêmicas sobre o Projeto Jovem de Futuro foram
importantes para compreender a política de educação vigente nas escolas públicas de
ensino médio. No entanto, é necessário repensar a forma pela qual estas parcerias são
estabelecidas nas instituições escolares.
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A GESTÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: Relato de uma
experiência
Verônica Dantas de Araújo Albano 30
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir acerca das vivências experienciadas no
âmbito da Gestão Escolar, enquanto coordenadora pedagógica de uma instituição de
Educação Profissional situada no município de Assu/RN, o ITEC- Instituto Técnico do Brasil.
No decorrer da graduação em Pedagogia, percebemos que o seu perfil profissional carrega
um amplo leque de possibilidades de atuação no mundo do trabalho, o qual, por sua vez,
abrange tanto a educação formal, adquirida nos sistemas de ensino tradicionais, quanto a
educação não formal, que corresponde a formas de aprendizagem fora dos limites de
escolarização convencional, ocorrendo em cursos, ao longo da vida, em Organizações não
Governamentais, projetos sociais, na família, entre outros. O pedagogo também pode
atuar em escolas técnicas, que é um ambiente escolar não tradicional, mas que como
qualquer outro espaço de formação, necessita de orientação pedagógica para a realização
do seu trabalho. Sendo assim, após o término da graduação, tivemos o interesse em
ingressar no mercado de trabalho no ambiente da escola técnica, atuando com a
coordenação pedagógica de cursos técnicos e profissionalizantes. Nesta pesquisa,
dialogamos com as nossas narrativas, articulando com a literatura acadêmica, na tentativa
de descrever o cotidiano do trabalho com a Educação Profissional do ponto de vista da
Gestão Escolar, na tentativa de promover a discussão sobre a gestão dos processos
pedagógicos existentes em uma escola técnica, perpassando por todas as suas facetas e
intervenientes. Para tanto, é necessário conhecer antes de tudo, a proposta pedagógica
da instituição, estando em consonância com o mundo do trabalho. É a partir da proposta
pedagógica que a coordenação irá conduzir todos os momentos que envolvem a
aprendizagem dos alunos no ambiente educacional, ou seja, se tratando do espaço voltado
para a formação de profissionais, surge a necessidade da coordenação pedagógica
promover um maior diálogo com o currículo da Educação Profissional e o mundo do
trabalho. Assim, o currículo não pode ser tratado à margem da proposta pedagógica das
escolas de Educação Profissional, uma vez que já foram incorporadas pelo mundo do
trabalho e são habilidades que necessitam ser vivenciadas na escola. Concluímos que o
papel do coordenador vai muito mais além de seguir e estabelecer normas e regimentos.
É necessário promover inicialmente, uma boa relação interpessoal com todas as partes
envolvidas no processo de ensino e aprendizagem na instituição, no intuito de que o
desenvolvimento das suas atribuições, possa ocorrer de forma harmoniosa e que o seu
devido suporte aos professores e aos alunos, se efetive de forma significativa e
democrática.
PALAVRAS CHAVE: Gestão Escolar. Coordenação Pedagógica. Educação Profissional.
Vivências.

1 INTRODUÇÃO
As transformações ocorridas na sociedade que se referem às questões políticas,
econômicas, sociais, tecnológicas e culturais, têm direcionado novos desafios aos
30
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coordenadores pedagógicos que atuam na Educação Profissional, principalmente quanto
às práticas pedagógicas e metodologias que considerem a dinâmica do mundo do trabalho
e a formação do aluno trabalhador na contemporaneidade.
Neste contexto, é importante destacar que juntamente com estas mudanças, a
realidade escolar vai sendo alterada, necessitando de que o atendimento pedagógico no
âmbito da Educação Profissional, contemple as necessidades educacionais impostas pelas
situações de aprendizagem emergentes e pela demanda característica do mundo do
trabalho.
Na ação pedagógica frente alunos e professores, é fundamental evitar práticas
fragmentadas e reducionistas, visto que elas estão presentes em quase toda a história da
educação brasileira, portando metodologias que impedem a construção de saberes
significativos, o que ocasiona práticas pedagógicas que não valorizam a reflexão, a visão
do conhecimento de forma ampliada e complexa, e, principalmente, a criação de novos
saberes e atitudes.
Para tanto, o que nos conduziu a investigação de tal problemática, foi a experiência
advinda da Educação Profissional enquanto pedagoga do ITEC-Instituto Técnico do Brasil
em Assu/RN, tendo em vista que começamos a refletir acerca do trabalho pedagógico
realizado no ambiente da educação para o trabalho. Dessa forma, se faz necessário
investigar esta temática, direcionando a reflexão sobre a ação do pedagogo que atua na
instituição de Educação Profissional, para que seja possível a reflexão da prática, além de
estar contribuindo com a valorização da comunidade acadêmica, pesquisadora da
discussão abordada.
Sendo assim, nosso objetivo nesse artigo, é discutir acerca das vivências
experienciadas no âmbito da Gestão Escolar, enquanto coordenadora pedagógica de uma
instituição de Educação Profissional situada no município de Assu/RN, o ITEC- Instituto
Técnico do Brasil.
Para alcançar este objetivo, nos valemos de realizar leituras de diversos materiais,
tais como livros, artigos e revistas que estabelecessem um diálogo com a temática
abordada. Dialogamos com as nossas narrativas, articulando com a literatura acadêmica,
na tentativa de descrever o cotidiano do trabalho com a Educação Profissional do ponto
de vista da Gestão Escolar, no intuito de promover a discussão sobre a gestão dos
processos pedagógicos existentes em uma escola técnica, perpassando por todas as suas
facetas e intervenientes.
Para tanto, o artigo está dividido em três partes. A primeira, apresenta informações
inerentes à instituição ITEC, tais como localização, demanda de cursos ofertados e
funcionamento. Na segunda parte, discutimos sobre a coordenação pedagógica no âmbito
da Educação Profissional, enfatizando os seus principais aspectos e diferenciais, bem como
os conhecimentos prévios necessários ao pedagogo enquanto condutor das propostas
pedagógicas elaboradas, visando a formação para o mercado de trabalho. Já a terceira
parte, resgata os relatos da experiência do nosso trabalho pedagógico na escola,
configurando as narrativas com base nos teóricos estudados, ao mesmo tempo que
enfatizamos as peculiaridades das práticas pedagógicas no cotidiano.
2 SITUANDO O ITEC NA PESQUISA
A instituição está localizada na Rua Monsenhor Júlio Alves, nº 1248, no Centro da
cidade de Assu/RN. Com funcionamento há 10 anos, iniciou as suas atividades apenas com
o curso técnico subsequente em Enfermagem, e posteriormente, os cursos técnicos
subsequentes em Segurança do Trabalho, Edificações, Eletrotécnica, Radiologia, Meio
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Ambiente e Administração vieram trazendo mais possibilidades de qualificação
profissional para a região e cidades circunvizinhas.
Os cursos de aperfeiçoamento também são outra alternativa para o público, como
também os cursos de formação inicial e continuada, ambos voltados para as áreas dos
cursos técnicos os quais funcionam na escola. Com a chegada do PRONATEC, os cursos
técnicos passaram a ser ofertados também pela iniciativa do programa.
A referida escola funciona nos três turnos: matutino, vespertino e noturno,
atendendo a alunos tanto da cidade de Assu, quanto das cidades próximas, a saber, Itajá,
Ipanguaçu, Paraú, Campo Grande, Janduís, Macau, Alto do Rodrigues e Pendências/RN.
No turno matutino e vespertino, a escola recebe alunos que somente estudam. Há
alguns que além do curso técnico, já cursam graduação optando pelo curso técnico para
lhes proporcionar uma maior qualificação como é o caso dos alunos das engenharias que
ingressam no curso técnico em Segurança do Trabalho na busca do título de engenheiro
de segurança do trabalho.
Já no turno noturno, o perfil dos alunos que chegam até a escola são alunos que
trabalham durante o dia e à noite buscam novas oportunidades por meio dos cursos
técnicos para se aperfeiçoar nas suas áreas ou ampliar os espaços de atuação no mercado
de trabalho.
O ITEC possui em seu quadro funcional uma diretora, um gerente administrativo,
um gerente comercial, uma secretária, uma coordenadora pedagógica, uma recepcionista,
um auxiliar administrativo, uma Auxiliar de serviços gerais e 38 professores.
3 A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE CONCEPÇÕES E
POSSIBILIDADES
No decorrer da graduação em Pedagogia, percebemos que o seu perfil profissional
carrega um amplo leque de possibilidades de atuação no mundo do trabalho, o qual, por
sua vez, abrange tanto a educação formal, adquirida nos sistemas de ensino tradicionais,
quanto a educação não formal, que corresponde a formas de aprendizagem fora dos
limites de escolarização convencional, ocorrendo em cursos, ao longo da vida, em
Organizações não Governamentais, projetos sociais, na família, entre outros.
O pedagogo também pode atuar em escolas técnicas, que é um ambiente escolar
não tradicional, mas que como qualquer outro espaço de formação, necessita de
orientação pedagógica para a realização do seu trabalho.
A esse respeito, Libâneo (2010) menciona que:
Verifica-se, pois uma ação pedagógica múltipla na sociedade. O
pedagogo perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar
formal, abrangendo esferas mais amplas da educação informal e não
formal. Apesar disso, não deixa de ser surpreendente que instituições e
profissionais cuja atividade está permeada de ações pedagógicas
desconheçam a teoria pedagógica. (LIBÂNEO 2010, p. 25).

É notório que quando existe processos pedagógicos em uma determinada
instituição que por natureza tem seu caráter educativo, é preciso que um profissional
qualificado atue a fim de viabilizar, integrar e articular o trabalho pedagógico didático,
estando em ligação direta com os docentes e alunos, em função da qualidade do ensino.
Para tanto, é necessário conhecer antes de tudo, a proposta pedagógica da
instituição, estando em consonância com o mundo do trabalho. É a partir da proposta
pedagógica que a coordenação irá conduzir todos os momentos que envolvem a
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aprendizagem dos alunos no ambiente educacional, ou seja, se tratando do espaço voltado
para a formação de profissionais, surge a necessidade da coordenação pedagógica
promover um maior diálogo com o currículo da Educação Profissional e o mundo do
trabalho. Assim, o currículo não pode ser tratado à margem da proposta pedagógica das
escolas de Educação Profissional, uma vez que já foram incorporadas pelo mundo do
trabalho e são habilidades que necessitam ser vivenciadas na escola.
O coordenador pedagógico deverá ser um profissional que possa conduzir as
propostas pedagógicas, no sentido de promover a formação dos alunos, futuros
profissionais, na tentativa de que eles construam mais do que conhecimentos práticos para
a sua atuação profissional, mas, interagindo com seus professores, desenvolvam
comportamentos dentro da sala de aula que sejam significativas, inovadoras, reflexivas,
criativas e críticas.
Portanto, a partir do conhecimento dos pressupostos documentais, é que o papel
do pedagogo vai ganhando forma e se desenvolvendo, tendo a finalidade de criar
mecanismos para que o processo de ensino e aprendizagem sejam garantidos. Logo, tornase crucial estabelecer uma sólida relação com o professor, o que para Rangel (2001), o
coordenador propicia aos professores assessoramento teórico-metodológico diante dos
problemas educacionais cotidianos, sendo responsável pelo serviço de assessoramento de
todas as atividades que tenham influência no processo de ensino e aprendizagem. Ele
poderá contribuir auxiliando o professor na organização do planejamento clareando,
desde a definição de uma concepção, até na clareza dos objetivos, metodologia e
avaliação, itens básicos que compõem um planejamento.
Nessa perspectiva, o coordenador pedagógico atua como um facilitador do
educador em sua ação docente, auxiliando, estimulando e orientando atividades que
aproximem ao máximo o educando dos elementos pertencentes ao mundo do trabalho.
Ao desenvolver as suas atividades em parceria com os professores, é necessário
que o coordenador adote uma prática pedagógica inovadora, não hierarquizada, dinâmica,
e que esteja voltada à formação de um indivíduo capaz de atender as demandas e aos
desafios postos pela sociedade após concluir a formação, considerando não só o uso das
competências desenvolvidas no decorrer do curso, mas principalmente, que valorize seus
aspectos pessoais e comportamentais.
Apesar da concepção fiscalizadora que o papel do coordenador obteve com as
contribuições do Taylorismo, “método de administração científica de Frederick W. Taylor ,
o qual foi implantado nas suas fábricas no final do século XX” (KUENZER, 1985, p. 23), a
saber, de um funcionário denominado supervisor fiscalizar os demais funcionários, a
relação entre coordenador e supervisor na Educação Profissional ultrapassa esses limites,
uma vez que a intenção é melhorar a atuação dos professores, porém, sem retirar a
autonomia dos mesmos.
Nesse processo, professor e coordenador tem seu objeto próprio de
trabalho: o primeiro, o que o aluno produz; e o segundo, o que o
professor produz. O professor conhece e domina os conteúdos lógicosistematizados do processo de ensinar e aprender; o supervisor possui
um conhecimento abrangente a respeito das atividades de quem ensina
e das formas de encaminhá-las, considerando as condições de existência
dos que aprendem (alunos). Nesta relação, o professor não perde o
controle sobre seu trabalho, uma vez que é condição essencial do ato de
ensinar. No diálogo do professor com o supervisor surgem as formas para
encaminhar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. (MEDINA,
2005, p. 11).
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Desta maneira, o coordenador e o professor tem a oportunidade de desenvolverem
as suas funções de forma linear, ao ponto de que as suas ações possam ser
complementadas, o que faz com que ocorra a descentralização da figura de poder do
pedagogo. Nesse aspecto, o coordenador não precisa perder a sua autoridade, pelo
contrário, ele exerce a sua liderança coordenando as medidas tomadas coletivamente,
estando dentro dos limites de comandar, orientar e estimular toda uma equipe na
finalidade de que os objetivos da aprendizagem dos alunos sejam atingidos, valendo-se de
uma postura não autoritária, mas agindo com segurança no repasse de informações,
orientações, sugestões e concepções defendidas.
Ou seja, todos esses requisitos são característicos de uma gestão democrática,
entendida por Antunes (2002) como uma das formas de superação do caráter
centralizador, hierárquico e autoritário que a escola vem assumindo ao longo dos anos. É
preciso que a gestão democrática seja repensada na contemporaneidade, pois, é por meio
dela que interesses individuais e coletivos serão expostos e tratados coletivamente em
busca de alcançar objetivos comuns, utilizando uma metodologia que favoreça todos os
integrantes do espaço educacional.
4 O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E A ATUAÇÃO NO ITEC/ASSU-RN
Mediante a percepção das múltiplas facetas do trabalho do pedagogo, adquirimos
um certo interesse em atuar na educação não formal, e no ano de 2014, em plena
expansão do PRONATEC-Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego,
criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, ingressamos na
coordenação pedagógica em uma escola de Educação Profissional, o ITEC-Instituto Técnico
do Brasil, situado no município de Assu/RN.
Nesse âmbito, as atribuições da coordenação pedagógica na instituição de
Educação Profissional, visa o bom andamento dos cursos e um apoio pedagógico eficaz no
que se refere a administrar situações de aprendizagens adequadas as necessidades
educacionais dos alunos, tornando-se um desafio, mas ao mesmo tempo, um desafio
alcançável e motivador, pois, ao cumprir as tarefas cotidianas, o pedagogo vai
consolidando um trabalho atrelando as normas da instituição e contextualizado com o
perfil de cada curso, prestando assistência para que cada curso esteja o mais perto possível
da realidade profissional.
Para Saviani (1985), o pedagogo é aquele que domina sistematicamente e
intencionalmente as formas de organização do processo de formação cultural que se dá
no interior das escolas. E como especialista, deve ter o domínio das formas pelas quais o
saber sistematizado é convertido em saber escolar.
E no interior das escolas, o pedagogo deve lembrar-se do seu papel, o qual será
providenciar uma organização tal que cada indivíduo, em especial das camadas
trabalhadoras, não se frustre em seus anseios de assimilar os conhecimentos
metodológicos, e sim possibilitar um conhecimento, uma cultura que atribua uma nova
qualidade às suas lutas no seio da sociedade.
Se tratando das escolas de Educação Profissional, surge uma necessidade de que
as instituições tenham pedagogos preparados e fundamentados em novos paradigmas,
novas atitudes, novos conhecimentos, novas metodologias, e uma visão ampliada da
formação do aluno trabalhador, visando redimensionar uma prática pedagógica que
contribua para um fazer educativo dialógico, criativo, afetivo, por meio do trabalho
coletivo.
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Ao conduzir o processo educativo, é inerente ao trabalho do coordenador,
conhecer as especificidades da Educação Profissional, no sentido de que ele possa
desenvolver ações que valorizem os conhecimentos e experiências dos alunos.
Para tal, considerando que o conhecimento não é limitado, nesse percurso, a
formação inicial do pedagogo por si só não basta, uma vez que, durante a graduação,
existem diversas temáticas que o graduado não tem acesso, e se tratando da nossa
experiência, não tivemos acesso às discussões referentes a modalidade de ensino em
questão, fazendo com que na fase inicial da atuação na área, buscássemos informações
acerca do assunto na legislação, livros e artigos que nos dessem subsídios para realizar
estudos.
Dentro desse contexto, o conceito de pesquisa é fundamental, porque
está na raiz da consciência crítica questionadora, desde a recusa de ser
massa de manobra, objeto dos outros, matéria de espoliação, até a
produção de alternativas com vistas à consecução de sociedade pelo
menos mais tolerável. Entra aqui o despertar da curiosidade, da
inquietude, do desejo de descoberta e criação, sobretudo atitude política
emancipatória de construção do sujeito social competente e organizado
(DEMO, 2002, p. 82).

O coordenador pedagógico em hipótese alguma pode ficar em uma zona de
conforto, apenas reproduzindo práticas obsoletas e sem fundamento epistemológico. A
pesquisa no seu cotidiano se faz de extrema importância, tendo em vista que ele por
natureza é pesquisador por excelência. Concordamos com Freire (1996) quando ele cita
que pesquisamos para constatar, contatando, é possível intervir, intervindo, tanto
educamos aos outros, como a nós mesmos. Assim, pesquisamos para conhecer o que ainda
não conhecemos, podendo também partilhar do novo conhecimento.
Ou seja, para atuar no campo da Educação Profissional, o pedagogo precisa ser um
exímio pesquisador, estando munido com todas as informações, entre outras, sobre os
cursos, perfil do egresso, matrizes curriculares, e principalmente, conseguir enxergar nas
entrelinhas das matrizes possibilidades de atuação frente ao devido suporte aos
professores. Logo, o conhecimento acerca do mundo do trabalho não basta apenas
pertencer ao professor, pois, para um bom desempenho das várias atribuições do
coordenador pedagógico, o aprofundamento das especificidades de cada curso que ele
coordena, será um fator determinante para que se obtenham resultados satisfatórios.
Dentre as demais atribuições exercidas na esfera da instituição de Educação
Profissional, que é necessário se ter um conhecimento prévio, fundamentado em estudos
anteriores à execução das atividades, Libâneo (2005) nos orienta:
Prestar assistência pedagógico-didática direta aos professores, através
da observação de aulas, entrevistas, reuniões de trabalho e outros meios,
especialmente em relação a: elaboração e desenvolvimento de planos de
ensino; desenvolvimento de competências em metodologias e
procedimentos de ensino específicos da matéria, incluindo a escolha e
utilização do livro didático e outros materiais didáticos; apoios na adoção
de estratégias de diferenciação pedagógica, de soluções a dificuldades de
aprendizagem dos alunos, de reforço da didática específica das
disciplinas, e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens
dos alunos, de modo a prevenir a exclusão e a promover a inclusão;
realização de projetos conjuntos entre os professores; desenvolvimento
de competência crítico-reflexiva; práticas de avaliação de aprendizagem,
incluindo a elaboração de instrumentos.
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Propor e coordenar atividades de formação continuada e de
desenvolvimento profissional dos professores, visando ao
aprimoramento profissional em conteúdos e metodologias e
oportunidades de troca de experiências e cooperação entre os docentes.
(LIBÂNEO, 2005, p. 221).

No nosso percurso profissional enquanto colaboradora da escola de Educação
Profissional, muitas foram as situações as quais a assistência ao professor foi crucial para
o bom andamento do trabalho pedagógico. Em alguns casos, tivemos algumas surpresas,
pois, mesmo sem dispor de uma licenciatura, observamos professores com um perfil
literalmente de educador, é o que Tardif (2002) menciona sobre o saber fazer, o qual,
baseado nas suas práticas, os professores têm a oportunidade de transformá-las em
momentos formativos, por meio da reflexão sobre a sua ação, atrelando os saberes
ressignificados aos saberes inerentes ao professor.
Assim, desenvolver um olhar que possibilite enxergar as peculiaridades de cada um,
faz a diferença em um mercado de trabalho totalmente robotizado, que quer que os seus
funcionários cumpram ordens sem enxergar o todo. E foi dessa maneira que fomos
construindo as nossas relações diárias com os docentes, fazendo eles acreditarem no
próprio potencial, a partir do momento que estão munidos com o conhecimento teórico e
o conhecimento advindo do mundo do trabalho, uma vez que também são profissionais
atuantes nas suas áreas de formação.
Além do mais, estar em uma coordenação pedagógica na Educação Profissional,
requer pesquisa. Não apenas a pesquisa para conhecer os planos de curso, projeto
pedagógico e o regimento, mas uma pesquisa aprofundada no campo da Educação
Profissional, utilizando a busca pelo aprimoramento das práticas cotidianas. Este é um
diferencial que não só o profissional irá conquistar, mas toda a instituição sairá ganhando.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oportunidade de narrar-se, traz elementos que indicam que a narrativa só foi
possível ser realizada, devido algo significante ter deixado marcas, marcas estas que
relembradas, tem a função formativa, uma vez que com base na reflexão, podemos tomar
ou não, atitudes que nos façam enxergar um determinado elemento de forma diferente, a
partir do poder da autoanálise.
Segundo Passeggi (2003), é por meio de nossas próprias narrativas que construímos
principalmente uma versão de nós mesmos no mundo. Deste modo, o sujeito vai recriando
seu próprio perfil, por meio das reflexões acerca das suas representações anteriores.
Assim, narrar-se, provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias
e os outros. Partindo do distanciamento da sua produção, é possível ouvir a si mesmo ao
ler seu escrito, sendo capaz de exteriorizar a sua experiência, consolidando-se em um
processo de formação e de autoformação.
Portanto, o tema abordado neste trabalho fomentou algumas discussões acerca do
exercício do pedagogo na Educação Profissional, promovendo a discussão sobre a gestão
dos processos pedagógicos existentes em uma escola técnica, perpassando pela análise
das práticas pedagógicas em seus mais diversos ângulos.
No âmbito da gestão escolar, compreendemos que é válida a pesquisa realizada,
devido à singularidade da mesma e todas as suas implicações e percepções da ação do
coordenador pedagógico frente às questões vitais que necessitam da orientação do
mesmo. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pelos pedagogos contribui nos processos
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educativos desenvolvidos na Educação Profissional, uma vez que poderão atuar na
formação dos professores para que desenvolvam metodologias que superem as
abordagens tradicionais dos Cursos Técnicos Subsequente, compreendendo em primeira
instância, a prática pedagógica do professor como mediador do processo educacional, e
apontando possibilidades para que sejam desenvolvidas práticas inovadoras em sala de
aula.
Redigir este relato de uma experiência, nos fez reafirmar a importância da atuação
do pedagogo no contexto da Educação Profissional, que se caracteriza como elemento
fundamental na formação dos alunos, visto que contribui para que eles possam atuar no
mundo do trabalho de forma crítica e autônoma, à medida em que se busca a formação
integral dos alunos.
Porém, além de dispor de todo um preparo, vale salientar que as relações pessoais
que construímos no ambiente de trabalho são indispensáveis para que o produto da
interação com os demais seja satisfatório. Ou seja, o papel do coordenador vai muito mais
além de seguir e estabelecer normas e regimentos. É necessário promover inicialmente,
uma boa relação interpessoal com todas as partes envolvidas no processo de ensino e
aprendizagem na instituição, no intuito de que o desenvolvimento das suas atribuições,
possa ocorrer de forma harmoniosa e que o seu devido suporte aos professores e aos
alunos, se efetive de forma significativa e democrática.
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POLITICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: uma análise dos programas educacionais de
acesso escolar criados no Brasil em 2003-2014
Bruno Gomes31
Brena Kécia Andrade de Oliveira2
RESUMO: O presente trabalho tem como propósito analisar as políticas públicas
educacionais criadas nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e no governo da Dilma
Rousseff a partir do ano 2003 a 2014. Durante esses períodos o Estado brasileiro criou
novas formas de políticas públicas de acesso, permanência e interiorização das escolas
públicas em todo o território nacional, diferente das políticas do neoliberalismo social.
Nesse sentido, as novas políticas permitem que as populações menos favorecidas que
vivem em diferentes comunidades e nos interiores do país a terem o acesso à educação de
qualidade. Para tanto, no ano 2003 a 2014 os dois governos conseguiram capacitar e
formar grandes números de pessoas oriundas da classe média e baixa através de diferentes
programas educacionais do acesso escolar, entre elas destacamos o Programa Brasil
Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos, ProUni e programa Universidade para Todos.
Para alguns autores, nesse período o Brasil era considerado pelos diferentes agentes
sociais e organizações das comunidades internacionais como o país emergente e menos
desigual, porque o Estado conseguiu minimizar o alto índice de desigualdades sociais que
existiam no setor da educação através dos programas acima citados. O programa Brasil
Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos é voltado para pessoas com 15 anos ou mais
e realizado com a parceria dos Estados, municípios, universidades, empresas privadas,
organizações não-governamentais, organismos internacionais e instituições civis para
combater o analfabetismo. O ProUni e o Universidade para Todos são programas criados
com o objetivo de permitir o acesso de jovens da baixa renda a educação superior, por
meio da concessão de bolsas de estudo. Os beneficiados desse programa são estudantes
de cursos de graduação em instituições privadas de educação superior. A pesquisa
combina a abordagem qualitativa tendo como procedimentos técnicos a pesquisa
bibliográfica e documental e como objeto de análise livro os projetos das criações dos
programas educacionais criados entre 2003 a 2014 nos governos de Luiz Inácio Lula da
Silva e Dilma Rousseff. Com esse trabalho espera-se contribuir com o desenvolvimento e
fortalecimento das políticas públicas educacionais com o propósito de atrair cada vez mais
as pessoas para o âmbito escolar, porque quanto mais pessoas qualificadas maior a
probabilidade de construir uma sociedade livre com sociais, diferenças raciais, gêneros,
culturas e classes sociais.
Palavras Chave: Políticas Públicas, Programas Educacionais, Acesso Escolar
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O presente artigo analisa as Políticas Públicas Educacionais e os programas de
acesso escolar criados no Brasil em 2003-2014. No entanto, para compreender essas
políticas o autor procura a explicação histórica, começando pela expansão marítima,
tentativas de catequização dos índios, tráfico negreiro e abolição do trabalho escravo, com
o objetivo a entender a realidade social contemporânea e as suas dinâmicas no âmbito
educacional, das políticas de inclusão social. Assim, o trabalho foi desenvolvido com base
nas abordagens qualitativa, tendo como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica
e documental com foco nas análises dos livros, dissertações, teses, artigos científicos e
documentos das criações dos programas educacionais criados entre 2003 a 2014 nos
governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.
Também é de suma importância ressaltar que este trabalho é desenvolvido a partir
dos debates e reflexões feitas no projeto PIBIC-UNILAB do Grupo de Pesquisa Dialogo
Urbano, cujo a linha de pesquisa Ensino de Sociologia nos Países da Comunidade da Língua
Oficial Portuguesa-CPLP, na qual a pesquisa desenvolveu essa pesquisa.
2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO DO BRASIL
A República Federativa do Brasil situa-se no sul do continente americano, é o maior
país dessa região em terno da dimensão territorial, possui uma população de 210 milhões
de habitantes espalhados pelos vinte e sete (27) Estados Federativas, compostos pelo Acre,
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande de Norte, Rio Grande de Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina
São Paulo, Sergipe e Tocantins.
O Brasil hoje conhecido, por alguns séculos era invadido e colonizado pelos
portugueses que chagaram ali por volta do ano 1500 sob comando do Pedro Alves Cabral
que embarcou numa frota em Portugal com destino a Índia e, acabou por desembarcar no
território hoje chamado Brasil. Segundo Fausto, (1996, p.16).
Desde o século XIX, discute-se se a chegada dos portugueses ao Brasil foi obra
do acaso, sendo produzida pelas correntes marítimas, ou se já havia
conhecimento anterior do Novo Mundo e Cabral estava incumbido de uma
espécie de missão secreta que o levasse a tomar o rumo do ocidente. Tudo indica
que a expedição de Cabral se destinava efetivamente às índias. Isso não elimina
a probabilidade de navegantes europeus, sobretudo portugueses, terem
frequentado a costa do Brasil antes de 1500. De qualquer forma, trata-se de uma
controvérsia que hoje interessa pouco, pertencendo mais ao campo da
curiosidade histórica do que à compreensão dos processos históricos.

Nos períodos da chegada dos portugueses ao Brasil, os primeiros contatos com os
povos nativos das regiões “índios” era pacifico, onde os portugueses foram bem acolhidos
pelos índios até quando os portugueses começaram a escravizar e roubar as riquezas
naturais que se encontram nas regiões indígenas. Por exemplo, ouro, pedras preciosas,
pau Brasil e outros.
Também, lembrando que a expansão portuguesa se deu através da contrarreforma
do protestantismo quando o Lutero protestava contra certas práticas que as igrejas
promoviam na época, na qual criam a ruptura com a igreja católica. Em virtude disso a
igreja ao tentar responder as críticas feito por Lutero criaram contrarreforma com o
objetivo de divulgar a religião católica em todos os territórios não europeu. Portanto nesse
momento, os aproveitaram disso para legitimar as suas intenções e práticas que se
escondiam a traz da mensagem da igreja que é “levar a DEUS aos povos ditos “primitivos”
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que não tem FÉ, LEI e nem REI, por isso, deveriam renunciar dos seus hábitos e práticas
culturais e submeteram a catequização europeia baseado na exploração física e bens
naturais.
Portanto, esse é uma das teses defendidos pelos colonizadores portugueses nos
períodos da expansão europeia e das conquistas das novas terras, sob a influência das
práticas religiosas do catolicismo, que legitimam as práticas desumanos dos colonizadores
portugueses nas regiões ultramarinas. Portanto, a partir dessa prática começaram a surgir
obriga entre os portugueses e os índios sobretudo com a tentativa de catequiza-lo e fazer
assimilar a cultura europeia e, converte-los ao cristianismo, e entre outras práticas.
Nesse sentido os índios são obrigados a submeter ao comportamento dos
colonizadores e trabalhar forçosamente nos campos e nas plantações de cana de açúcar
em várias fazendas. Mas segundo as concepções dos portugueses, os índios eram muito
frágeis do ponto de visto física, também são denominados de preguiçosos, por isso, não
podem fazer trabalhos pesados. Assim se iniciou o tráfico negreiro, onde os africanos são
capturados nos seus continentes feitos escravos para trabalhar nas Américas e Caribe.
Segundo Carvalho, (s/d p.233).
Ainda no século XVI e durante toda a centúria seguinte desenvolve-se, em torno
da produção sacarina, a estruturação da economia e da sociedade do Brasil. É,
pois, o açúcar que constitui o principal estímulo para a importação de angolanos
durante o período de que este trabalho se ocupa. Dado que o território angolano
não foi a única fonte de abastecimento de africanos ao Brasil, convém salientar
que parece situar-se no século XVII a época de maior peso relativo da sua
exportação humana. Quando os portugueses chegaram a Angola a existência de
indivíduos reduzidos à condição de escravos já era ali uma realidade, como
sucedia em muitas regiões de África. O conhecimento das suas características
suscitou especial interesse na fase assinalada pela tentativa de ocupação das,
afinal inexistentes, minas de prata, um mito utilizado para mobilizar homens e
recursos que permitissem a colonização. Os que mais contribuíram para o
difundir, com destaque para os Jesuítas, tinham consciência da necessidade de
se encontrarem alternativas reais para a exploração económica do território.

Em linhas gerais, além da importação dos africanos escravizados vindos dos
diferentes territórios da África, a economia brasileira foi sustentada por muitos tempos
com base nas mãos de obra escravista, porque as pessoas que foram colocados para
trabalhar em diferentes setores da produção capitalista no Brasil não tinham qualquer
direito e, muitos menos recebiam alguns benefícios por parte dos seus proprietários
outrora chamados senhores de engenhos que moravam na casa grande.
Portanto, mesmo depois das independências do Brasil em 07 de setembro de 1822
a pratica escravocrata continua em todo território nacional, onde os africanos continuam
sendo trazidos para o Brasil e colocados para trabalhar forçosamente nas minerações e
fazendas agrícolas até o período da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel em 13 de
maio de 1888 que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil.
Após o período da abolição de escravidão as pessoas libertadas foram para quilombos,
conhecidos como lugar de esconderijo dos escravizados, criado pelos alguns escravos que
fugiram da casa dos seus senhores. Portanto, isso impulsionou vários autores das ciências
sócias principalmente o historiador Joaquim Nabuco, que fez várias críticas em suas obras
sobre a forma que foi realizado abolição da escravatura no Brasil, sem qualquer incentivo
ou indemnização das pessoas que se encontravam nessa situação. Também alguns autores
salientaram que a violência, criminalidade e, racismo se acende mais no Brasil após da
abolição de escravidão como sublinha Nascimento e Madeiros, (2010, p.312) “a forma
como os negros foram tratados após a abolição, teve grandes consequências para a
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formação da nossa sociedade, que até então não eram citados como membros, não tinham
os direitos garantidos”.
3 ALGUMAS ANÁLISES DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO ACESSO A ESCOLA CRIADAS
NO BRASIL ENTRE 2003-2014
Nesse subtítulo faremos as análises das políticas educacionais do acesso à escola
criadas no Brasil em 2003 a 2014 com principal propósito, compreender as transformações
socioeducativa e política que os mesmos promovam durantes os períodos acima citados.
Para tanto, antes de mergulharmos nessas analises, é importância sublinhar que a nossa
reflexão será fundamentada com base nos documentos produzidos pelo Ministério da
Educação (MEC), a Lei 10.880/2004 e alguns artigos produzidos sobre o tema.
As políticas educacionais criadas em 2003-2014 foi fruto do governo do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff ambos são dos
Partidos dos Trabalhadores-PT, que assumiram a gestão do Brasil desde o ano 2002 até o
ano 2016 onde a presente Dilma Rousseff que foi a sucessora do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva foi derrubado através de um impeachment.
Os projetos ou programas educacionais criados nos períodos acima citada, como
Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos, e programa Universidade para TodosPROUNI, ambos possuem características diferentes, mas, com objetivos similares, que visa
alfabetizar as pessoas analfabetas que não tinham oportunidade de estudar antes e depois
para que ele possa concorrer a vaga nas Universidade públicas/privadas em todo o
território nacional.
4 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos surgiu por meio da
Lei nº 10.880/2004 cujo o objetivo contribuir para universalização do ensino fundamental,
promovendo apoio a ações de alfabetização de jovens com 15 anos ou mais, adultos e
idosos nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, (MEC 2008). O programa foi
criado no âmbito da universalização do ensino público em todo território nacional e,
permite aderência massiva das pessoas da baixa renda econômico, que ao longo dos
processos históricos não tinham oportunidades de estudar, e alguns que tinham muitas
vezes acabam por abandonar devido vários motivos. Como por exemplo, inserção no
mercado do trabalho, violências, gravidez precoce e tráficos de drogas.
Sendo assim, o programa Brasil alfabetizado surge com desenvolvimento de vários
projetos financiados pelo MEC, com o investimento cerca de 2,2 bilhões de Reais-R$
destinado ao combate do alto índice do analfabetismo em todo o território nacional. De
acordo com Manual Operacional do Programa Brasil Alfabetizado (2008, p.02-03)
O MEC repassa aos parceiros recursos financeiros para o desenvolvimento de
ações de apoio à alfabetização dos jovens, adultos e idosos. O montante dos
recursos é baseado no número de alfabetizandos e alfabetizadores das zonas
rurais e urbanas e é calculado pela a fórmula: VA = { [(Ar/10) x 250 x m] + [(Au/20)
x 250 x m] } x 0,50. Os recursos para a aquisição de gêneros alimentícios só
podem ser utilizados para fornecer alimentação aos alfabetizandos matriculados
e frequentes, durante o período das aulas. Além de transferir os recursos
financeiros referentes ao valor de apoio, o MEC paga bolsas diretamente para os
coordenadores de turmas, alfabetizadores e tradutores-intérpretes de LIBRAS
que estejam devidamente cadastrados e em atividade junto a turmas de
alfabetização vinculadas ao Programa Brasil Alfabetizado/2008.
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Além das bolsas financiados pelo MEC, os projetos de alfabetização de jovens e
adultos em diferentes Estados e cidades do país, teve a grande influência da educação de
jovens e adultos-EJA que foi criado pelo intelectual pernambucano Paulo Freire, com isso
o Estado brasileiro conseguiu alfabetizar milhares de pessoas anualmente em todo
território nacional, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste onde pode se
encontrar a maior índice do analfabetismo, como Haddad e Siqueira (2015, p.105) nos
mostra os dados na tabela que se segue em baixo sobre as pessoas alfabetizados nos
Estados das regiões Norte e Nordeste no ano 2004, 2009 e 2013.
Taxa de alfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais idade, por Regiões do Norte e Nordeste da Unidade Federativa do Brasil

Regiões/ UF

2004

2009

2013

Variação (pp)

Regiões/ UF

2004

2009

2013

Variação (pp)

Brasil

88,5

90,3

91,5

2,9

NORDESTE

77,6

81,3

83,1

5,5

Norte

87,0

89,1

90,5

3,4

MA

76,9

80,9

80,2

3,3

RO
AC
AM
RR
PA
AP
TO

89,5
81,9
91,0
89,3
85,5
91,5
82,8

90,2
83,6
92,7
92,2
87,3
96,7
86,5

91,4
85,4
92,7
90,2
89,9
94,0
87,8

1,9
3,5
1,7
0,9
4,4
2,5
5,0

PI
CE
RN
PB
PE
AL
SE
BA

72,7
78,4
77,7
74,7
78,6
70,5
80,6
79,7

76,6
81,6
81,9
78,4
82,2
75,4
83,7
83,2

83,3
82,8
81,8
84,7
78,4
83,1
85,1
85,1

7,6
4,9
5,1
7,1
6,1
7,9
2,5
5,4

Partindo da tabela acima, os dados trazidos pelos Haddad e Siqueira mostram que
o programas Brasil Alfabeto e Educação de Jovens e Adultos apesar de ser criado um pouco
tarde, mas, trouxeram grandes benefícios para a sociedade brasileira, sobretudo no que
diz respeito a alfabetização dos jovens, adultos e idosos. Também no que se refere aos
resultados alcançados, o programa Brasil Alfabeto por intermédio dos seus objetivos e
métodos do ensino, consegue alfabetizar e capacitar mais de 70% das dos seus
ingressantes anualmente em todo o território nacional (MEC, 2008).
5 UNIVERSIDADE PARA TODOS-PROUNI
O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado em 2004, através da Lei nº
11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais
aos estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica,
em instituições privadas de educação superior, (MEC 2007). A criação de ProUni em 2004
trouxe novas oportunidades na sociedade brasileira, particularmente no campo da
educação superior, porque através dele milhares de pessoas de baixa renda econômico
conseguem se inserir nas Universidades Privadas e fazendo os cursos superior.
Nesse sentido é importante salientar que no Brasil existem várias políticas públicas
do acesso escolar, mas, que não serão desenvolvidos nesse artigo, porque causa do nosso
foco nesse trabalho. Por exemplo, o Exame de Nacional do Ensino Médio (ENEM), que tem
como finalidade a inserção dos estudantes classificados por meio de exame nacional em
diferentes Universidades Públicas Federais e Institutos Federais.
Em virtude das necessidades de expansão do ensino superior e da democratização
da educação, o Estado o Brasileiro entendeu que é importante investir nas Universidades
Privadas para puder atender as demandas de milhares de pessoas que queriam fazer o
curso superior, mas, não conseguem as vagas nas Universidades Públicas, por são
limitados. Também, os mesmos não possuem uma economia estável para bancar os cursos
nas Universidades Privadas, mas a partir da criação do ProUni verifica-se que milhares de
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pessoas de baixa renda econômico começaram a ter mais oportunidade de cursar o ensino
superior nas Universidade Privadas, com salienta Morais, (s/d p.05).
Nos últimos oito anos do governo Lula, houve a criação de novas vagas no
sistema federal de ensino, com a aprovação de 42 novos campi, vários deles já
em funcionamento. Quando todas as vagas estiverem disponíveis nesses 42
novos campi, serão 250 mil novas vagas agregadas por ano. Comparando, com
o ProUni, que já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo
semestre de 2010, 748 mil estudantes, sendo 70% com bolsas integrais, vemos
assim, a necessidade de que o ensino superior brasileiro tem de estabelecer
estratégias para inclusão social dos alunos. Diante da nossa realidade atual,
tendo em vista a escassez de recursos públicos, é impossível pensar em apenas
o ensino estatal como ideal. É notório o alcance do ProUni, que abrange todos
os estados, e milhares de municípios, muitos distantes da capital, em que só
existem IES privadas, com muitas vagas ociosas. São faculdades com infraestrutura, quadro de professores e administrativo, com vagas excessivas.

Mesmo com expansão do ProUni e a inclusão social que o mesmo trouxe para o
campo da Educação Superior é notório ainda que o acesso à Educação Superior no Brasil
continua sendo uma das grandes preocupações social, porque apesar das criações de
algumas Política Públicas de acesso ao Ensino Superior a partir de 2003-2014 verifica-se os
números significantes das pessoas que queriam estudar, mas não tinham as oportunidades
por causa das questões burocráticos do Estado no setor da educação superior.
Também é de suma importância salientar que além das bolsas disponibilizados
pelo ProUni aos estudantes, existem as vagas que destinados pelas populações que
autodeclara Negros, Indígenas e as pessoas portadoras de algumas necessidades especiais.
Nesse sentido, pode se considerar que entre 2003-2014 como o ano de muitas
mudanças do ponto de vista da inclusão social, porque a partir desse período pode se
verificar a maioria dos filhos dos pobres, negro e indígenas começaram a entrar nas
Universidade e fazer os cursos de privilégios de uma determinada classe social no Brasil,
como a Medicina, Engenheira, Direito etc. De acordo com MEC, (2005, p.23).
“A efetivação de uma educação inclusiva neste contexto secular não é tarefa fácil,
não menos desprovida de dificuldades é a tarefa de um Estado que intenta organizar uma
política pública que, como tal, se empenha na busca de um caráter de universalidade” das
políticas públicas educacionais. Nesse sentido, ainda há muitos desafios a serem
enfrentados e, as perspectivas do desenvolvimento e ampliações das políticas públicas
educacionais também são maiores, desde o primeiro governo dos Partidos dos
Trabalhares-PT até o ano 2016 que é o derrube do último governo do Partido antes
mencionados.
A grande tendência do ProUni é incluir massivamente as pessoas não privilegiados
ou excluídos historicamente no campo da educação superior, com o foco nas
desnaturalizações ou desconstrução de um passado violento que determinava
implicitamente os lugares dos negros, pobres, índios e as mulheres em detrimento da
superioridade do homem branco.
Lima (2017) professor do curso de Pedagogia da Universidades da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-UNILAB, afirma numa palestra que “o governo
dos Partidos dos Trabalhadores-PT vem resgatando as vozes e a autonomia das pessoas
excluídos no âmbito educacional” e cria diferente estratégia para superação dos
obstáculos que se encontra nesse setor.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao longo da pesquisa sobre Políticas Públicas Educacionais e Analise dos Programas
Educacionais de Acesso Escolar criados no Brasil em 2003-2014, consideramos que esses
projetos ou programas além de trazer os protagonismos para um determinado partido
político que os criou, mas as suas repercussões transcendem o protagonismo partidário
para sociedade como um todo, com as marcas inesquecíveis para a polução Negra,
Indígenas e Mulheres da classe de baixa renda econômica.
Nessa pesquisa consideramos também, que a partir das criações da Políticas
Públicas Educacionais no Brasil, o Programa Brasil Alfabeto e educação de jovens e adultos,
consegue diminuir significante o alto índice do analfabetismo que se encontravam na
sociedade brasileira, através do desenvolvimento e universalização do programa para todo
o território nacional, também o apoio financeiro da grande quantidade dos recursos
públicos disponibilizados pelo Ministério da Educação para cobrir as despesas dos docente
e até as bolsas dos estudantes benificiários do programa. Essa contribuição do MEC,
contribuíram muito para o sucesso desse programa.
Também ao longo da discussão no artigo, é importante verificar que os objetivos
de criar um Programa Nacional para Alfabetização das pessoas com a idade de 15 ou mais
anos, teve a grande influência no pensamento de Paulo Freire, que é o intelectual brasileiro
do século XX que revolucionou a educação brasileira, através dos seus métodos do ensino
e aprendizado entre o professor e alunos, e não só, também pelas contribuições deixadas
nas grandes obras da educação. Foi o primeiro a criar da Educação de Jovens e Adultos no
Brasil: Políticas e práticas, em outras palavras, alfabetizar as pessoas jovens e adultas que
não tinham oportunidades ou privilégios de estudar durante as suas infâncias.
No que diz respeito ao Programa Universidade para Todos (ProUni) vimos que este
trouxe os elementos muito importante para pensar a sociedade brasileira no período
contemporânea e pensar a educar do ponto de vista inclusiva e democrática para todas as
poluções dentro do território nacional, independentemente da classe, origem social, raça
e religião, na qual a pessoa pertence.
De certa forma, pode se perceber que a criação do programa Universidade Para
Todos (ProUni) trouxe alguns incômodos para algumas pessoas da alta classe social, que
historicamente foram os beneficiários dos privilégios públicos/privados, sobretudo, no que
se trata do acesso à educação. Porém, a partir dessas políticas/programas educacionais,
esses grupos que se sentiram ameaçados começaram a preocupar-se cada vez mais,
porque os desfavorecidos sociais principiaram a conquistar os lugares de privilégios,
através das oportunidades criadas a partir do 2003-2014.
Por fim, apesar de que as políticas públicas educacionais não terem concretizado
os seus objetivos, devido a conjuntura sociopolítica que o país está atravessando, cuja
influência na diminuição das verbas da educação e as limitações das vagas, ocasionou a
queda das aderências dos programas por parte das populações, que simbolicamente são
excluídas ou proibidas de usufruir dos seus direitos fundamentais, como garante a
Constituição Federal de 1988.
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POR UMA PEDAGOGIA DOS SUBALTERNOS:
O pós-colonialismo de Paulo Freire e suas contribuições para os estudos curriculares
José Gllauco Smith Avelino de Lima32
RESUMO: O trabalho que ora se abre ao diálogo objetiva evidenciar as afinidades entre o
pós-colonialismo e a pedagogia política de Paulo Freire. Sustentamos o entendimento de
que sua proposta crítico-problematizadora de educação oportuniza tanto o
questionamento quanto a possibilidade de desconstrução das diversas manifestações
contemporâneas da colonialidade produzidas e reproduzidas por meio de práticas
curriculares que reforçam condições de opressão e de subalternidade, geradoras, por sua
vez, de invisibilidade e de silenciamento na atmosfera escolar. Convém sinalizar que o
presente texto se insere no âmbito dos estudos pós-coloniais, referencial teórico e político
que busca a problematização do mundo social contemporâneo a partir da discussão sobre
a colonialidade e de seus efeitos nas diferentes esferas da atividade humana. No que diz
respeito ao trato metodológico, nos amparamos na Cartografia Simbólica, estratégia de
construção do conhecimento sistematizada por Boaventura de Sousa Santos. A utilização
dessa metodologia possibilitou a percepção das afinidades entre algumas das teorias póscoloniais e a práxis político-pedagógica de Paulo Freire. Para tanto, se fez necessário o
diálogo profícuo com a abordagem teórica paulofreireana concernente à discussão sobre
currículo, como também com autores curriculistas cujas narrativas teóricas ressoam
perspectivas de humanização, de justiça e emancipação social. Dentre estes, destacamos:
Theodor Adorno, Hugo Zemelman, Wilfred Carr, Adolfo Sánchez Vázquez, Antonio
Fernando Gouvêa da Silva, entre outros. De igual maneira, buscamos fundamento nas
contribuições de autores considerados pós-coloniais, como: Hugo Achugar, Gayatri Spivak
e Boaventura de Sousa Santos, para citar alguns. Com base no conjunto das reflexões
suscitadas, encontramos razões pelas quais se pode considerar o currículo escolar como
um lugar de enunciação político-pedagógico, propiciador de uma práxis educacional
engajada em um trabalho curricular de tradução da realidade com o intuito de nela
enxergar aquilo que oprime para, então, provocar a construção de um currículo escolar
como projeto de conscientização para a libertação em relação ao que é injusto e
desumano. Consideramos, como principais resultados deste estudo, a evidência de que as
pesquisas e as práticas fundamentadas nas teorias pós-colonialistas vêm cooperando para
a elaboração de reflexões propulsoras de um debate crítico em torno dos problemas de
um mundo formatado pelo colonialismo e pelo imperialismo e, sobretudo, para uma
discussão curricular pós-colonial embasada no pensamento de Paulo Freire, nos
direcionando para uma Pedagogia dos Subalternos capaz de ampliar o número de sujeitos
mobilizados na produção de um conhecimento enraizado no horizonte da emancipação
social, na desconstrução da subalternidade e contribuinte para o enriquecimento das
capacidades humanas quanto à manutenção da vida e da dignidade das pessoas.
Palavras-chave: Currículo Escolar; Paulo Freire; Pós-Colonialismo.
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1 PALAVRAS INICIAIS
O artigo em tela pretende evidenciar as afinidades pós-coloniais da pedagogia
política de Paulo Freire, partindo do entendimento de que sua proposta críticoproblematizadora de educação, evidenciada em sua obra Pedagogia do Oprimido,
oportuniza o questionamento e a possibilidade gradual de desconstrução das diversas
manifestações contemporâneas da colonialidade33, produzidas e reproduzidas por meio
de práticas socioeducacionais que ainda reforçam condições de opressão e de
subalternidade que cerceiam a plena realização da dignidade humana.
Mediatizados por esse pensamento, destacamos que este estudo está posicionado
no interior do debate curricular pós-colonialista, que, segundo Silva (2011, p. 127), abraça
uma concepção da prática educacional questionadora das “[...] relações de poder e [d]as
formas de conhecimento que colocaram o sujeito imperial europeu na sua posição atual
de privilégio. [...]”. Nesse sentido, nos concentramos na reflexão sobre como a Pedagogia
do Oprimido, analisada à luz de teorias pós-colonialistas, pode contribuir para iniciar um
projeto de educação endereçado à descolonização cognitiva e à descolonização do ser,
perpetradas por práticas educacionais bancárias que, a despeito das transformações e
metamorfoses curriculares contemporâneas, ainda são moldadas por resquícios
epistemológicos coloniais que “[...] desumanizam o sujeito, transformando-o em coisa e
alienando-o de sua cultura [e] de sua realidade”. (MOTA NETO, 2016, p. 174).
Nessa perspectiva, corroboramos a pertinência da discussão sobre um currículo
pós-colonial alicerçado na práxis político-pedagógica de Paulo Freire, ressaltando sua
metodologia de construção de temas e contra-temas geradores como pontes para um
quefazer curricular alinhado à problematização da colonialidade por meio de sua
concepção crítico-conscientizadora de educação.
Diante disso, convém registrar que a discussão em tela está alocada nos marcos da
pesquisa bibliográfica, através da qual estabelecemos interlocuções com intelectuais
considerados pós-coloniais, a exemplo de Hugo Achugar, Gayatri Spivak, Vandana Shiva e
Boaventura de Sousa Santos, para citar alguns. O diálogo com esses e outros pensadores
possibilitou (re)afirmar a teoria e a prática político-pedagógicas de Paulo Freire como
possibilidades concretas para o desdobramento de uma práxis socioeducacional póscolonialista estreitamente vinculada à problematização em torno daquilo que foi ocultado
e silenciado para oprimir, de modo a suscitar o questionamento e a desconstrução de
práticas sociais e de discursos legitimadores das inúmeras condições de opressão e
subalternidade que continuam a usurpar a liberdade e a consciência dos sujeitos em
relação a si mesmos e aos muitos mundos de vida que lhes são inerentes.
O artigo em realce está didaticamente organizado em duas seções. A primeira
delas, traz uma breve contextualização da Pedagogia do Oprimido e sua interpretação
como texto pós-colonial, observando-se, na sequência, suas contribuições para os estudos
curriculares. A segunda seção, resume o nosso posicionamento quanto ao objeto deste
trabalho: o de posicionar a leitura pós-colonial da Pedagogia do Oprimido como
contribuição relevante para o desencadeamento de práticas curriculares

33

Utilizamos o termo colonialidade no sentido empregado por Aníbal Quijano (2010), expressando o
argumento de que, como processo, a colonialidade se revela como extensão do poder colonial que
continuou a existir mesmo após a independência política das antigas colônias. Trata-se de relações de
exploração, de opressão e de subalternidade que se manifestam de formas variadas no contexto
societário contemporâneo, criando, sustentando e reproduzindo novas relações de poder e de
dominação tanto entre grupos e categorias sociais quanto entre Estados e Nações.
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problematizadoras dos matizes neocoloniais ainda circunscritos na atmosfera da escola
contemporânea.
2 A PEDAGOGIA DO OPRIMIDO COMO TEXTO PÓS-COLONIAL: UMA PROPOSTA
CURRICULAR FORJADA A PARTIR DAS ENUNCIAÇÕES DOS “ESFARRAPADOS DO
MUNDO”
Em interessante reflexão filosófica, Hannah Arendt (1987) assinalou que o ser
humano, quando privado do espaço público, se recolhe ao mundo do pensamento, lugar
onde sua liberdade não pode ser usurpada, a menos que lhe tirem a vida. Para a pensadora
alemã, privar o ser humano de sua liberdade é pré-condição para colocá-lo em situação de
escravização. Exemplos históricos dessa afirmativa não nos passam despercebidos, dentre
estes, o de Paulo Freire, para quem o Golpe Civil-Militar, deflagrado no Brasil no ano de
1964, negou-lhe o espaço público brasileiro, impondo-lhe o exílio e impelindo-o ao
recolhimento e ao espaço privado de seu pensamento. Dessa incursão subjetiva, e
amparado nas experiências político-pedagógicas anteriores, nasceu a Pedagogia do
Oprimido, livro de maior repercussão intelectual de toda a sua obra escrita. (LIMA, 2011).
Esse livro foi escrito nos fins da década de 1960, durante os anos iniciais do exílio
de Paulo Freire no Chile. Sua primeira publicação ocorreu no ano de 1970, em Língua
Inglesa, nos Estados Unidos, sendo, depois, traduzida para mais de trinta idiomas. Foi
escrita em um contexto sociohistórico e subjetivo de homens e mulheres na busca daquilo
a que Paulo Freire denominou vocação ontológica do ser humano, a do ser mais. O espírito
desse tempo foi expresso na luta pela independência dos povos africanos, os quais se
rebelavam contra o domínio colonialista europeu (inglês, francês e português); no
movimento de mulheres que lutavam por maior igualdade social perante os homens,
redimensionando profundamente as relações de gênero; nos muitos movimentos
antirracistas, libertários, antiditatoriais e anti-imperialistas espalhados pelo mundo, a
exemplo do movimento de maio de 1968 na França. (STRECK, 2009).
Todos esses movimentos, e outros, como a Primavera de Praga; os intensos
movimentos estudantis brasileiros contra o regime ditatorial; a luta por direitos civis e
sociais no coração do império estadunidense, por exemplo, contestavam os status quo
social em que se localizavam, questionando e denunciando as estruturas de opressão que
impediam homens e mulheres de ser mais, no sentido paulofreireano desse termo.
Ademais, não podemos esquecer que a Pedagogia do Oprimido reflete, também, as
preocupações de Paulo Freire quanto aos contextos da América Latina, especialmente aos
do Brasil e sua Região Nordeste, todos eles marcados pela dominação imperial, pelas
estruturas sociais produtoras de agudas desigualdades e pela expansão de regimes
políticos ditatoriais implantados a partir de 1964.
Ao escrever a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire
[...] fez mais do que oferecer um livro perturbador a respeito da educação. Ele
instigou os educadores e estudantes a que mudássemos a nós mesmos na
história e a mudarmos o modo como ensinamos. Para muitos de nós, esse livro
foi um guia e uma inspiração no combate ao autoritarismo da educação. Deu
origem, também, a um movimento internacional de educadores que querem
transformar as sociedades dentro das quais ensinam. (SHOR, In: GADOTTI, 1996.
p. 566).

Desse modo, a Pedagogia do Oprimido promoveu uma inflexão nas teorias e nas
práticas pedagógicas na segunda metade do Século XX ao apresentar as bases
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antropológicas de uma educação insubmissa a quaisquer formas de dominação, de
opressão e de subalternidade, oportunizando a reescrita de uma narrativa da educação
como projeto político capaz de romper com as plurais formas de desumanização e com os
diversos matizes da colonialidade, ampliando a discussão em torno de princípios e de
práticas socioeducacionais que privilegiam a dignidade humana, a liberdade e a justiça
social. Daí porque defendeu uma educação como prática da liberdade propulsora de uma
consciência crítica capaz de promover a inserção, no centro do palco histórico, dos
oprimidos, sujeitos invisibilizados e silenciados durante séculos de opressão
colonial/imperial.
Nas palavras de Freire (2005), a pedagogia do oprimido é
[...] aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou
povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que
faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que
resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta
pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 2005, p. 34, grifos no original).

A partir dessas palavras, reconhecemos que a obra traz em seu âmago não somente
a necessidade do protagonismo das classes dominadas no projeto de mudança social, mas,
ao mesmo tempo, a noção do protagonismo cognitivo dos oprimidos no próprio curso de
construção do conhecimento, ou seja, no processo de “[...] aprender a escrever a sua vida,
como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se,
historicizar-se”. (FIORI, In: FREIRE, 2005, p. 8). Afinal, como bem salientou Santos (2008),
não há a possibilidade de uma justiça social global sem uma concomitante justiça cognitiva
global.
No rastro desse raciocínio, a educação como prática da liberdade defendida por
Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido, assim como em seus trabalhos
anteriores, significa pronunciar criticamente o mundo e modificá-lo através do
engajamento ativo em face de problemáticas de ordem social, cultural, política, econômica
e epistêmica, tendo em vista que, com a palavra, o ser humano se faz humano, e ao dizêla, assume conscientemente sua condição de humanidade, desconstruindo situações de
subalternidade, de invisibilidade e de silenciamento. Reside aqui, portanto, a razão pela
qual a pedagogia do oprimido é também uma pedagogia do subalterno, pois permite aos
oprimidos e subalternizados o direito à voz, à escuta e à visibilidade como elementos
necessários à emancipação individual e coletiva.
Mota Neto (2016, p. 213) se mostra sensível a essa questão ao argumentar que o
diálogo, em Paulo Freire, representa um momento crucial por meio do qual quem é
impedido de falar, possa falar; quem é impedido de ser escutado, possa se fazer ouvir; e
quem está em situações de invisibilidade, possa ser visto. Na perspectiva desse autor, a
pedagogia dialogal paulofreireana é uma das características mais potentes de uma
educação decolonial34, pois “[...] possibilita que o outro negado desenvolva o seu direito
de falar, se expressar, se posicionar, superando as barreiras do silêncio impostas pela
modernidade/colonialidade”. Diante disso, cabe-nos indagar: como pode efetivar-se, em
termos práticos, essa pedagogia do oprimido que também pode ser uma pedagogia dos
subalternos?
34

No âmbito dos estudos sobre colonialidade, alguns autores optam pelo termo decolonialidade, enquanto
outros preferem o termo pós-colonialidade. Não adentraremos no mérito dessa discussão por entendermos
que: (a) apesar das diferenças de natureza semântica e política, ambos os termos e as reflexões que deles
decorrem trazem importantes contribuições para a problematização sobre o fenômeno da colonialidade
contemporânea, e; (b) configura um debate que foge ao objeto de análise deste artigo.
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No desdobrar da teorização político-pedagógica desenvolvida por Paulo Freire na
Pedagogia do Oprimido, particularmente no Capítulo III – A dialogicidade, essência da
educação como prática da liberdade –, o educador pernambucano oportuniza a reflexão
sobre a concretude de sua perspectiva curricular popular crítica, enfatizando o diagnóstico
em torno da materialidade da realidade social em suas diferentes configurações como
ponto de partida para a construção de um currículo encarnado (LIMA, 2014) nas
negatividades da existência humana (GOUVÊA DA SILVA, 2004) como possibilidade para o
questionamento e a superação das muitas situações existenciais de opressão e de
subalternidade por meio da reorientação humanista dos conteúdos escolares.
Em outros termos, a busca pelos temas e contra-temas geradores exige,
necessariamente, o diálogo com a esfera do mundo vivido, no sentido da ação-reflexãoação combinada à denúncia de práticas desumanizadoras que interditam o ser mais dos
sujeitos e, ao mesmo tempo, conectada ao anúncio de novas ações condutoras para
condições de humanização das pessoas e de seus universos de vida. Ou seja, a pesquisa
sobre o universo temático, a tematização e a problematização, viabilizadas pelo diálogo
com a realidade social concreta, são três operadores cognitivo-políticos que, interrelacionados de modo interdisciplinar, podem acionar a passagem de uma pedagogia do
oprimido/subalterno para uma pedagogia dos seres humanos em processo permanente
de humanização e de libertação. (FREIRE, 2005).
A Pedagogia do Oprimido nos consente entender essas três etapas nos termos de
uma construção curricular coletiva, cuja originalidade epistemológica está pautada na
interdisciplinaridade, na dialogicidade, na politicidade e na ética da libertação, elementos
estes capazes de movimentar e de concretizar ações curriculares críticas, tanto no plano
do cognitivo quanto no plano do social em seus muitos matizes. Sobre isso, nos ensina
Freire (2005):
Esta prática implica, por isto mesmo, que o acercamento às massas populares se
faça, não para levar-lhes uma mensagem salvadora, em forma de conteúdo a ser
depositado, mas, para, em diálogo com elas, conhecer, não só a objetividade em
que estão, mas a consciência que tenham desta objetividade; os vários níveis de
percepção de si mesmos e do mundo em que e com que estão. [...]. Nosso papel
não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou tentar impô-la a ele, mas
dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que a sua
visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua
situação no mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não pode
prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer bancária
ou de pregar no deserto. (FREIRE, 2005, p. 99-100, grifos no original).

Em sua efetividade prática, um currículo pós-colonial valoriza a voz e as percepções
de mundo dos sujeitos como ponto de partida para o desenvolvimento das atividades
curriculares. E, conforme podemos apreender das palavras de Paulo Freire acima
registradas, fundamenta-se na metodologia por ele criada: pesquisa sobre o universo
temático, tematização e problematização, mediante o que já dissemos. É pertinente
esclarecer, nessa direção, que este educador não a formulou nos marcos de uma
Pedagogia Pós-Colonialista, embora o contexto sociohistórico em que a Pedagogia do
Oprimido foi escrita, bem como a teoria nela contida, nos permita o embasamento. Ao
afirmamos esses três momentos como partes de uma pedagogia que também pode ser
considerada pós-colonialista, nos referimos à interpretação que a eles lançamos, por
entendermos que tais etapas corroboram princípios e práticas que se direcionam para
ações problematizadoras das marcas da colonialidade ainda inscritas nas estruturas do
currículo escolar contemporâneo.
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A partir disso, corroboramos o escopo ético-humanista inerente à metodologia de
reorganização curricular proposta por Paulo Freire no horizonte de uma Pedagogia da
Libertação dos oprimidos em seu entendimento mais ampliado, no qual os subalternizados
também se encontram considerados. Convém, agora, explicitar suscintamente os
momentos aos quais aludimos:
1) O primeiro deles trata da investigação temática. Esta, se configura em um estudo
aprofundado sobre o contexto sociocultural e político-econômico em que se
encontram envolvidos os sujeitos. É o estudo da realidade que mira conhecer a
percepção que os indivíduos têm de suas próprias experiências existenciais,
buscando a imersão nos mundos de vida das comunidades epistêmicas com o
objetivo de apreender suas contradições, conflitos e interdições ao ser mais dos
seres humanos. No raciocínio de Gouvêa da Silva (2004), o ápice da investigação
temática é o de conhecer as negatividades concretas vivenciadas pelos sujeitos;
2) A tematização expressa a construção dos temas e dos contra-temas geradores a
partir da análise interdisciplinar das falas significativas enunciadas pelos sujeitos,
objetivando a busca por seus significados no interior das comunidades epistêmicas
investigadas tematicamente. Através da tematização, se faz possível o
planejamento coletivo e interdisciplinar dos conteúdos a serem ensinados e
aprendidos, visando ao alargamento da consciência que têm os sujeitos sobre suas
contexturas de vida.
3) O momento da problematização se traduz na radicalização dialógica de todo o
processo de reorientação curricular popular crítico. É a instância do processo
dialético consciência-mundo. Configura-se, nesses termos, como a dialetização
entre o saber empírico dos sujeitos e o saber sistematizado advindo das diversas
ciências, tendo como mirante a promoção de constantes rupturas de consciência
e, por consequência, um estado de maior criticidade em relação aos contextos das
experiências vividas. A problematização coopera, portanto, para o alargamento e a
ressignificação das visões de mundo parciais dos indivíduos, o que requer um
trabalho curricular propulsor do permanente processo de rupturas com os estados
de consciência mágica e ingênua e da construção de uma consciência
reflexivamente dialética e, por isso mesmo, problematizadora. (FREIRE, 2005).
Diante do exposto, observamos a possibilidade da estruturação de uma práxis
curricular balizada em um processo de articulação entre teoria e prática mediante a
investigação de conflitos e contradições inerentes à atmosfera social que envolve a escola.
Isso revela uma perspectiva crítica, contextualizada e problematizadora no que se refere à
organização político-pedagógica das atividades escolares, evidenciando um fazer dialógico
referenciado em princípios éticos, políticos e epistemológicos comprometidos com os
ideais de transformação e humanização da realidade.
Dessa maneira, o diálogo aparece como ponto de partida para as situações
gnosiológicas a serem desencadeadas no espaço-tempo da escola, através das quais o
mundo humano pode ser apresentado como objeto de questionamento, de admiração e
re-admiração crítica sobre os problemas impeditivos à humanização dos sujeitos (FREIRE,
2005). Daí porque asseveramos que uma ação curricular imersa no diálogo
problematizador com a realidade é capaz de contribuir para o processo de conscientização
das pessoas em torno das condições sociais em que se encontram inseridas, uma vez que,
ao apreenderem as razões da realidade, apreendem, também, seus desafios e
responsabilidades diante do contexto social a ser transformado.
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Nesses termos, o diálogo com a realidade concreta é fundamento imprescindível
para um currículo escolar popular crítico, cujas demandas epistemológicas partem do
conjunto das negatividades vivenciadas pela comunidade em um movimento constante de
ação-reflexão-ação sobre o mundo. (FREIRE, 2005).
[A] epistemologia da negatividade [...] precisa ser apreendida como práxis para
a implementação de um currículo crítico. Ter a negatividade como objeto de
estudo dialógico para a organização do currículo [significa entendê-la como] um
posicionamento político epistemológico, que, ao perscrutar metodologicamente
as vítimas sobre os porquês das negatividades vivenciadas, busca realizar um
cerco problematizador [...] à realidade desumanizadora, investigando,
simultaneamente, contribuições e limites dos conhecimentos e saberes, tanto
da comunidade quanto daquele que compõe os conteúdos selecionados a partir
do acervo cultural sistematizado. (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 106).

Em outras palavras, significa transformar essa negatividade epistemológica em
elemento potencializador de uma prática curricular amparada na valorização dos conflitos
e das contradições da realidade social como elementos necessários ao processo educativo
libertador, que estimula, por meio da problematização das situações limítrofes à existência
humana, a ação crítico-transformadora dos sujeitos sobre a realidade opressora que os
subjuga, o que caracteriza a educação como projeto político endereçado à humanização.
Decorre disso uma importante contribuição para os atos de ensinar e aprender,
pois ao problematizar os conteúdos pertinentes à análise da realidade investigada, o
educador também os problematiza para si mesmo. Nessa perspectiva, a práxis de Paulo
Freire acata o reconhecimento de que é impossível questionar algo a alguém e permanecer
como expectador, sem comprometer-se com o processo de desvelamento crítico do
contexto social tomado como objeto de rigorosidade epistemológica pela prática
curricular.
Em acréscimo a esse raciocínio, Damke (1995) atesta que
aparece, aí, a função primordial da problematização: dar aos educandos [e
também aos educadores] a possibilidade de irem se exercitando na prática de
pensar criticamente e de tirar suas próprias interpretações dos fatos. O papel do
professor adquire relevância [...]. Sua tarefa principal é problematizar. À medida
que dialoga, cabe-lhe ir chamando a atenção para pontos obscuros ou ainda
ingênuos, bem como para as relações entre as descobertas que estão sendo
feitas pelos sujeitos envolvidos na situação gnosiológica. (DAMKE, 1995, p. 82).

Nesse sentido, a proposta de um currículo popular crítico ampara-se em uma
concepção de sociedade como espaço de antagonismos, em que as diferentes situações
sociais de interdição à humanização dos sujeitos são tomadas como objetos de estudo
ético, político, pedagógico e epistemológico, visando, assim, ao desdobramento de um
trabalho educativo capaz de questionar a ordem sociocultural vigente com suas marcas
neocoloniais e, por consequência, forjar ações direcionadas à construção de outra
organização societária, mais humana e permanentemente humanizante.
Com efeito, transcorre dessa compreensão de educação uma visão crítica sobre o
plano curricular, que passa a ser concebido como uma política do conhecimento
estritamente vinculada ao processo de problematização da realidade com vistas à
superação das relações de opressão e subalternidade a ela inerentes. Nesse prisma, o
currículo admite uma perspectiva declaradamente emancipatória, na medida em que se
fundamenta na possibilidade de os sujeitos transformarem o status quo vigente por
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intermédio de uma educação potencializadora da leitura e da ação crítica do e sobre o
mundo.
Assim, por estar direcionada ao ideal de emancipação social, a esfera curricular
estabelece uma estreita relação com a concretude da vida humana, oportunizando, nesse
horizonte, um currículo encarnado no contexto de vida dos sujeitos, bem como nos
problemas sociais por eles vivenciados. Trata-se, dessa maneira, de um currículo que se
insere criticamente na negatividade do real, visando à conscientização em torno das
situações existenciais que provocam a desumanização das pessoas. Sobre isso, Gouvêa da
Silva (2004) acentua que:
A inserção crítica no real proporciona o enfrentamento das tensões, a
construção de novos planos de ação, de novas práticas sociais, alterando os
relacionamentos socioculturais entre os envolvidos na superação possível e
histórica das contradições que emanam dos conflitos. (GOUVÊA DA SILVA, 2004,
p. 135).

Em consonância a esse raciocínio, cabe ressaltar que essa concepção de currículo
procura enxergar a escola através do prisma da criticidade necessária para desnudar as
contradições sociais, bem como persegue um posicionamento político empenhado nas
possibilidades de resistência e superação delas. Abarca, ainda, a discussão sobre o papel
do educador como intelectual engajado na tarefa de transformação da realidade, da
instituição escolar como espaço público democrático no qual a voz da comunidade é
ouvida com a finalidade da elaboração cultural, da emancipação e humanização dos
sujeitos.
Dessa perspectiva, advém o caráter pós-colonial da contribuição paulofreireana
para os estudos curriculares, pois ao colocar o oprimido no centro do processo de
construção do conhecimento, torna-o visível, oportunizando-lhe o direito à fala e à voz.
Por meio desse argumento, é importante pontuar que Paulo Freire, ao propor uma
pedagogia política emancipatória e dialogal, não se propôs a falar pelos oprimidos, mas
trabalhou eticamente pela construção de espaços nos e pelos quais as camadas oprimidas
da sociedade pudessem se fazer protagonistas de seu processo formativo e de suas
próprias histórias através do uso da palavra.
Isso implica em reconhecer que a teoria e a prática educacionais paulofreireanas
são também a concretização de uma pedagogia das ausências, uma vez que traz para o
centro da história sujeitos humanos até então invisibilizados, transformando suas
ausências simbolicamente construídas em presenças, tanto no interior dos processos de
ensino e de aprendizagem quanto no âmbito da tessitura social mais ampla, fato que
promove a abertura de espaços para a visualização e a audição de seus conhecimentos e
experiências existenciais como elementos de conscientização e de transformação social.
No sentido dessa discussão, convém destacar que Paulo Freire, ao problematizar
os pressupostos da educação bancária, não denunciou apenas uma ação educacional
vertical, instrumentalizada e descontextualizada, mas, sobretudo, uma estrutura social de
opressão refletida através do trabalho pedagógico. Ele percebeu, com perspicácia, que é
essa estrutura social opressora o solo no qual se erguem práticas educacionais bancárias,
que viabilizam representações abstratas da realidade e desencadeiam políticas e práticas
curriculares legitimadoras de um bem comum universal35, além de promoverem violência
35

Esse bem comum universal ao qual nos referimos não é aquele amparado nos princípios dos Direitos
Humanos. No âmbito deste texto, podemos entendê-lo como aqueles discursos que apregoam
“positividades” descontextualizadas e consideradas necessárias à melhoria das condições de vida e dos
contextos escolares dos sujeitos. Geralmente, se amparam em noções cristalizadas de democracia e de
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epistêmica (SANTOS, 2008; SPIVAK, 2010) ao escamotear a realidade local, seus conflitos
e contradições sociais como fundamentos para a organização dos saberes e atividades
curriculares.
Evidenciamos, ainda, que esse bem comum universal, sustentado por positividades
estrangeiras, anulam a visualização do sofrimento como realidade objetiva que recai sobre
os sujeitos (ZUIN; et al., 1999), além de se constituir como empecilho à “[...]
desnaturalização das formas canônicas de aprender-construir-ser no mundo” (LANDER,
2005, p. 39) enunciadas pela racionalidade eurocêntrica universalizante. Gouvêa da Silva
(2004), sustentado pelo pensamento de Paulo Freire, capta com sensibilidade essa
anulação ao afirmar que,
[...] independentemente dos sujeitos e das especificidades dos contextos,
observa-se na rotina discursiva da escola uma exacerbação de positividades,
instituindo práticas nem sempre tão coerentes com os princípios humanistas
proclamados. Muitas vezes, o sofrimento e as necessidades materiais, a
humilhação sociocultural e o desprezo epistemológico são relativizados,
secundarizados, ou mesmo considerados exigências corretivas para o êxito dos
objetivos humanistas das positividades pedagógicas. É o incontestável primado
do bem, que fundamenta a positividade rousseauniana da prática educacional
negativa. (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 90, grifo no original).

Essa visão ideológica das relações escola-realidade é a que fundamenta, em menor
ou em maior grau, grande parte dessas positividades educacionais contemporâneas,
colonizando cognitivamente o plano da prática curricular ao definir
[...] os critérios apriorísticos adotados para a seleção dos conhecimentos
sistematizados que comporão o rol de conteúdos das disciplinas, as
metodologias explanativas priorizadas no processo de ensino-aprendizagem, a
organização de uma gramática escolar prescritiva, a submissão institucional do
tempo-espaço pedagógico ao administrativo, [...]. (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p.
99).

Nesses termos, observamos o pretenso desejo da afirmação de uma universalidade
apriorística e assentada em uma pseudoneutralidade epistemológica, já denunciada por
Vandana Shiva (2003) quando refletiu sobre a devastação de sistemas inteiros de tradições
transeculares do conhecimento pelo colonialismo/imperialismo da racionalidade científica
ocidental, o que provocou, na ótica de Germano (2008), múltiplas estratégias de produção
da inferioridade simbólica do outro, as quais incidiram diretamente na formação de
sujeitos humanos alheios ao seu próprio universo sociocultural, político-econômico e
cognitivo-epistêmico.
Essa perspectiva bancária entranhada no devir pedagógico promove a
naturalização das relações que se desdobram no âmbito educativo, refletindo um certo
tipo de universalismo imperialista que se reveste sob a forma de pacotes educacionais
exógenos destinados a diferentes paisagens socioeducacionais em suas múltiplas
configurações. Tais pacotes são assimilados e defendidos como elementos civilizacionais
capazes de corrigir desvios em relação ao padrão supostamente normal e civilizado, que é
a experiência dos grandes centros do mundo. A esse respeito, Lander (2005) nos mostra
como diferentes recursos históricos têm servido para sustentar a concepção eurocêntrica
de evolucionismo social. Expressa ele:

cidadania, mas que escondem, paradoxalmente, interesses de classe e frações de classe que corroboram
o não questionamento do status quo das sociedades.
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Os diferentes recursos históricos (evangelização, civilização, o fardo do homem
branco, modernização, desenvolvimento, globalização) têm todos como
sustento a concepção de que há um padrão civilizatório que é supostamente
superior e normal. Afirmando o caráter universal dos conhecimentos científicos
eurocêntricos abordou-se o estudo de todas as demais culturas e povos a partir
da experiência moderna ocidental, contribuindo desta maneira para ocultar,
negar, subordinar ou extirpar toda experiência ou expressão cultural que não
corresponda a esse dever ser [...]. (LANDER, 2005, p. 36).

Ao problematizar os fundamentos da educação bancária, Paulo Freire (2005)
observa que há uma valorização ingênua em torno de um suposto bem comum universal
transcendente à prática política e sociocultural de indivíduos e grupos sociais, o que
contribui para colocar em movimento uma ação educativa que não possui relação orgânica
com as realidades nas quais se realiza. Praticadas dentro desse modelo pré-formatado,
distanciam-se das necessidades concretas dos sujeitos no que concerne à discussão em
torno das situações-limites36 que os afetam.
O caráter sagrado dessas positividades abstratas, fundamentadas em um suposto
humanismo civilizatório, se instituiu, mediante analisa Gouvêa da Silva (2004), em
mentalidades e espíritos curriculares, se transformando em rotinas pedagógicas que as
têm como valores educacionais incontestáveis em favor do primado do bem.
A hegemonia do discurso do bem comum universal, inerente aos modismos
pedagógicos contemporâneos, constitui-se, portanto, em uma variante mais sutil, embora
não menos eurocêntrica, dessa perspectiva ideológica da construção da inferioridade
simbólica do outro, que, ao revestir-se de intencionalidades positivas, humanistas e
universais, colabora para o desencadeamento de práticas de opressão no âmbito das ações
curriculares, estabelecendo relações de subalternidade e afirmando uma verdade positiva
desumanizadora. (FREIRE, 2005; GOUVÊA DA SILVA, 2004).
No horizonte desse pensamento, argumentamos, com base em Freire (2005), que
a subalternidade no campo curricular é consequência dessa inferiorização simbólica,
sendo construída a partir da interdição da possibilidade de enunciação das vítimas do
sistema, uma vez que são as positividades apriorísticas e estrangeiras – resvaladas através
de um discurso homogeneizador do bem comum universal – que orientam a organização
dos saberes e das práticas escolares, dificultando, nesse sentido, uma ação curricular
entranhada no balbucio37 (ACHUGAR, 2006) das histórias e das contradições societárias
locais. Os marginais são silenciados, e quando isso ocorre, as bases da subalternidade são
construídas como lugares de carência em razão da negação de suas falas.
Nesses termos, o discurso pedagógico dominante produz lugares de enunciação
curricular considerados periféricos, os quais, para a razão indolente (SANTOS, 2009), para
o olhar epistemológico dominante, se traduzem em lugares carentes de fala. Ou seja, a
supremacia/autoridade dessa enunciação discursiva preconiza aqueles que não têm nada
a dizer, bem como credibiliza aquilo que é passível de ser dito. Decorre disso o fato de que
“[...] sempre se pode dizer que há um Outro que nos fala e que, por sua vez, o Outro fala
em outros Outros. O centro, os múltiplos centros fazem falar a margem” (ACHUGAR, 2006,
p. 20), a partir de uma postura universalista e colonizadora.
36

37

Sobre o entendimento das situações-limites, conferir: OSOWSKI, Cecília Irene. Situações-limites. In:
STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
O balbucio sugerido por Achugar (2006) se revela como forma de reivindicação da alteridade dos
subalternos, como uma estratégia de combate à violência epistêmica que silencia a voz daqueles que não
têm espaço no arranjo societário contemporâneo por serem considerados sujeitos de não-valor,
errôneos, fora do lugar e fadados a uma perspectiva de mundo projetada a partir dos grandes centros.
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Corroboramos, mediante isso, o raciocínio de que o primado do bem, propalado
pelas propostas curriculares contemporâneas, reflete a
[...] posição daqueles que, da metrópole, ou do jardim da academia, realizam a
operação de decretar que na periferia (posição ubíqua, relacional e situacional)
não há linguagem, não há boca, não há discurso. Quer dizer, a periferia, a
margem, é lugar da carência. Alguns afirmam – em uma lógica em que periferia
e margem são, se não sinônimos, parentes próximos do subalterno ou do
excluído – que o lugar da carência radical é o do subalterno, o do excluído. O
subalterno – de acordo com Gayatri Spivak – não pode falar, pois se fala já não
o é. O subalterno é falado pelos outros. (ACHUGAR, 2006, p. 20, grifo nosso).

Na esteira do que nos diz Achugar (2006), compreendemos que grande parte da
prática educacional contemporânea está mergulhada na unidirecionalidade das
propositivas morais, na imposição de valores preestabelecidos, na desconsideração de
contextos socioculturais, bem como na ausência da participação consciente e ativa dos
sujeitos concretos no âmbito organizativo da escola.
Isso nos revela as marcas inocultáveis de uma pedagogia colonizadora e
construtora de subalternidade, através da qual a voz dos oprimidos é silenciada por uma
ética educacional eurocêntrica, que os concebe como seres carentes de fala e identidade,
necessitando, por isso mesmo, da promessa ideológica do vir-a-ser positivo.
Assim sendo, esse tipo de prática educacional, mediada pela hegemonia dos
parâmetros universais e exógenos, subalterniza os sujeitos, excluindo-lhes e negando-lhes
o direito legítimo à alteridade discursiva, sem a qual continuarão na condição de serem
falados e representados pelo discurso dos outros, como observa Spivak (2010).
No imo dessa discussão, concordamos com Gouvêa da Silva (2004) quando destaca
que
[...] precisamos construir a nossa própria positividade, pois a materialidade da
libertação se concretiza somente a partir das vozes das vítimas desse sistemamundo dominador. Superar essa negatividade exógena seria o primeiro desafio
de um projeto educacional crítico. [...]. Nessa perspectiva, as manifestações
negativas teriam sua gênese não mais na imposição de um contexto colonizador,
mas constituiriam um mal necessário, decorrência de um movimento cultural
endógeno comprometido com a reprodução das condições mais adequadas à
sobrevivência, à preservação e preparação do sujeito para a vida, para o trato
das condições desfavoráveis impostas pela realidade. (GOUVÊA DA SILVA, 2004,
p. 99-100).

A construção da nossa própria positividade, consoante a reivindicação explícita na
fala de Gouvêa da Silva (2004) e como já defendia Paulo Freire na extensão de sua práxis,
não pode prescindir do direito ao exercício da voz como ato político. Uma prática curricular
amparada naquilo que a realidade apresenta como situações-limites busca considerar o
discurso dos sujeitos como condição precípua para uma proposta educacional engajada
com a promoção da justiça social e cognitiva, tendo em vista que “[...] a fala do excluído
representa o ataque mais radical à pretensão de totalidade que o sistema instituído pode
sofrer”. (GOUVÊA DA SILVA, 2004, p. 103).
Com esse pensamento, podemos apreciar que uma ação curricular entranhada na
fala dos excluídos, na carnalidade de suas enunciações sobre o mundo, é partejar uma
alternativa possível à desconstrução da subalternidade, haja vista que, segundo Spivak
(2010), a condição fulcral da subalternidade é a situação de silêncio, a interdição à voz.
Nesse sentido, observamos a posição de cumplicidade das atividades curriculares
mediadas por uma positividade exógena que julga poder falar em nome de. Agir dessa
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forma é contribuir para a reprodução das estruturas de poder, de opressão e de
exploração, mantendo os subalternos, os oprimidos e os explorados em condições de
invisibilidade e de silêncio. (SPIVAK, 2010).
Partindo dessa perspectiva, a elaboração da nossa própria positividade, uma
positividade endógena, como nos advertiu Freire (2005) e como reforça Gouvêa da Silva
(2004), propicia ouvir o balbucio, nas palavras de Hugo Achugar (2006), daqueles que não
têm voz nem lugar no arranjo societário contemporâneo, pois as leis ditadas pelo projeto
imperialista silenciam as vozes dos marginais, não lhes dando permissão para narrar.
(SPIVAK, 2010).
Defendemos, portanto, uma pedagogia do subalterno capaz de orientar a produção
de um currículo encarnado na materialidade da vida humana como espaço de visibilidade
e de audibilidade dos sujeitos e de suas enunciações, um espaço possível para a
desconstrução da subalternidade e para a problematização e superação das condições
objetivas e subjetivas de opressão. Em outras palavras, alinhamos a nossa defesa a uma
propositiva contrária à hegemonia das positividades ingênuas e a-históricas propaladas
por uma pedagogia eurocêntrica, opressora e produtora de violência e injustiça cognitivas.
(LIMA, 2014).
É diante dessa abordagem que argumentamos sobre um balbucio curricular
emitido pelos subalternizados e oprimidos como possibilidade para a construção do
próprio discurso, do próprio testemunho sobre o mundo, o que, em outras palavras,
significa defender a enunciação de uma narrativa educacional capaz de recuperar histórias
locais e suas contradições como produtoras de conhecimento e como caminho para a
desconstrução das condições de invisibilidade e de silêncio.
Enfatizamos, nessa direção, o diálogo como uma racionalidade problematizadora
contrária à tutela da voz e favorável à coparticipação dos sujeitos no ato de pensar o
mundo em sua miríade de contradições, tensões e conflitos sociais. Nessa ótica, o
momento dialógico se transforma em um lugar de enunciação onde os oprimidos e
subalternizados podem falar e serem ouvidos em suas alteridades discursivas.
Corroboramos, desse modo, a afirmativa de que uma educação consubstanciada no
diálogo oportuniza a criação de
[...] espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que,
quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido(a). [...], não se pode falar pelo
subalterno, mas pode-se trabalhar contra a subalternidade, criando espaços nos
quais o subalterno possa se articular e, como consequência, possa também ser
ouvido. (ALMEIDA, 2010, p. 14, grifo no original).

A partir dessas palavras, observamos que o diálogo, entendido como um lugar de
enunciação no âmbito de uma educação como prática da liberdade, apresenta um aspecto
eminentemente político e cultural, pois traz, conforme acreditamos, a possibilidade da
organização de um currículo dos conhecimentos ausentes e silenciados, ou seja, uma ação
educativa que possibilita ver e ouvir aquilo que foi ocultado para oprimir, tornando visível
e audível, através da problematização das negatividades da existência humana, práticas e
discursos que legitimam a dominação e a exploração dos sujeitos.
Cumpre destacar, ainda, que esse lugar de enunciação se nutre da “[...]
inconformidade de as coisas serem como são” (CORTELLA, 2006, p. 157), fazendo-se lugar
ético-político da construção de uma práxis pedagógica encarnada na materialidade da vida
e cujas ações educacionais por ela articuladas objetivem a produção de “[...] imagens
radicais e desestabilizadoras dos conflitos sociais, [...], imagens capazes de potenciar a
indignação e a rebeldia” (SANTOS, 1996, p. 17), impulsionando, por consequência, a
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formação de subjetividades rebeldes e inconformistas diante do sofrimento humano.
(SANTOS, 2008).
Uma práxis pedagógica assim definida celebra a construção de um conhecimento
prudente para uma vida decente (SANTOS, 2006), visto que se engaja em um trabalho
curricular
de
tradução
da
realidade
–
investigação
temática/tematização/problematização, no vocabulário paulofreireano – com o intuito de
nela enxergar aquilo que oprime e subalterniza para, então, suscitar um conhecimento
como projeto de conscientização para a libertação em relação ao que é injusto e
desumano.
Esse trabalho curricular de tradução da realidade só é possível na medida em que
se abrem espaços para o aprendizado a partir do outro e com o outro, se empenhando na
subversão das estruturas de subalternidade que ainda mantêm populações inteiras em
condições de invisibilidade e de silêncio. Dessa forma, o êxito dessa tradução implica na
ampliação do número de falantes mobilizados na produção de um conhecimento que
anseie pela emancipação social e contribua para o enriquecimento das capacidades
humanas quanto à manutenção da vida e da dignidade das pessoas.
Consideramos, por fim, a pedagogia do oprimido e do subalterno como propulsora
de um currículo encarnado na objetividade da vida humana e como um chamamento
político à luta e à esperança de que um novo tempo é possível, o que nos leva a crer, em
conjunto com Paulo Freire (2001, p. 40), que “nossa luta de hoje não significa que
necessariamente conquistaremos mudanças, mas sem que haja essa luta, hoje, talvez as
gerações futuras tenham de lutar muito mais. A história não termina em nós: ela segue
adiante”.
3 PALAVRAS (IN)CONCLUSIVAS COMO PONTOS DE PARTIDA PARA A AMPLIFICAÇÃO DO
DIÁLOGO
No decorrer do artigo em apreço, procuramos evidenciar alguns dos argumentos
pelos quais é possível perceber os horizontes pós-coloniais do pensamento políticopedagógico de Paulo Freire, especialmente em sua obra Pedagogia do Oprimido, livro no
qual está presente uma forma de racionalidade socioeducacional que traz manifestas a
reflexão e a problematização em torno dos matizes da colonialidade que se desdobram no
corpo social e, por extensão, na esfera educacional, a exemplo da crítica às metanarrativas
educacionais revestidas de positividades universalizantes no âmbito dos processos
curriculares contemporâneos.
A essa afirmação, acrescentamos o fato de que o conjunto da obra de Paulo Freire
traz importantes elementos para as análises pós-coloniais, tendo em vista que se
caracteriza, concomitantemente, como crítica radical aos aspectos coloniais e neocoloniais
inerentes ao que ele denominou educação bancária, como também se traduz em práxis
libertadora orientada para a promoção de um pensamento crítico-atuante capaz de ler
consciente e concretamente o mundo. Nesses termos, percebemos uma pedagogia de
dimensões claramente políticas, endereçada ao processo de descolonização cognitiva
através da possibilidade de uma educação dialógica para emergência da consciência
crítica, se constituindo, portanto, como um elemento fundamental para o desdobramento
de ações pós-coloniais no campo educacional formal e não-formal. (LIMA, 2011).
Pudemos observar, amparados na análise pós-colonial sobre a Pedagogia do
Oprimido, que o primado do discurso do bem comum universal, inerente a muitas
propostas curriculares contemporâneas, propicia a manutenção de uma hegemonia
eurocêntrica no plano educacional, cujos parâmetros universais e exógenos promovem a
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subalternidade curricular, através da qual se nega a alteridade discursiva dos oprimidos
diante da construção de um currículo escolar a eles coerente, afirmando, nesses termos, a
condição de serem falados/representados pelo discurso de outros.
Outrossim, de acordo com as contribuições de Achugar (2006), sinalizamos que
essa condição de subalternidade reforça a produção/reprodução de um planeta curricular
sem enunciação própria, ou seja, um planeta curricular sem boca, posto que seus objetivos
formativos, como também as práticas por ele desencadeadas, partem de um centro
enunciativo hegemônico, impondo proposições normativas que definem conteúdos
educacionais divorciados dos contextos socioculturais nos quais se aplicam.
Por fim (ou para aprofundar o debate?), sugerimos a pedagogia de Paulo Freire
como um lugar de enunciação no qual se abrem possibilidades para o desencadeamento
de ações educacionais dialógicas e praxiológicas capazes de visibilizar e escutar sujeitos e
seus falares, oportunizando, assim, as ressonâncias de um balbucio curricular emitido
pelos oprimidos e subalternizados na busca pela construção de seus discursos sobre o
mundo. Isso corrobora o anúncio de uma narrativa educacional como projeto político e
pós-colonialista adequado à recuperação de histórias locais, suas contradições e
negatividades como produtoras de um conhecimento insubmisso e combatente aos
muitos avatares da opressão, da exploração e da subalternidade que inviabilizam a vida
digna e a humanização de muitas pessoas.
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PIBID CIÊNCIAS SOCIAIS E FORMAÇÃO DOCENTE: Reflexões críticas sobre a política
educacional do brasil
Bruno Laurentino da Silva38
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RESUMO: Este artigo está diretamente relacionado à descrição e defesa do PIBID Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Programa que tem como objetivos
incentivar a formação de docentes em nível superior e contribuir para a construção de uma
educação pública e de qualidade. Como consequências, o programa também tem
colaborado para elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura e promover a integração entre educação superior e educação básica, tendo
como um dos eixos a articulação entre teoria e prática tão necessárias à formação dos
docentes e para elevar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão nos cursos de
licenciatura em todo Brasil. Diante da interrupção desse programa, percebemos que sua
exclusão segue uma lógica atrelada a um projeto de Estado Neoliberal que pretende
fragilizar a formação de docentes e a educação pública no Brasil. Desta forma, apesar de
existir um conjunto de resultados significativos das ações realizadas pelos PIBIDs em
âmbito nacional, na realização de suas intervenções escolares e abrangência acadêmica
dos projetos, estes resultados não foram ponderados no momento de decidir sobre a não
continuidade e a lacuna que será gerada nos diferentes níveis de educação e sobre as
políticas de formação docente.
Para exemplificar a importância desse programa como uma política pública de
qualidade, com impacto social significativo na formação de professores no Brasil,
pretendemos descrever algumas práticas do PIBID Ciências Sociais/UERN, um programa
socialmente empenhado na afirmação dos valores da democracia, da cidadania, da
igualdade e do reconhecimento das diferenças, como princípios fundamentais na
formação de educadores e da juventude brasileira. Tais experiências nos concede
compreender a importância dos estudos desenvolvidos no âmbito das ciências sociais em
defesa de uma educação pública de qualidade e suas interpretações sobre o Brasil em sua
configuração histórica atual, onde se desencadeiam processos de desestruturações da
organização social do povo brasileiro.
Palavras-chave: Programas Formativos. Política Educacional. Formação Docente.
1 INTRODUÇÃO
Ao PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação. Programa este que nos
expomos a defender sua continuação que tem como uns dos objetivos principais,
incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica pública de
qualidade, elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura
em promover a integração entre educação superior e educação básica, tendo como
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fundamental contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura em
todo Brasil.
Na história do Brasil, pode-se dizer que raramente existiu uma proposta
educacional articulada e de longo prazo, pois os governos ocupantes do poder e seus
respectivos representantes na educação, na maioria das vezes, propuseram políticas que
privilegiavam visões pessoais e de grupos que tinham interesses particulares sobre como
conduzir o nosso sistema educativo. As mudanças são constantes em relação alternância
do poder, sem a existência de maior preocupação com a continuidade das propostas
educacionais e o desejo em defender interesses particulares e partidários acima dos
interesses expressos pela coletividade, o que tem dificultado e algumas vezes até impedido
a consolidação de uma educação de qualidade no Brasil.
É importante salientar, que a ampliação dos espaços e dos processos de discussão
na formação docente, no caso deste artigo no campo das ciências sociais, evidencia uma
maior legitimidade e coerência à proposta de um ensino crítico e reflexivo, uma vez que a
construção de um modelo de programas formativos e de planejamento democrático
educacional passa, necessariamente, pela refutação de propostas centralizadoras e
autoritárias, e pela adoção de medidas que contemplem diferentes instâncias de discussão
e pontos de vista.
Este artigo está estruturado em três partes. Para termos uma melhor compreensão
das conjunturas políticas atuais, um pouco mais dos fatos e características históricas que
deram sustentação à realidade política educacional brasileira, nos diferentes momentos
de mudanças da nossa trajetória política nos últimos anos serão abordados. O estudo aí
acaba por se tornar mais fértil, dinâmico, investigativo e crítico-reflexivo.
Complementando o trabalho destacando os objetivos dos trabalhos desenvolvidos ao
longo do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) do
Curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Foram
abordadas as fases pelas quais as etapas de organização e realizações de atividades foram
constituídas como instrumento para formação docente, ao ser utilizado com a intenção de
fortalecer a integração entre educação superior e educação básica.
Por fim, enfatiza-se a necessidade de investimentos, continuação em programas e
redimensionamento do sistema educacional brasileiro. Reafirma-se para tanto, o
compromisso e a responsabilidade política e governamental. Neste momento oportuno,
aproveitamos para apresentar algumas práticas do PIBID-CS, um projeto socialmente
empenhado na afirmação dos valores da democracia, da cidadania, da igualdade e do
reconhecimento da diferença, que se pretende objetivo e independente, mas não neutro
e socialmente opaca. Nossa atuação reside no fato de que os cientistas sociais não podem
deixar de permanecer alertas aos efeitos transformadores que seus conceitos e teorias
possam por ventura produzir sobre aquilo que se propuseram a analisar, utilizando-se de
programas e formação docente para acreditar na valorização da profissão docente e de
uma política educacional justa e equitativa.
2 REFLEXÕES CRITICAS SOBRE O CONTEXTO POLÍTICO EDUCACIONAL BRASILEIRO E AS
CIÊNCIAS SOCIAIS
O Ensino de Ciências Sociais no Brasil tem sua trajetória marcada por muitos
elementos, entre eles, políticos, ideológicos e culturais. Seu percurso de luta pela
consolidação na Educação Básica está relacionado à formação do pensamento social
brasileiro que transita entre a importação de teorias ao modelo nacional até as mudanças
no imaginário da cultura e identidade brasileiras. As lutas em busca da institucionalização
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do Ensino de Ciências Sociais/Ensino de Sociologia (nomenclatura que recebe na etapa do
Ensino Médio) se configuram, inicialmente, como necessidade de uma formação crítica e
também como instrumento de cidadania.
A implementação do ensino de Sociologia na educação básica aponta para um
cenário permeado por uma trajetória de transformações, avanços e retrocessos no
contexto político e social nacional acompanhado de mudanças na formação do
pensamento social brasileiro. Nesse sentido, compreendemos a importância dos estudos
desenvolvidos no campo das ciências sociais para as interpretações sobre os modelos de
educação no Brasil, sua cultura e sua identidade até as configurações atuais. Esses fatores
desencadeiam processos significativos que perpassam os movimentos que vão resultar na
presença do Ensino de Ciências Sociais nos currículos acadêmicos e escolares, o qual se
fortaleceu com programas institucionais para uma melhor concepção da realidade política
brasileira.
O campo de ensino da sociologia na escola básica historicamente foi retirado dos
currículos nos momentos de grandes mobilizações sociais no Brasil. Não por acaso, uns dos
temas mais presentes nas obras de Florestan Fernandes (1978), é a revolução social, ora
como preocupação de ordem teórica, ora se configura como de ordem prática. Por isso,
sua interpretação sobre a sociedade brasileira em sua época se concentrou nas ideais
acerca das transformações sociais, das estruturas de classe e racismo no Brasil e do ensino
de Sociologia. Florestan entra na discussão e reflexão sobre diversos temas como educação
popular e a própria condição da profissão do cientista social. Sua perspectiva crítica
atravessa toda sua produção intelectual, da militância às preocupações com as questões
referentes ao ensino. Nesse sentido, esse autor vai além da explicação das teorias sobre a
realidade social, estabelece no campo das ciências sociais uma nova Sociologia brasileira
que supera o que está dado e estabelecido e assume o papel politicamente implicado do
cientista social.
3 O PIBID E A POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA
Tomando como base o papel do cientista social destacado por Florestan Fernandes
e nossas apropriações das realidades em defesa da continuidade do PIBID destacamos em
seus principais objetivos:
1 - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
2 - Contribuir para a valorização do magistério;
3 - Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura,
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;
4 - Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino aprendizagem;
5 - Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores
como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de
formação inicial para o magistério;
6 - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura;
7 - contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar
do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e
peculiaridades do trabalho docente.
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Portanto as políticas públicas educacionais são necessárias em suas compreensões
e avaliações dos contextos históricos nos quais estão inseridas. Ao longo da história, a
educação vai redefinindo seu perfil de inovação ou manutenção das relações sociais,
adaptando-se aos modos de formação técnica e comportamental, de acordo com a
produção e reprodução das formas particulares de organização do trabalho e da vida em
sociedade. Portanto, falar em política educacional implica em considerar que a mesma
articula-se ao projeto de sociedade que se pretende implantar, ou que está em curso em
cada momento histórico e conjuntura política, uma vez que o processo educativo forma
aptidões e comportamentos que são necessários ao modelo social e econômico em vigor
(AZEVEDO, 2001).
Foi estabelecido em curso um processo de gravíssima ruptura democrática no país,
contra o qual se insurgem diversas entidades do campo educacional que vêm se opondo
ao ocorrido impeachment da presidenta Dilma por ele representar um golpe parlamentar
e um risco às conquistas dos direitos sociais, educacionais e de cidadania. Trata-se de
barrar a ruptura institucional em andamento e de repor as condições necessárias ao
desenvolvimento de políticas públicas educacionais que enfrentem as desigualdades e
universalizem o acesso com qualidade social. Se as políticas educacionais adotadas nos
governos da presidenta Dilma ainda não eram suficientes, agora, as primeiras medidas
anunciadas pelo então Governo Michel Temer objetivam desconstruir todo o
empreendimento político-institucional que, ancorado na Constituição Federal de 1988,
permitiu-nos avançar em termos de igualdade e de reconhecimento, ainda que
lentamente.
Michel Temer, com seu ministério constituído apenas por homens brancos e ricos,
vem tomando medidas que comprometem as conquistas civilizatórias presentes na
Constituição de 1988, e tudo isso com uma velocidade que só a ruptura democrática
possibilita. Com o argumento da necessidade de equilibrar as contas federais, Temer se
apressou em fazer uma reforma administrativa, que extinguiu pastas e fundiu áreas do
governo. Trata-se de uma disputa por recursos públicos, de um movimento do capital
rumo à apropriação da relativamente pequena margem de recursos estatais protegidos de
sua exploração e acumulação.
Nesse contexto, o governo golpista extinguiu o Ministério da Cultura, fundindo-o
ao Ministério da Educação, só voltando atrás, pouco depois, pressionado pela resistência
dos movimentos populares de cultura, de artistas e de intelectuais. O Ministério de Ciência
e Tecnologia foi encaixado ao Ministério de Comunicações, reduzindo um e outro e, ao
mesmo tempo, privando a sociedade da responsabilidade do Estado com a pesquisa e
projetos nacionais de inovação, indispensáveis para o desenvolvimento da Nação. Com
isso, se alinham as medidas tomadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), que atingiu diretamente ao programa PIBID. O Fórum Nacional dos
Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(Forpibid) vem a público manifestar sua inconformidade com a decisão da “não
prorrogação” dos editais Capes n. 61 e 63/2013, referentes ao PIBID e PIBID Diversidade,
com seu término em fevereiro/2018 passado, anunciada pelo Diretor da DEB/Capes, Sr.
Carlos Lenuzza.
As críticas ao contexto político educacional, são necessárias e construtivas, como
dizia Paulo Freire: O direito de criticar, do dever de não mentir, ao criticar citando: O direito
de criticar e o dever, ao criticar, de não faltar à verdade para apoiar nossa crítica é um
imperativo ético da mais alta importância no processo de aprendizagem de nossa
democracia. (FREIRE, 1993, p. 31).
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A decisão de interrupção com este programa não foi sensível aos inúmeros
argumentos e manifestações das diversas entidades, instituições de ensino superior (IES),
parlamentares, câmaras de vereadores, comunidades escolares, as 318 mil assinaturas dos
abaixo-assinados, enfim, todos aqueles que defendem esse programa como uma política
pública de qualidade, com impacto social significativo na formação de professores no
Brasil.
Essa interrupção implica em sérios prejuízos pedagógicos. Por um lado, por desligar
cerca de 70 mil bolsistas em 28 de fevereiro e ou por alijar as mais de 5 mil escolas de seu
principal parceiro desses últimos dez anos. Aos pibidianos, é sabido a todos que o
planejamento escolar é realizado em janeiro/fevereiro e a não participação do PIBID e
PIBID Diversidade como parceiros estratégicos nas atividades escolares terá impacto. Por
outro, quebra um ciclo de trabalho nas licenciaturas, ao retirar as condições materiais e
acadêmicas de licenciandos, que têm nos programas sua referência de formação docente.
Há relevância deste programa a nível regional da UERN, visa integrar Universidade
e Escolas Públicas para a formação inicial e continuada de professores da Educação Básica.
Alcançando todos os campi da universidade. Alguns dados do Programa na UERN: Cursos
participantes: 16 cursos (em 31 sub-projetos), Graduandos: 668, Professores supervisores
do Ensino Básico: 132, Coordenadores de área: 35, Coordenadores de gestão pedagógica:
04, Coordenador institucional: 01. Isso nos dar uma dimensão a nível regional de sua
abrangência ao abordar as nossas críticas em relação as políticas públicas adotadas
recentemente.
Paulo Freire menciona em seu escritos no livro Política e Educação:
Não é possível, por outro lado, exercermos o direito de criticar, em termos
construtivos, pretendendo ter no criticar um testemunho educativo, sem
encarnar uma posição rigorosamente ética. Assim, o direito à prática de criticar
exige de quem o assume o cumprimento à risca de certos deveres que, se não
observados, retiram a validade e a eficácia da crítica. Deveres com relação ao
autor que criticamos e deveres com relação aos leitores de nosso texto crítico.
Deveres, no fundo, com relação a nós mesmos também. (FREIRE, 1993, p. 31).

Seguido no desmonte anunciado das políticas públicas voltadas aos setores
populares, antecipa-se a drástica redução de recursos voltados à Educação, e a ampliação
das desvinculações de receitas para 30%, passando a alcançar estados, municípios e o
Distrito Federal, com graves consequências para a escolarização da população brasileira,
excluída do direito democrático de acesso à educação, e prováveis retrocessos para a
valorização dos profissionais, em processo de construção. Mais graves são as medidas
contidas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada por Temer com o
propósito de reduzir os gastos sociais durante os próximos 20 anos. A limitação de gastos
impedirá o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE),
entre elas e, sobretudo, a efetivação da educação obrigatória para todos os jovens entre 4
e 17 anos, o estabelecimento do CAQ/CAQI (Custo aluno qualidade/Custo aluno qualidade
inicial) e a valorização do magistério da educação básica como política obrigatória em todo
o território nacional. Que aprovada e implementada essa PEC, retrocede o acesso às
escolas e universidades públicas, como correspondente incrementando de sua
privatização.
Uma das primeiras medidas do Ministério da Educação do governo Temer foi
exonerar 31 assessores técnicos, 23 deles ligados à Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) e mais oito da Secretaria Executiva da pasta,
o que afeta, de imediato, as atividades do Fórum Nacional da Educação (FNE) e, como
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consequência, também os processos de construção da participação social nas políticas
educacionais e de monitoramento participativo da implementação do Plano Nacional de
Educação.
Diante disso tudo, são muito preocupantes as perspectivas para o futuro da
Educação do País. Temores vão se confirmando em sucessivos sinais emitidos pelo governo
golpista e seus aliados. O que está em jogo nesse momento é a natureza da Base Curricular
Nacional Comum (BNCC) e a sua elaboração para, em seguida, ser controlada por avaliação
padronizada, censitária, administrada de forma independente ou por organizações do
Terceiro Setor ou em articulação com elas. E, ao contrário do que se afirmou na
mencionada Audiência Pública, a proposta de BNCC, tal como está construída, propõe
definir principalmente como o professor deve ensinar, reduzindo seu protagonismo e
autonomia em sala de aula, favorecendo, assim, a utilização de sistemas de ensino préfabricados.
As políticas de responsabilização e de bonificação de professores fazem parte desse
pacote de reformas que vem sendo articulado ilegitimamente no MEC, cuja eficiência
pedagógica deve ser garantida por meio da presença e da internalização de práticas da
iniciativa privada na administração educacional. E, por trás disso tudo, está o mercado, a
privatização da educação, a criação de uma base mercadológica para a atuação de
consultorias, empresas de avaliação e de formação docente e produtoras de material
didático e midiático em escala nacional.
Nesse contexto, não podem ser esquecidos os reiterados objetivos de mudanças
na formação dos professores da educação básica por meio de reformas dos cursos de
licenciaturas das universidades públicas, os quais, como insistem os defensores de tais
políticas, devem substituir a formação "excessivamente teórica e política" que realizam,
por uma educação mais técnica, ou seja, mais pragmática, mais ajustada aos objetivos da
avaliação sistêmica tendo como critério de aferição a qualidade da educação.
As manifestações populares e democráticas em defesa da educação, precisam estar
presentes dentro e fora do aparato estatal, o enfrentamento permanente por parte de
projetos educacionais em defesa da escola pública de qualidade, construídos na luta
resistente de movimentos sociais populares e das organizações de educadores
democráticos contra as políticas neoliberais de educação. Muitas dessas lutas são
históricas, que alcançaram conquistas institucionais, como a ampliação do financiamento
via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), o Piso do Magistério, as Conferências e os Fóruns de
Educação, o PNE 2014-2024, os Indicadores de Qualidade na Educação, as políticas de
cotas sociais e raciais combinadas à expansão do acesso às universidades e instituições
públicas de Ensino Superior, a elevação significativa dos investimentos federais em
educação e outras mais.
Vale salientar as mudanças que expressam claramente na paulatina e constante
troca dos parceiros do MEC na elaboração e operacionalização das políticas, que agora já
não são os professores e pesquisadores das universidades públicas ou as suas entidades
representativas, sendo seu lugar agora ocupado por representantes de entidades e
fundações privadas vinculadas ao setor empresarial lucrativo e aos grandes bancos,
chegando ao seu ápice radical nos primeiros meses do Governo Temer. Ocorre que,
diferentemente daqueles, nesse não há mais contradição ou resistência interna, passando
o governo a operar como simples correia de transmissão da agenda proposta pelos
reformadores empresariais da educação brasileira.
Ao mesmo tempo, a intensa rotatividade dos técnicos do MEC e o corpo exíguo de
funcionários de carreira permitem ao governo interino rapidamente desmontar estruturas
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institucionais e políticas, já que não há uma burocracia republicana detentora da memória
e da identidade do projeto educacional de Estado. Essa foi outra debilidade dos governos
petistas, ou seja, a caraterização de políticas públicas em ações que se mantiveram com
caráter de programa, não se configurando como políticas de Estado, capazes de resistir a
crises como a que vivemos no presente momento. Pode-se mesmo afirmar que, ao se
efetivarem como medidas descontínuas e desarticuladas entre si, não se constituíram nem
mesmo como políticas de governo.
Concluindo, pode-se dizer que as ações propostas para a educação, na qualidade
de política pública, revelam um tipo de interesse a ser defendido. Um projeto educacional
sempre traz em seu bojo a defesa de uma concepção de sujeito e, portanto, de construção
de sociedade. Quando um projeto educativo é referendado pela lógica neoliberal, em que
as práticas sociais estão alicerçadas numa relação meramente econômica, muito
provavelmente a concepção de sociedade que vem à tona é aquela que prima pela
competição, pela ética utilitarista e pela exclusão.
4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PIBID CIENCIAS SOCIAIS/UERN: ASPECTOS
CONDICIONANTES DAS ATIVIDADES
Nos trabalhos desenvolvidos ao longo do programa, foram abordadas as fases pelas
quais as etapas de organização e realizações de atividades foram constituídas como
instrumento de ensino/aprendizagem, ao ser utilizado com a intenção de fortalecer a
integração entre educação superior e educação básica e a formação cidadã.
Para exemplificar a importância desse programa como uma política pública de
qualidade, com impacto social significativo na formação de professores no Brasil,
pretendemos descrever algumas práticas do PIBID Ciências Sociais/UERN, Tais atividades
nos concede compreender a importância dos estudos desenvolvidos no âmbito das
ciências sociais em defesa de uma educação pública de qualidade. Dentre as atividades
destacamos:
1. Café sociológico com tema (O suicídio):
Propiciar um momento ímpar na formação e vivência do alunado de escolas
públicas parceiras acerca de temáticas Sociológicas. Fomentar e fortalecer as atividades a
caráter de Ensino, Pesquisa e Extensão promovidas pelo PIBID – CS da UERN. Reflexão
teórica acerca das causas sociais principais desencadeadoras de um fenômeno que
normalmente é visto como um problema individual. Nas práticas escolares, levamos uma
nova visão do suicídio, deixando de lado apenas o ponto de vista psicológico e
compreendendo os condicionantes sociais. Os estudantes tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco do que a Sociologia apresenta sobre o tema.
2. III Salão (PIBID/UERN):
Oportunidades de criação e participação na articulação entre teoria e pratica
durante a preparação e apresentação do bolsistas no evento. Apresentar pesquisas e
resultados das atividades desenvolvidas pelo PIBID Ciências Sociais. Oportunidade de
expor nossos trabalhos e saber o que é produzido por outros grupos de outros cursos de
licenciatura.
3. PASSE 2017:
Oportunizar um contato entre alunos pré-vestibulandos e os pidianos com o intuito
de reafirmar a importância da Sociologia no ensino médio e apresentar os principais
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conteúdo das ciências sociais para resolução de questões do ENEM 2017. O Enem tornouse a principal forma de ingresso em uma universidade. Além disso, é visível a presença das
Ciências Sociais em praticamente todas as áreas da prova. Com isso, entendemos ser
relevante, para o aluno que está concluindo o Ensino Médio, trazer para ele assuntos que
frequentemente caem no exame nacional e que estão em consonância com a nossas
disciplinas na graduação e no ensino médio. Tratando-se assim, o PASSE a oportunidade
do aluno rever ou revisar seus conhecimentos e o futuro professor exercitar suas
habilidades docentes.
4. Oficina Quebrando Tabus:
A oficina teve como público alvo alunos e professores do ensino médio e superior,
cujo ponto de discussão foram os estudos de gênero, mais especificamente a questão dos
transexuais, travestis como também gays e lésbicas, com base em referências
bibliográficas vamos tratar dos referidos eixos temáticos, pois entendemos que os grupos
de indivíduos citados acima (principalmente os dois primeiros) são invisibilizados de várias
formas na sociedade, seja por falta de oportunidade de empregos (pois a maioria dos
travestis seguem o rumo da prostituição), como por falta de direitos que a maioria das
pessoas ditas “normais” possuem. Como pauta foi também abordada a polêmica questão
da “cura gay”, ou como algumas pessoas chamam, reorientação sexual.
5. Curta-metragem Uma Voz em Silêncio:
Tendo em vista o crescente número de agressões contra mulheres que em sua
grande maioria são silenciadas e caracterizadas como loucas, mentirosas ou vadias, viu-se
a necessidade de se apresentar em forma de audiovisual uma síntese de relatos sobre
violência contra mulheres de forma metafórica apontando o silenciamento da voz
feminina dentro de uma sociedade patriarcal e machista. O objetivo do vídeo construído
foi, metaforicamente, apresentar situações reais de agressão contra mulheres, que foram
extraídos de casos relatados durante as oficinas de gênero nas escolas parceiras do PIBID
Ciências Sociais, de modo a mostrar a falta de reação e o silenciamento da voz feminina
que ecoa como um som de pouca importância, algo banal. O curta-metragem intitulado
“Uma Voz em Silêncio” traz ao fundo uma voz feminina relatando situações de agressões
e abusos sofridos por ela. Simultaneamente aparecerá a imagem dessa mulher falando a
homens em seu ouvido, pelo medo de expor seu caso. No entanto, não receberá deles
nenhuma reação.
6. Orientação nas Feiras de Ciências:
A experiência tornou os licenciandos orientadores de projetos de pesquisa nas
Feiras de Ciências das escolas parceiras. Os mesmos se depararam com o desafio de
auxiliarem os alunos a desenvolver seus projetos de pesquisa e provarem sua cientificidade.
As problemáticas propostas foram todas parte do leque de temas relevantes e atuais que
competem a Sociologia e as Ciências Humanas, o que causou, desde então, espanto por
parte da equipe escolar, não acostumada com a prática de pesquisas na área, tendo em
vista que os temas escolhidos tendem a por em pauta algumas situações vivenciadas no
cotidiano escolar. A prática pedagógica aliada à pesquisa foi analisada como base para
pensar a Feira de Ciências enquanto espaço de colaboração e organização, onde a pesquisa
é compreendida como um meio de adquirir maior conhecimento sobre determinados
assuntos e alcançar novas possibilidades de práticas e conhecimento.
7. Construção de Narrativas Audiovisuais:
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Na pesquisa da tese de doutorado do professor Jucieude Lucena Evangelista sobre
visibilidade na sociedade contemporânea, evidenciou-se a experiência do uso da imagem
na construção do pensamento e do conhecimento dos alunos das escolas estaduais
Moreira Dias, Governador Dix-Sept Rosado, Diram Amaral e Elizeu Viana. Essas escolas
possuem parceria com o PIBID de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio Grande
do Norte (UERN).
A pesquisa foi realizada com base na construção de vídeos,
abordando os seguintes temas sociológicos: indivíduo e sociedade, ciência e senso comum.
O pesquisador faz críticas em seu estudo ao mencionar que as escolas da rede básica de
ensino, em sua maioria, não utilizam a imagem para promover reflexões aos alunos. Para
ele, é possível utilizar ferramentas metodológicas, como o vídeo, no ambiente educativo
para facilitar o aprendizado. A introdução da oficina, coordenada pelo pesquisador, foi
realizada com os bolsistas do PIBID e os alunos de ensino médio e tinha como objetivo
principal desenvolver a linguagem audiovisual no intuito de trabalhar a capacidade de
articular e expressar as ideias, utilizando a produção de imagens como um veículo de
comunicação e imaginação. A segunda fase consistiu na elaboração de vídeos pelos alunos
que retratassem o tema sociológico “Indivíduo e Sociedade”. Para a construção do vídeos,
foi entregue um roteiro contendo os tópicos sequenciais do trabalho, como: introdução,
desenvolvimento e entrevista. Nesta exposição iremos apresentar os vídeos construídos
pelos alunos do ensino médio, a partir das aulas de Sociologia. Nessa perspectiva, pode-se
relatar que a linguagem audiovisual, quando utilizada corretamente, traz positividade para
processo ensino-aprendizagem, pois solidifica de forma lúdica o assunto repassado pelo
professor em sala de aula e fomenta o interesse do aluno em produzir sua própria maneira
de pensar.
5 CONCLUSÃO
Os projetos e programas educacionais mais democráticas são cada vez mais
necessários. A partir das reflexões, torna-se preocupante o estado lamentável do
esfacelamento do saber, que transformado em migalhas, revela uma inteligência
esfacelada e um horizonte epistemológico demasiadamente reduzido por parte das
políticas públicas. A não participação do PIBID como parceiros estratégicos nas atividades
escolares terá impacto negativo na vida de muitos bolsistas, como consequência haverá
uma quebra no ciclo de trabalho nas licenciaturas, ao retirar as condições materiais e
acadêmicas de licenciandos, que têm no programa sua referência de formação docente e,
em muitos casos, sua subsistência no ensino superior.
Apesar dos esforços empreendidos nos últimos anos, nem tudo ainda está perdido,
é importante reconhecer que ainda não conseguimos estruturar um sistema educacional
eficiente, mas ainda não há investimentos suficientes para proporcionar condições de
melhorias nessa área. Não se cria uma sociedade democrática e não corrupta da noite para
o dia, assim como não haverá qualidade social na educação sem que haja políticas que
viabilizem o conhecimento, a aprendizagem. Sem isso faltará sempre lucidez, consciência
e capacidade para enfrentar as dominações econômicas, sociais e culturais. Para termos
um mundo com dignidade e justiça, é importante considerar a educação pelo seu valor de
uso, como produção cultural de pessoas, singularidades humanas capazes de se
constituírem em sujeitos globais e locais que lutam contra as desigualdades e as exclusões
sociais.
Por fim, o alcance desses objetivos necessários, implica muito mais do que deslocar
recursos, deve colocar a educação no centro, reestruturar os conteúdos, métodos,
sistemas de avaliação e modelos de gestão escolar, propiciar condições para garantir a
aprendizagem, reconhecimento de que a educação se realiza ao longo de toda a vida e em
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múltiplos ambientes. Para que se possa construir uma proposta educacional coerente com
as nossas necessidades é fundamental que se criem mecanismos políticos que deem
continuidade às políticas educacionais, isto é, projetos de Estado, pois somente dessa
forma será possível expressar as aspirações da maioria dos envolvidos no processo
educativo, e não somente as intenções dos agentes políticos que ocupam cargos
momentâneos no poder.
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O PROJETO PROFESSOR CONECTADO: perspectiva docente no contexto da
prática
Maria de Fátima da Silva Melo41
Francisca de Fátima Araújo Oliveira42
RESUMO: O presente trabalho43 aborda uma discussão sobre a perspectiva docente
referente à política do Projeto Professor Conectado sob a ótica da Abordagem do Ciclo de
Políticas de Ball e Bowe. Tem como objetivo analisar a proposta do projeto Professor
Conectado no contexto da prática sob a visão de docentes que atuam no ensino médio de
escolas estaduais situadas na cidade de Mossoró/RN. Para a realização do trabalho, foram
utilizados os seguintes procedimentos: pesquisa qualitativa de natureza exploratória;
pesquisa documental sobre o Projeto Professor Conectado; entrevista semiestruturada
com seis (06) docentes que atuam em 02 (duas) escolas estaduais de Mossoró/RN. A
fundamentação teórica firmou-se nas ideias de Stephen Ball e Richard Bowe (1992),
Mainardes (2006, 2007) e Lopes e Macedo (2011), que discutem sobre a Abordagem do
Ciclo de Políticas. Utilizaram-se, ainda, as ideias de Kenski (1998, 2012) e Tajra (2012) que
discutem sobre as tecnologias digitais. Com base nos depoimentos, constatou-se que
apesar da descontinuidade e da falta de assistência formativa e técnica da proposta
política, os docentes a pontuaram como significativa e satisfatória para a educação e para
as suas ações educacionais. Posto que a política proporcionou a aproximação pela
linguagem entre o docente e o discente; permitiu praticidade na elaboração das atividades
educacionais, bem como incentivou a autonomia de alguns docentes em buscar por si só,
a formação que os ajudasses no manuseio das ferramentas digitais, o notebook e o tablet.
Portanto, podemos concluir que apesar da falta de apoio para a consecução do projeto,
este significou um avanço para as ações de sala de aula.
Palavras-chave: Política educacional. Perspectiva docente. Contexto da prática.
1 INTRODUÇÃO
Esse artigo é um recorte da dissertação de mestrado intitulada “Projeto Professor
Conectado: ressignificações no contexto da prática”, apresentada ao Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(POSEDUC/UERN).
A presente pesquisa proporciona uma discussão sobre a perspectiva docente
referente à política do Projeto Professor Conectado sob a ótica da Abordagem do Ciclo de
Políticas de Ball e Bowe. Tem como objetivo analisar a proposta do Projeto Professor
Conectado no contexto da prática sob a visão de docentes que atuam no ensino médio de
escolas estaduais situadas na cidade de Mossoró/RN, a partir da abordagem de Ball e
Bowe.

41

Formada em pedagogia pela UERN. Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Educação
(POSEDUC/UERN). Professora da rede municipal de Mossoró.
42
Professora doutora adjunta da UERN. Professora do Programa de Pós-gradação em Educação
(POSEDUC/UERN). Pró-Reitora Adjunta da Pró_reitoria de Ensino de Graduação da UERN.
43
Recorte da dissertação de mestrado intitulada “Projeto Professor Conectado: ressignificações no contexto
da prática”, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação (POSEDUC/UERN).
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O interesse de estudar o Projeto Professor Conectado surgiu na disciplina
Tecnologia e Mediação Pedagógica, cursada no 8° período do curso de Pedagogia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)44. Enfatizamos que o fator que
impulsionou nossos estudos acerca do conceito “contexto da prática” foi à participação no
grupo CONTEXTO, na UERN. Os estudos realizados se fundamentavam na Abordagem do
Ciclo de Políticas de Ball e Bowe45, portanto, a partir dessas discussões, tivemos contato
com os conceitos que nortearam as análises desta pesquisa.
Nesse sentido, passamos a conceber o processo de desenvolvimento das políticas
educacionais em uma perspectiva para além do Estado, haja vista que a construção e o
desenvolvimento das políticas não acontecem de modo verticalizado.
A pesquisa é de natureza exploratória com caráter qualitativo. Usamos pesquisa
documental com base no Termo de Recebimento Guarda e Responsabilidade (2010);
Esclarecimento do Projeto Professor Conectado. Utilizamos ainda, entrevistas
semiestruturadas com seis (06) docentes em efetivo exercício, no ensino médio, nas
escolas estaduais Professor Conectado de Ensino Médio46 e Professor Conectado de Ensino
Fundamental e Médio. As entrevistas contemplaram 03 (três) docentes de cada uma das
escolas apresentadas. Para a análise dos dados da pesquisa, fundamentamo-nos na
Abordagem do Ciclo de Políticas elaborado por Stephen Ball e Richard Bowe (1992) e em
estudiosos brasileiros que utilizam esse referencial teórico para a análise das políticas
educacionais, como Mainardes (2006, 2007) e Lopes e Macedo (2011). Utilizamos as ideias
de Kenski (1998, 2012), Tajra (2012).
O artigo está estruturo da seguinte forma: o primeiro ponto denominado de
“Projeto Professor Conectado”; o segundo intitulado “Ciclo de Política e o contexto da
prática”; e o terceiro “Projeto Professor Conectado: a visão dos entrevistados”; por fim, as
considerações finais.
2 O PROJETO PROFESSOR CONECTADO
O Projeto é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), porém, cada estado
brasileiro deve viabilizá-lo de acordo com a sua realidade. No RN, esse projeto foi
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEEC) e consiste em
socializar, com os professores da rede estadual, o uso das novas tecnologias digitais nas
escolas. Assim, o documento disponibilizado pela 12° Diretoria Regional de Educação,
destaca que o professor deve analisar os resultados obtidos “por diferentes formas de
avaliação e coleta de dados e, a partir deles, tomar decisões de caráter pedagógico, de
forma a planejar novamente suas estratégias de ensino com base critérios, objetivos,
efetivamente observados e registrados”. (TERMO DE RECEBIMENTO, GUARDA E
RESPONSABILIDADE/RN, 2010).
Podemos afirmar que a proposta política do Projeto Professor Conectado orienta
que os docentes devem manusear o computador em uma perspectiva pedagógica. Chama
a atenção para a necessidade de planejarem constantemente as estratégias que foram e
que serão desenvolvidas em suas ações.
Esse Projeto firmou-se no RN, em 2010, com a distribuição de computadores
portáteis para os docentes que atuam nas escolas da rede pública estadual na educação
44

O estudo resultou inicialmente no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 44 e posteriormente, na
dissertação de mestrado apresentada ao POSEDUC/UERN.
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Pesquisadores ingleses que estudam e pesquisam assuntos relacionados às políticas educacionais.
46
Nomes fictícios para preservar a identidade das escolas. A primeira escola ganhou essa nomeação por ser
uma escola estadual exclusiva de ensino médio. Já a segunda, por ser de ensino fundamental e médio.
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básica e, em 2013, com a entrega de tablets para professores que atuam no ensino médio.
Tem a pretensão de garantir a inclusão digital para os docentes, bem como melhorar a sua
ação no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, seu intuito é o de proporcionar
melhores condições de trabalho e, assim, a ampliação de possibilidades para que os
educadores planejem com qualidade os conteúdos necessários ao bom desenvolvimento
do educando.
Ocorreu, então, a entrega de computadores portáteis aos educadores estaduais
que estavam atuando em sala de aula, assim como destaca o documento do Termo de
Recebimento, Guarda Responsabilidade (2010): “[...] o equipamento apenas poderá ser
recebido por professores que estejam efetivamente em sala de aula. Sob pena de incorrer
nas sanções previstas no estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do
Norte”. A princípio, os computadores foram entregues nas Diretorias Regionais de
Educação e Cultura (DIREC) do RN e, posteriormente, aos professores.
O Projeto Professor Conectado passaria pelas seguintes fases: 1) entrega das
ferramentas tecnológicas; 2) disponibilidade de acesso à internet, viabilizada pelo Governo
do Estado em todas as escolas contempladas com o Projeto; e 3) disponibilização de
softwares específicos para o trabalho pedagógico.
Posteriormente, ficou definido que deveria acontecer uma possível ampliação da
entrega dos equipamentos aos professores que estão em outras funções nas escolas, assim
como consta no Documento de Esclarecimento do Projeto Professor Conectado, que
determina o público-alvo a ser beneficiado com as ferramentas distribuídas e também
disponibilizado pela 12ª DIREC. Até o momento, na realidade da cidade de Mossoró/RN, o
Projeto se encontra na primeira etapa. A pretensão do documento é expandir o quadro de
setores escolares e dos demais profissionais a serem beneficiados com a ferramenta
tecnológica.
Constatamos esse fato ao analisarmos as demais etapas referidas na citação. Na
segunda etapa, pretende-se proporcionar o direcionamento de um computador para uso
comum em cada escola, tendo a finalidade de apoiar o setor administrativo e pedagógico
como um todo. Na terceira etapa, a pretensão era de distribuir o computador também
para os gestores, vice-gestores, coordenador pedagógico, apoio pedagógico, professores
do atendimento especial, salas de apoio e professores de programas especiais.
Os professores beneficiados com os computadores e com os tablets, disponibilizados
na primeira etapa do Projeto, não fizeram inscrições, não escolheram a marca nem o modelo e
não pagaram a ferramenta. Dessa forma, o documento é claro ao destacar que, na medida em
que os professores são beneficiados com os computadores portáteis forem se aposentando,
deverão devolver as ferramentas tecnológicas para a rede estadual em que trabalhavam. Assim
sendo, os computadores portáteis serão redirecionados aos docentes que assumirão o cargo
dos profissionais aposentados, estabelecendo assim uma rotatividade das ferramentas entre
os educadores atuantes em uma mesma escola e supostamente garantindo e reforçando o
cuidado e o zelo com a ferramenta.
3 O CICLO DE POLÍTICA E O CONTEXTO DA PRÁTICA
Com base nos estudos sobre o Ciclo de Políticas em contextos de Ball e Bowe, foi
possível obtermos a compreensão estabelecida ao conceito de contexto da prática, em que
as políticas estão sujeitas a diversas ressignificações. Corroborando essa perspectiva,
Mainardes (2007) afirma que o contexto da prática é a própria realidade na qual as políticas
educacionais entram em ação, constituindo-se em espaços nos quais elas são
ressignificadas. Nessa perspectiva, dialogamos adiante sobre a Abordagem do Ciclo
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Contínuo de Políticas na pretensão de esclarecer a análise do processo das políticas
educacionais defendida por Ball e Bowe nessa abordagem metodológica que permite o
desenvolvimento das políticas de forma flexível e não fixada, permanente a um único ponto
central (MAINARDES, 2007).
De acordo com Lopes e Macedo (2011), percebemos a necessidade da influência
do papel do Estado nas políticas educacionais. No entanto, notamos que essa influência
deve ocorrer de forma descentralizada, haja vista que o desenvolvimento das políticas não
acontece por um ponto central, mas, antes, recebendo influências na sua construção de
diversos setores sociais. Assim, acreditamos, ainda, que, ao se definir uma política
educacional, nela devem estar acoplados não somente os interesses estatais, mas também
os de todos os sujeitos para os quais ela é destinada. Nesse sentido, Veloso (2012) reforça
essa ideia ao destacar a visão de Bowe, Ball e Gold (1992), abordando que quando os atores
apresentam a proposta do Ciclo contínuo estão
[...] se contrapondo a uma perspectiva “top to down”, que coloca o Estado como
emissor de currículos nacionais meramente reproduzidos nas escolas. O grande
destaque que merece o método analítico dos autores é o de complexificar tal
visão, identificando que as políticas são perpassadas por diferentes contextos de
produção da política curricular (VELOSO, 2012, p. 17).

Ao elaborar a Abordagem do Ciclo Contínuo de Políticas, Ball e seus colaboradores
se preocuparam em desenvolver uma metodologia que fosse capaz de perceber que o
Estado não se coloca no centro da construção das políticas educacionais, antes, a sua
construção recebe influências de diversos contextos da sociedade.
Para Lopes e Macedo (2011, p. 256), a Abordagem do Ciclo de Políticas “é uma
estrutura conceitual para o método das trajetórias das políticas”, ou seja, é situada como
um método de estudo para a análise do desenvolvimento das pesquisas de políticas, nesse
caso, pesquisas relacionadas à educação.
O Ciclo Contínuo de Políticas é apresentado em três contextos principais: o contexto
de influência, o contexto da produção de texto político e o contexto da prática. Essa nova
representação da Abordagem do Ciclo de Políticas em contextos permite perceber as
políticas educacionais como uma multiplicidade de finalidades e disputas que influenciam
e interferem no desenvolvimento das políticas, não se restringindo a uma única
centralidade. Caracteriza-se principalmente por não se restringir a algo linear, sequencial,
fixo e determinado. O processo com base no ciclo em contexto se desenvolve em sintonia
e simultaneamente, sofrendo influências, embates e disputas diversificadas (MAINARDES,
2007).
O contexto de influência se destaca porque “atuam nele as redes sociais dentro e
em torno de partidos políticos, do governo e do processo legislativo. É também nesse
contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a
política” (MAINARDES, 2007, p. 29). Ou seja, esse contexto corresponde às ideias iniciais
das políticas públicas, a partir das quais os discursos políticos recebem influência e são
construídos. Nesse contexto, as definições e finalidades sociais da educação são bastante
influenciadas por grupos de interesses. Lopes e Macedo (2011, p. 256) reforçam a ideia
sobre o contexto de influência, mencionando:
É o território em que são hegemonizados os conceitos mais centrais da política,
criando-se um discurso e uma terminologia próprios que visam a legitimar a
intervenção. Nesse contexto, são estabelecidos os princípios básicos que
orientam as políticas, em meio a lutas de poder nas quais os autores são desde
partidos políticos, esferas de governo a grupos privados e agências multilaterais,
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como comunidades disciplinares e instituições e sujeitos envolvidos na
propagação de ideias oriundas de intercâmbios diversos. Como os interesses
desses diferentes autores são muitas vezes conflitantes, trata-se de um contexto
complexo de luta por hegemonia.

No contexto da produção de texto político (MAINARDES, 2006), enfatiza que a sua
linguagem normalmente é voltada para o interesse do público mais geral, que vem a
representar a política. Ainda com base em Mainardes (2006), as representações dos textos
políticos podem adotar diversas naturezas, como os próprios textos políticos, os textos
legais oficiais, os comentários formais ou informais sobre os textos tidos como oficiais ou
até mesmo os vídeos. Esses textos não são necessariamente claros e ou coerentes,
podendo ser contraditórios, dependendo de quem os interpreta. O autor ainda deixa claro
que as respostas das políticas desenvolvidas no contexto de textos políticos são percebidas
e representadas de forma mais real no terceiro contexto da Abordagem do Ciclo de
Políticas, o contexto da prática.
Nesse sentido, o contexto da prática é onde a política é desenvolvida, entra em
ação e recebe reconstruções e ressignificações que podem proporcionar significativas
transformações na proposta da política original (MAINARDES, 2006). Ainda sobre o
contexto da prática, Veloso (2012, p. 15) reforça a ideia de Mainardes (2006), enfatizando
que:
Por entender que a escola é um espaço dinâmico e vivo, é neste contexto da
prática que professores/as irão lidar diferentemente com o Programa,
dependendo de suas possibilidades, limites, interesses e uma série de outros
fatores. Nesse processo as práticas podem ser retroalimentadoras de novos
textos e propostas mais amplas que fazem o ciclo se manter contínuo.

Lopes e Macedo (2011, p. 257) ainda ressaltam que “a passagem do contexto de
influência para o contexto da produção de texto político e o da prática é marcada pela
noção de representação”. Essas representações são estabelecidas com base nos contextos
sociais em que as políticas educacionais são desenvolvidas e principalmente de acordo
com a visão de cada profissional que trabalha com a ação dessa política.
Vale salientar que, ao prosseguir nos estudos, a Abordagem do Ciclo de Políticas
em contextos ganha nova conotação em sua estrutura, pois Ball sente a necessidade de
expandi-lo com o acréscimo de mais dois contextos – o contexto dos resultados (efeitos) e
o contexto da estratégia política.
O contexto dos resultados (efeitos) se volta para os assuntos referentes à liberdade
individual, à igualdade e à justiça, abordando a visão de que as políticas também têm efeito
e não simplesmente resultados. Nesse sentido, Mainardes (2007, p. 31) reforça essa ideia,
destacando:
Nesse contexto, as políticas deveriam ser analisadas em termos do seu impacto
e interações com desigualdades existentes. Esses efeitos podem ser divididos em
duas categorias: gerais e específicos. Os efeitos gerais da política tornam-se
evidentes quando aspectos específicos da mudança e conjuntos de respostas
(observadas na prática) são agrupados e analisados. [...] Tomando de modo
isolado, os efeitos de uma política específica podem ser limitados, mas quando
efeitos gerais do conjunto de políticas de diferentes tipos são considerados podese ter um panorama diferente [...].

Já o contexto de estratégia política corresponde ao envolvimento da identificação
do conjunto das atividades políticas sociais necessárias para trabalhar com as
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desigualdades que são criadas ou reproduzidas pela política pesquisada. Assim, “esse
contexto envolve a identificação de um conjunto de atividades sociais e políticas que
seriam necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política
investigada” (MAINARDES, 2007, p. 32).
4 O PROJETO PROFESSOR CONECTADO: A VISÃO DOS ENTREVISTADOS
Abordamos a seguir a visão dos professores acerca do Projeto Professor Conectado.
Para tanto, destacamos duas (02) perguntas norteadoras. A primeira buscou entender a
consideração do docente sobre a forma como o Projeto foi desenvolvido. A segunda, diz
respeito à participação dos docentes nos cursos ofertados pelo Núcleo de Tecnologia
Educacional (NTE).
O primeiro questionamento buscou saber qual a visão dos docentes sobre a forma
como o Projeto Professor Conectado foi desenvolvido. No tocante a essa questão, os
Professores 01, 02, 03, 04, 05 e 06 apresentaram argumentos semelhantes:
Falho, porque não teve essa formação. Por exemplo, na questão dos
computadores, tem-se uma ideia de que todas as pessoas sabem usar essa
ferramenta, mas não é verdade. Então nós temos, na época dos computadores,
tínhamos colegas que já estavam perto da aposentadoria, não tinham muito
costumes de usar essas tecnologias, né? Então, alguns receberam, mas não
sabiam como utilizar. [...] Então, primeiro capacitar o professor para ele
entender o que é o Projeto, quais os objetivos do projeto, pra depois manusear
essa ferramenta. Foi muito falho isso aí. [...] Assim, eu acho que o projeto, ele
foi e é necessário para a realidade, mas, infelizmente, ele assim como muitos
outros projetos, ele começou de cima pra baixo, na minha opinião (ENTREVISTA
PROFESSOR 01, DEZEMBRO 2015).
Eu acho que a ideia foi interessante. O Governo do estado dá a oportunidade do
professor trabalhar com equipamentos, vamos dizer assim, na época, de última
geração né, a tecnologia que poucos tinham acesso. A intenção do projeto era
excelente, agora como ele foi desenvolvido, a julgar pelo que a gente tem hoje,
eu digo a você, de todos os meus colegas que estão aqui trabalhando comigo,
ninguém tá usando o tablet, porque não sabe ou talvez porque o tablet
simplesmente não funciona. [...] Reclamam da marca que foi escolhida, dizem
que não era uma marca muito boa. [...]. Então, escolheu uma marca mais
acessível com parceria com o programa, mas a maioria mudou do Linux para o
Windows, não ficou o Linux porque não teve formação para utilizar o Linux. [...]
(ENTREVISTA PROFESSOR 02, FEVEREIRO 2016).
[...] No meu caso, eu não tinha curso de informática e sem ter tempo de fazer na
época, né? Então, acho que deveria ter trabalhado esse projeto bem antes as
deficiências dos professores na área de informática, né, se tinha algum
conhecimento, né? Eu acho que esse projeto é um projeto bom, porque tudo
aquilo que vem pra melhorar a educação é louvável. Agora eu acho que deveria
ter sido trabalhado de uma outra forma certo? Pra não ter essa deficiência que
hoje eu tenho. [...] Então assim, deveria ter sido trabalhado assim, com a
realidade dos professores [...]. (ENTREVISTA PROFESSOR 03, FEVEREIRO 2016).
[...] inicialmente o projeto foi magnífico. O projeto veio pra realmente tornar até
mais dinâmico essa prática em sala de aula. Bom para o professor e para o aluno.
No entanto, [...] talvez a ideia da continuidade de uma formação né, naquela
coisa de não só entregar o tablet [...] Esse acompanhamento ele teria que ser
feito né, tanto pra capacitação da utilização do aparelho como também pra
manutenção. [...] Então assim, essa assistência de suporte técnico realmente a
gente não tivemos de perto não [...]. Então eu acho que principalmente em
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relação a esse suporte técnico né, ficou a desejar demais. E também em relação
à capacitação mesmo certo, acompanhar, ver como tá evoluindo, transcorrendo
a coisa né. [...] (ENTREVISTA PROFESSOR 04, MARÇO 2016).
Teria tudo para ser legal se tivesse tido, assim, um treinamento prévio. Como eu
disse anteriormente assim, eu sei mexer com isso, mas eu conheço muitos
colegas nossas que nem tiraram eles da caixinha, porque não sabem usar ou teve
alguns que entregaram aos filhos pra ficarem manuseando porque, eles
mesmos, não sabiam utilizar (ENTREVISTA PROFESSOR 05, MARÇO 2016).
Bom, a forma pra mim, não foi boa não. No meu ver foi sem os devidos cuidados
necessários. Os computadores chegaram? Chegaram. Os tablet chegaram?
Chegaram. Agora, procure saber quantos professores, hoje ainda, estão usando
os computadores ainda, ou os tablet. Ninguém mais, praticamente. Você
encontra quase ninguém usando mais, porque eu fui precisar usar para a escola
recentemente, pra mim, pra cá, alguns programas não estão podendo entrar,
não estão aceitando. [...]. (ENTREVISTA PROFESSOR 06, MARÇO 2016).

Os professores ressaltam que o Projeto foi desenvolvido de forma inconsistente.
Apontam como prejudicial o fato de não ter ocorrido uma assistência formativa para o
bom desenvolvimento das ações que poderiam ser desenvolvidas pelo Projeto.
Por meio da fala dos entrevistamos, observamos que a falta de formação
continuada prejudicou o uso das ferramentas tecnológicas por alguns docentes,
principalmente, dos educadores que não possuíam total habilidade com os recursos
tecnológicos disponibilizados pelo Projeto Professor Conectado.
Outro ponto analisado nas falas dos docentes, enfatizado com mais precisão na fala
do Professor 01, refere-se à política, que foi efetivada de cima para baixo, uma vez que
não ocorreu um atendimento voltado para a realidade dos sujeitos que trabalham
diretamente com a política no contexto da prática, firmando-se, de certa forma, em uma
proposta política centrada nas finalidades do estado.
Essa ideia apontada diverge com o defendido pela Abordagem do Ciclo de Políticas
de Ball e Bowe (1992), pois, conforme destacado por Lopes e Macedo (2011, p. 252), a
Abordagem dos autores “[...] se contrapõe a perspectiva estadocêntrica e abre
possibilidades instigantes para o campo do Currículo”. Assim, acreditamos que o Estado
não pode ser colocado como instância central na construção das políticas, uma vez que
toda a sociedade influencia nessa construção.
Concordamos com Professor 02 quando destaca que, apesar da contribuição
proposta pelo Projeto ao meio educacional, ficaram alguns aspectos a desejar. Assim,
acreditamos que para que todos esses interesses sejam contemplados os professores
deveriam ter recebido assistência continuada também no contexto da prática onde a
política entra em ação por meio do trabalho dos docentes.
Outro ponto interessante apresentado na fala do Professor 02 é quando destaca
que praticamente todos os professores mudaram o sistema operacional Linux para o
Windows. Ao relacionarmos esse fato com o que defende o Termo de Recebimento Guarda
e Responsabilidade (2010), observamos um desacordo, pois o documento propõe a não
substituição do sistema operacional Linux, “podendo ser feito somente com licença
original, no caso de programas proprietários”.
No entanto, defendemos que a mudança entre os sistemas educacionais por alguns
docentes pode ser compreendida, se refletirmos sobre as fragilidades deixadas pela
Política em seu desenvolvimento no contexto prático desses educadores. Entendemos que
o Linux é um sistema pouco conhecido e pouco trabalhado pelos docentes, então, se já
havia dificuldade de trabalhar com os computadores portáteis, distribuídos pelo Projeto,
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em face de todo o problema apresentado, imagina a dificuldade que não seria trabalhar
com um sistema operacional para o qual esses profissionais não possuem domínios sobre
os conhecimentos básicos.
Acreditamos que a adesão ao sistema operacional do Windows se colocou como
possível alternativa para evitar a inatividade integral da ferramenta. Assim, ao analisarmos
essa atitude a partir da Abordagem do Ciclo de Políticas de Ball e Bowe (1992), podemos
afirmar que essa foi a forma encontrada pelos docentes para ressignificar as ferramentas
tecnológicas, permitindo o uso em suas ações profissionais com significância no contexto
da prática.
Um aspecto que nos chamou atenção na fala do Professor 03 foi a ausência da
formação inicial básica para a utilização dos aparatos tecnológicos, o que dificultou ainda
mais o seu relacionamento com os recursos digitais. Em primeiro lugar, ocorreu porque o
Professor 03 pertence a uma geração não tecnológica. Até o recebimento das ferramentas
pelo Projeto, o que sabia dos recursos digitais era somente sobre o que ouvia falar. Em
segundo, destaca-se o desafio de ter que entrar nesse novo mundo onde as tecnologias
predominam em todos os espaços e, sobretudo, no educacional.
O segundo questionamento procurou saber se os docentes têm participado dos
cursos oferecidos pelo NTE. A esse respeito, os Professores 01, 02, 04 e 05 destacaram:
Pronto, esses aí eu acho assim, deficientes para os professores. Às vezes
acontecem, mas os horários não são, não dá pra você conciliar muito bem. Eu
participei de poucos. [...] lembro que foi quando começou a questão do sistema
do SIGEduc, pra gente trabalhar as planilhas, transferir notas dos alunos, essas
partes aí. [...]. (ENTREVISTA PROFESSOR 01, DEZEMBRO 2016).
[...] Teve um curso aqui na escola que o pessoal veio pra falar sobre a Lousa
Digital. Foi um recurso que chegou na escola também, que foram essas lousas,
mas eu participei desse curso. [...]. Que também é Linux, continua com o mesmo
problema, o pessoal já todo acostumado com o Windows né? [...]. Do tablet não
teve essa formação só disseram o que tinha, mas para mexer no tablet, nada foi
informado pra gente. [...] Certo, então teve essa formação, mas eu ainda tenho
essa resistência por causa da falta de tempo [...]. Então, a formação no que diz
respeito a lousa digital a gente teve, não teve do tablet e não sei do computador
né. (ENTREVISTA PROFESSOR 02, FEVEREIRO 2016).
Em relação ao NTE, converso que eu não participei de nenhum não. Acho que
pela conveniência de horários também específicos, né. [...] Mas lá atrás quando
a gente recebeu os tablet, né houve um encontro, um encontro pedagógico, mas
um encontro mesmo só pra gente se familiarizar com os aplicativos que os tablet
proporcionariam para melhorar a prática do professor. Mas acho que não foi
algo planejado pelo NTE não. Foi bem lá no início (ENTREVISTA PROFESSOR 04,
MARÇO 2016).

A Professora 05, no que diz respeito à participação nos cursos oferecidos pelo NTE,
enfatiza que “não. Eu costumo participar nos cursos mais específicos da nossa área”
(ENTREVISTA PROFESSORA 05, MARÇO 2016).
A fala dos professores nos permite perceber a não participação deles nos cursos
ofertados pelo NTE. Os Professores 01, 02 e 04 deixam claro que os cursos disponibilizados
pelo Núcleo não têm sido suficientes para capacitar os docentes, pois seus horários
coincidem com os horários de aulas, o que impossibilita a participação ativa dos
educadores.
Outro ponto colocado como justificativa para a não participação dos cursos
ofertados pelo NTE refere-se ao destacado pela Professora 05, quando aborda que não
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costuma participar desses cursos por se interessar por cursos mais específicos da sua área
de formação.
Diferentemente dos Professores 01, 02, 04 e 05, o Professor 03 apresenta em sua
fala uma participação ativa nos cursos formativos, fornecidos pelos Núcleos.
[...] Na medida do possível, eu sempre participo, nunca deixei de participar não.
[...] Os do ProInfo tinha alguns que eram ministrados aqui e outros que eram
ministrados lá no Núcleo, certo? Eu participo muito mais desse do NTM da rede
municipal, eu acho bem mais dinâmico os que acontecem ali na escola de artes.
Como eu sou também da rede municipal, trabalho há 32 anos no município, eu
posso participar dos dois, tanto dos cursos oferecidos pelo NTE quanto do NTM.
[...]. (ENTREVISTA PROFESSOR 03, FEVEREIRO 2016).

Vale ressaltar que o Professor 03 foi o que apresentou, por meio da sua fala, maior
dificuldade no manuseio com as ferramentas ao ser questionado, anteriormente, sobre a
forma como a política foi desenvolvida, alegando a ausência de formação como o aspecto
principal que o inibiu desse uso.
No entanto, notamos em sua fala que este se classifica como um educador ativo e
está sempre participando, envolvendo-se nos encontros formativos propostos tanto pelo
NTE quanto pelo NTM47. Ainda assim, coloca a ausência de formação como empecilho para
o manuseio das ferramentas.
Ao analisarmos o que o docente explanou, ficamos confusos, uma vez que surge
esta indagação: como um docente se coloca como participante ativo dos cursos de
formações continuadas, relacionadas aos usos das novas tecnologias, e apresenta ao
mesmo tempo em sua fala tanta dificuldade para manuseá-las?
Na tentativa de alcançarmos esclarecimentos sobre essa questão, acrescentamos
o seguinte questionamento: o fato de ter participado dos cursos oferecidos pelo NTE e do
NTM não te ajudou no manuseio dessas ferramentas?
Para essa questão, o Professor 03 respondeu prontamente:
Não, não porque assim, por uma parte esses cursos eram bons, mas não
atendiam as expectativas, porque assim, eu sempre queria aquela coisa bem
básica de computação, sabe? Eu pensava que o ProInfo começava por isso. Mas
não, já ia direto para fazer um blog, pelo menos nos cursos que eu participei,
criar um blog, coisas mais avançadas, sabe? Por exemplo, esses cursos que vêm
online, eu participei desses cursos online, que era para responder sobre drogas,
essas coisas, então o básico eu não aprendi. Eu tô aprendendo o básico agora
porque eu fui lá pra um curso de informática aqui da cidade. É uma escola de
computação, porque no ProInfo, eu não aprendi essas coisas não [risos].
(ENTREVISTA PROFESSOR 03, MARÇO 2016).

Somente após o questionamento extra, conseguimos entender o motivo de tantas
participações nos cursos ofertados pelo NTE e pelo NTM e não ter ocorrido uma apreensão
referente ao uso dos recursos por parte do docente de forma mais consistente, deixando
claro que os cursos não o auxiliaram. O fato é que, como o Professor 03 não possuía
conhecimentos iniciais sobre a informática, necessitava do curso básico de computação;
no entanto, nos Núcleos do estado e do município, segundo o docente, somente
aconteciam cursos já avançados. Diante disso, o professor ficava incapacitado de aprender
47

Assim como o NTE proporciona curso de formação para a utilização das escolas estaduais, o Núcleo de
Tecnologia Municipal (NTM) também propõe essa formação, contudo se volta para as escolas municipais da
rede pública de ensino. O NTM é sediado na Escola de Artes do município de Mossoró /RN.
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sobre como manusear esses equipamentos. Hoje, o docente remete o que sabe acerca das
novas tecnologias aos seus próprios esforços, devido aos cursos particulares de que vem
participando.
Nesse sentido, observamos que o docente agiu de forma autônoma para aprender
a utilizar o básico das ferramentas distribuídas pelo Projeto Professor Conectado. Essa foi
a estratégia que o professor usou para ressignificar a sua ação educativa, bem como a
política trabalhada no contexto da prática. Questionado sobre a participação nos cursos
oferecidos pelo NTE, o Professor 06 pontua que o
[...] NTE tem alguns cursos de computação, mas os cursos básicos, que eu já
conheço. [...] Para alguns professores que não conheciam então aí já era sem
problema nenhum, era melhor, bom pro professor, mas pra quem já conhece
não tem avanço, você fica apenas com aquilo que já sabia. Então os cursos que
o NTE propôs era o básico, básico do básico. [...] Então, os curso que eu fiz pelo
NTE, a maioria não tive, assim, avanço de meus conhecimentos, porque eu já
conhecia, a não ser alguns programas que eles tinham que a gente passou a usar
que tinha o Rived, que eu não conhecia, aí esses programas tudo bem. Tinham
algumas falhas às vezes até de acessar com os alunos, até porque tinham alguns
computadores que não estavam funcionando. (ENTREVISTA PROFESSOR 06,
MARÇO 2016).

Diferentemente da visão do Professor 03, o Professor 06 aborda que os cursos do
NTE não são muito úteis pelo fato de proporcionar cursos básicos de computação, os quais,
segundo o docente, já eram de seu conhecimento, portanto, não conseguia muito avanço
sobre os conhecimentos tecnológicos, de modo que o máximo que conseguia era quando
trabalhavam com programas específicos que auxiliavam no desenvolvimento das
atividades.
5 CONSIDERAÇÕES E RESULTADOS
Foi possível observar que a ausência da continuidade de assistência técnica e de
formação continuada proporcionou ao Projeto Professor Conectado fragilidades e
limitações que prejudicaram o seu desenvolvimento no contexto da prática. Percebemos
que a articulação, com base na qual a política foi efetivada, não atendeu todas as
necessidades dos docentes envolvidos.
Com base no Ciclo de Política de Ball e Bowe (1992), podemos pontuar que, de fato,
não ocorreu uma preocupação por parte dos órgãos públicos em atender o contexto
prático local, onde essa política foi desenvolvida. Ocorreu certa centralidade no interesse
estatal, o que afetou a política educacional, bem como a relação entre os órgãos públicos
e os educadores que trabalham diretamente com a política.
A Abordagem do Ciclo de Políticas de Ball e Bowe (1992) propõe “superar” a
separação entre proposta e implementação. Visa ir bem além da “noção de política como
o que concerne às práticas convencionais da política institucionalizada nos governos”
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 253).
Assim, podemos apontar certo distanciamento com o defendido pela Abordagem
do Ciclo de Políticas no que se refere à forma como o Projeto foi desenvolvido. Essa
realidade é percebida de modo mais consistente quando os docentes destacam a
descontinuidade de assistência por parte dos órgãos responsáveis, bem como a ausência
da formação continuada para esses profissionais. Dessa forma, não houve o devido
interesse contínuo, flexível e simultâneo conforme defende Ball e Bowe (1992), sendo
esses fatores fundamentais para a análise e o desenvolvimento da política educacional.
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A partir dos discursos ficou perceptível que o Núcleo de Tecnologia Educacional
(NTE) não foi suficiente para suprir as necessidades das limitações acerca dos usos das
tecnologias digitais existentes no Projeto. Para isso, os docentes apontaram vários motivos
que lhes impossibilitam de participar dos cursos do NTE, como exemplo, a inconveniência
dos horários dos cursos; a falta de cursos básicos de computação; a ausência de cursos
preparatórios mais avançados; bem como a ausência de cursos específicos. A falta de
formação continuada foi colocada como mais uma deficiência do Projeto. Pois, apesar de
não ter atingido a todos os docentes, percebeu-se que até mesmo aqueles que se sentiram
prejudicados com a inexistência dessa formação, tentaram justificar a não participação nos
cursos gratuitos, disponibilizados pelo NTE.
Nesse sentido, concordamos com a visão dos professores, quando destacam a
relevância da formação continuada, e defendemos que os órgãos públicos, ao idealizarem
uma política educacional, devem fornecer assistência, pois entendemos que precisa estar
preparado para utilizar as ferramentas. É importante enfatizar que é imprescindível a
existência de uma formação continuada que auxilie o professor na utilização das
ferramentas digitais, porém, essa função não cabe apenas aos órgãos públicos, mas
também aos docentes ao tomar uma postura crítica e autônoma e buscarem essa
formação. “[...] é preciso buscar informações, realizar cursos, pedir ajuda aos mais
experientes, enfim, utilizar os mais diferentes meios para aprender a se relacionar com a
inovação e ir além, [...]”. (KENSKI, 2012, p. 44).
Sob tal cenário, apesar das ponderações relacionadas às limitações no
desenvolvimento do Projeto, os docentes o classificam como uma iniciativa interessante,
satisfatória. Pois, o fato de ter possibilitado o acesso aos recursos tecnológicos aos
docentes, o referido projeto já se revela como uma contribuição para a educação, pois,
com as ferramentas digitais, os docentes podem receber novos sentidos para suas ações
educativas, bem como estabelecer ressignificações por meio de adaptações e inovações
no contexto da prática.
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NATALIDADE E CRISE DA GESTÃO: Uma relação invisível nas discussões educativas
Maria da Conceição Fonseca48
Arilene Maria Soares de Medeiros49

RESUMO: A essência da gestão escolar, núcleo que consolida a natalidade do gestor,
continua invisível aos olhos das discussões educacionais, classificando-se como um dos
desafios atuais que, seguramente, vai muito além do fato do gestor ser democrático ou
antidemocrático. Esse pensar motivado pela crise na gestão nos leva a refletir sobre a
natalidade do gestor, o qual, eleito democraticamente pela comunidade escolar, precisa
passar pelo desenvolvimento e formação da ação e do pensar político para assumir ao
cargo, considerando essa natalidade não como um ato biológico, mas político. Partindo
dessa premissa, este trabalho discute a natalidade do gestor na educação e seu vínculo
junto ao contexto da crise da gestão escolar manifestada na sociedade moderna, e
interroga se o processo de natalidade do gestor tem relação com a crise em questão.
Objetiva analisar a relação do processo de natalidade do gestor com a crise da gestão da
escola pública a partir da visão de Hannah Arendt (2014). Contextualmente, a temática é
embasada à luz do pensamento arendtiano, ao reconhecer que a crise da educação tem
uma perspectiva ontológica, ou seja, um sintoma correlato de uma crise de estabilidade
de todas as instituições políticas e sociais da sociedade moderna. Metodologicamente, a
pesquisa é bibliográfica e fundamentada em Gil (2002, 2007) e Minayo (2007), no qual é
feito um levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio de
escritos e eletrônicos como, por exemplo, livros, artigos científicos, páginas de web sites,
permitindo ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Enquanto aporte
teórico, nos fundamentamos nos estudos de Hannah Arendt (2014), que examina sobre o
que é educação e sua contribuição no processo de humanização, por exemplo, Adrião
(2010), César e Duarte (2010), Francisco (2012), entre outros, que contemplam sobre os
conceitos de natalidade, das esferas pública e privada e suas possíveis relações com a crise
da gestão. E como considerações finais e conclusões do estudo e das discussões há a
reafirmação do papel da natalidade como requisito essencial do exercício da gestão e
possibilidade de superação da crise, além de equacionar a falta de pertencimento ao cargo
de gestor escolar democrático.
PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt. Gestão Escolar. Natalidade. Público. Privado.
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, encontramos muitos escritos sobre educação que perpassam a
avalição, a formação de professores, o currículo e a gestão. Tais escritos falam a partir de
dimensões antropológicas, sociológicas e filosóficas objetivando visibilizar fragilidades,
superações, novas legislações e outras possibilidades educativas. Outrossim, traduzem
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crises, e crise na esfera educativa. É valido confirmar que não somente educativa, mas
também política.
Para Arendt (2014), a crise da educação é um problema ontológico, sendo apenas
mais um sintoma do correlato de uma crise de estabilidade de todas as instituições
políticas e sociais da sociedade moderna. No entanto, essa relação da educação com a
política nem sempre é percebida pelos que estão no espaço escolar, o que faz com que
acreditem que toda a crise da educação é essencialmente da educação.
No espaço da educação também há uma fragmentação no contexto da crise, uma
supervalorização dos aspectos que atingem docentes, resultados avaliativos e estrutura
curricular, haja vista estarem situados na esfera de grandes investimentos de instituições
financeiras. E há algumas invisíveis que ferem o espaço escolar e que pouco é discutido: a
crise na gestão.
Em geral, os discursos sobre a gestão não correspondem à crise, mas a acertos ou
erros, democráticos ou antidemocráticos, de legislação obedecida ou desobedecida. A
essência da gestão continua invisível aos olhos das discussões, colocando-nos na
radicalidade dos desafios atuais que, seguramente, vão além do fato de “a gestão ser
democrática ou a gestão não ser democrática”. Portanto, neste texto abordaremos a crise
da gestão e a complexidade do processo de natalidade do gestor escolar partindo da
seguinte questão: Qual a relação do processo de natalidade com a crise da gestão da
escola pública?
Diante dessas considerações e compreensões do porvir, este artigo divide-se em
três tópicos. No primeiro, abordaremos a crise que ocorre na gestão escolar a partir do
pensamento arendtiano, que acredita que toda a crise da educação é uma crise de caráter
político. No segundo, analisaremos a natalidade do gestor inserida na matriz arendtiana. E
no terceiro, faremos as considerações finais e as conclusões do estudo e das discussões
acerca da reafirmação do papel da natalidade como requisito essencial do exercício da
autoridade e do assumir da gestão democrática consciente que o gestor precisa estar
empoderado da ação política.

2 A CRISE NA GESTÃO ESCOLAR: UM PROBLEMA POLÍTICO
A crise deve ser compreendida como uma possibilidade, mas não pelo aspecto
negativo, que oportuniza à revisão, à análise e à desconstrução de paradigmas estatizantes
(CÉSAR e DUARTE, 2010.).
Para Arendt (2014), a crise não se configura como algo negativo. Seu significado
mais profundo denota que perdemos o modelo capaz de atribuir um sentido inconteste à
prática da gestão e imprime durabilidade e coesão a uma comunidade escolar. Ela não
destruirá ou invalidará o conceito de gestão democrática das escolas públicas, mas
permitirá refletir e compreender que a forma de gestão desenvolvida não mais responde
aos anseios da realidade escolar.
Das crises existentes, algumas têm pouca visibilidade. No caso particular das
escolas é a gestão escolar que pouco se tornou motivo de análise. As escolas estão
vivenciando tempos sombrios nas suas gestões - gestores despreparados assumindo
escolas, ação pedagógica desvinculada da ação administrativa ou financeira, carência de
autoridade e falência da própria gestão. Essa é uma situação grave e de pouca
compreensão na escola. A impressão é que sempre hão problemas e crises mais relevantes
e urgentes no espaço escolar do que o ocorrente na esfera da gestão (SILVA, 2012), sendo
considerado irrelevante de discussão, pois se compreende que não sendo da coletividade
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

167

educativa pode ficar para a posterioridade (FRANCISCO, 2012). Todavia, não se percebe
que a crise da gestão pode corresponder a uma crise politica, de fundação dos ideais
democráticos (exemplos, a autonomia e a participação).
Para Jardim (2011), que trabalha o pensamento arendtiano, as crises da sociedade
moderna não se relacionam com as formas exacerbadas de autoritarismo, elas foram
condicionadas pela ruina das instituições políticas tradicionais que sustentaram a
autoridade política, e afirma que os fundamentos democráticos da época não foram
consistentes o suficiente e permitiram a instauração de realidades tirânicas. Essa
afirmação nos provoca ao dizer que os fundamentos democráticos estavam arruinados em
suas bases como a autoridade, a autonomia e a participação na esfera política, permitindo
a alienação do homem na vida pública.
Isso aponta que a crise da gestão vai além de uma crise na direção das escolas, que
relacionar-se-á com a suspensão dos aspectos democráticos essenciais para uma gestão e
que a responsabilidade de sua desconstrução pode estar nas atitudes adotadas pelo
próprio Estado através de políticas públicas inibidoras do direito democrático ou da
negligência com a responsabilidade da instituição estatal.
No Brasil, especificamente no Estado do Rio Grande do Norte (RN), este vem
assumindo a característica de “Estado Privatista” e desenvolvido de forma nítida,
apresentando uma disponibilidade para alargar as funções das instituições privadas e
contribuindo para uma tragédia anunciada, possivelmente já identificada pela sociedade
civil e por estudos acadêmicos50. E isso pode ser percebido no cotidiano da escola,
desenvolvimento de atividades de treinamento, planos de ação sem considerar a
realidade, metas de intenção quantitativas e aumento dos índices das avaliações externas.
Talvez pudéssemos afirmar que a crise da educação norte-americana retratada por
Ravitch (2011) seja totalmente diferente da crise da educação brasileira. No entanto,
Arendt (2003, p. 513.) ressalta que “pode-se admitir como uma regra geral neste século
que qualquer coisa que seja possível em um país pode, em futuro previsível, ser igualmente
possível em qualquer outro país”. O que percebemos são que as crises educacionais que
perpassam o Brasil são crises que países em perspectivas de desenvolvimento industrial já
atravessaram, como, por exemplo, a Alemanha e os Estados Unidos. Logo, não é novidade
a educação, a gestão das escolas públicas passarem por uma crise, em específico no Brasil,
quando estamos caminhando na mesma direção que os Estados Unidos e outros países
utilizaram em suas trajetórias educativas.
Vera Peroni (2013, p. 04), em Reunião Nacional da ANPED, anunciou a seguinte
situação vivenciada sobre a relação do público-privado:
Esta perspectiva salvacionista, de que o privado mercantil deve garantir a
qualidade da educação pública, não é uma visão isolada [...], ela está inserida em
uma lógica que naturaliza essa participação, pois parte do pressuposto que não
é capitalismo que esta em crise, mas o Estado. A estratégia, para essa concepção,
é reformá-lo ou diminuir sua atuação para superar a crise. A lógica do mercado
deve prevalecer inclusive no Estado, para que ele possa ser mais efetivo e
produtivo.

A presença do setor privado no desenvolvimento da instituição pública além de
agradar as duas instituições também satisfaz alguns gestores, pois vê nessa situação as
50
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possibilidades de mudanças nos índices quantitativos da instituição apenas pela
obediência aos inúmeros planos elaborados, adotados e executados na escola, mas não
refletida. É uma situação que está se naturalizando e permitindo ao Estado se excluir de
suas responsabilidades e abrir espaço para o mercado alegando falência à sua presença
justificada.
Portanto, o Estado na tentativa de amenizar a crise procura colocar a
responsabilidade da gestão escolar sob as diretrizes de instituições privadas (ADRIÃO,
2010) e em desenvolvimento de projetos que busca alcançar melhores notas no processo
de avaliação externa.
Quando nos referimos à parceria entre as esferas pública e privada apontamos que
elas podem se desenvolver a partir de duas dimensões: as que vão direcionar a situação
do ensino, compreendidas como de natureza direta, e; as que trabalham sobre a esfera da
gestão das escolas, das redes e dos sistemas de ensino, com impacto indireto sobre a
organização do trabalho e das práticas pedagógicas na escola. Essas parcerias também
podem estar categorizadas por modalidades51 do tipo subvenção pública a vagas em
estabelecimentos privados, assessoria privada para a gestão educacional e compra de
sistemas de ensino.
Como tratamos da crise da gestão em meio à turbulência do sistema educativo no
Estado do RN é fato que essa parceria tem contribuído para consolidar essa crise,
principalmente quando se institui na dimensão indireta e assume uma modalidade de
assessoria privada para a gestão educacional. Tudo isso tem exigido do gestor a posse do
êxito, o desenvolvimento e a formação voltada para as habilidades e competências que
sejam compatíveis com a dinâmica das instituições privadas e seus projetos neoliberais de
qualidade acadêmicas.
É a presença mercadológica das empresas que coloca em suspensão as condições
da vivência da democracia no espaço escolar, a relação obvia é apenas da obediência por
parte das escolas. A única democracia vivenciada nestas é de aspecto normativo,
obedecido. Assim, o gestor democrático se constitui inserido em condições normativas,
mas não no campo de suas relações comunitárias. Isso implica dizer que o modelo de
gestão democrática é o que a lei diz, e não o que o espaço escolar constrói. Diante disso,
é importante compreender que há um modelo de gestão democrática e apresentado nas
leis elaboradas pelo Estado.
A materialização desse modelo já inicia no processo eleitoral quando é perceptível
que para assumir a função de gestor é necessário que o Estado nomeie e reconheça o
sujeito como responsável pela instituição escolar (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). Isso nos
leva à questão: Se eleito através de princípios democráticos na comunidade escolar, por
que o reconhecimento e a nomeação pelo Estado?
Esse é um dos aspectos que nos leva a refletir sobre a tentativa de o Estado
minimizar o caráter político-democrático dos processos de escolha para a gestão escolar,
além da transposição equivocada de práticas e princípios partidários e presentes das
eleições político-partidárias. São sobre essas observações que Paro (2006, p. 67) afirma
que mesmo acontecendo esses entraves o melhor caminho é a escolha da gestão:
[...] para a escola, a eleição, como forma de escolha do dirigente escolar, tem-se
constituído em importante horizonte de democratização da escola para o
pessoal escolar e usuários da escola pública básica que a veem como alternativa
51
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para desarticular o papel do diretor dos interesses do Estado, nem sempre
preocupado cm o bom ensino, e articular sua atuação aos interesses da escola e
daqueles que o escolhem democraticamente.

O autor nos permite compreender que há outros caminhos para se alcançar a
gestão escolar, mas que para o processo de democratização das atividades e das relações
escolares é o processo de eleição. Também nos permite compreender que esse caminho
pode estar minado pelas intenções colonizadoras da própria instituição estadual que
restringe o exercício da democracia e mantém o controle sob o modelo de gestão
democrática.
3 A NATALIDADE DO GESTOR: UM PROCESSO NECESSÁRIO
Compreender o modelo de democracia presente nas relações do público-privado
tem se tornado um exercício que exige um grau de compreensão para além da
materialização de direitos em políticas coletivas construídas na autocrítica da prática social
(PERONI, 2013).
Robertson e Verger (2012) apresentam a democracia fragilizada nas relações entre
o público e o privado ao afirmarem que as parcerias e redes de regulação tendem a reduzir
a democracia à negociação no seio da sociedade civil entre atores extremamente
desiguais. Que essa relação não permanece no espaço extraescolar, na dimensão da
relação do Estado e do mercado.
O espaço escolar termina por ser atingido quando o próprio mercado impõe sua
ideologia via Estado, determinando o que os gestores devem fazer para modificar os
índices qualitativos da escola e desenvolver o pensamento da qualidade total, onde a
educação passa a ser administrada com base em orientações privatistas buscando alcançar
a eficiência, a competitividade e os resultados, independente dos meios utilizados para
atingi-los.
Esse aspecto se põe contrário ao que determina a Lei N.º 585/2016, quando trata
da autonomia da escola, principalmente a pedagógica. No artigo 4º da referida Lei consta
que:
[..] cada unidade escolar formulará e implementará seu projeto político
pedagógico em consonância com as políticas educativas vigentes e as normas e
diretrizes da rede pública estadual de ensino, articulando-o com os planos
nacional e estadual de educação (RIO GRANDE DO NORTE, 2016, p. 02).

Compreendemos que o gestor eleito tem os ideais democráticos minados pela
ideologia mercadológica, atingido diretamente os aspectos político-democráticos e os
esvaziando de seus significados. Isso nos faz recordar que ao “longo da história moderna,
as estruturas políticas tradicionais foram destruídas, elementos subterrâneos da história
europeia [...] puderam vir à tona e se cristalizar nas experiências totalitárias” (ARENDT,
2012, p. 65).
Essa situação permite refletir que se os ideais político-democráticos da eleição para
a gestão se esvaziarem de significados corremos o risco de perder os espaços de
reivindicações e retornamos à época em que gestão de escola era indicada pelo poder
governamental.
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A perda de espaços democráticos torna-se mais complexo do que podemos
imaginar. Não estamos nos referindo apenas a espaços de votação ou argumentação, mas
ao berçário da própria gestão democrática, espaço da natalidade do gestor.
Para Arendt (2009), a natalidade52 se relaciona com o modo de agir, a ação que o
indivíduo pode desenvolver e acarretar o novo. A cada novo processo eleitoral surge não
apenas a possibilidade de transformação, mas também de mudanças. Mas essas mudanças
não podem ocorrer através de atitudes do Estado, elas precisam acontecer nos espaços
democráticos da instituição educativa, nascer da necessidade da instituição escolar.
Compreendemos que a educação na contemporaneidade, no que toca aos
gestores, precisa ter uma natalidade, cuja gestão só é possível quando o gestor recémnascido se desenvolve e se forma para o cargo ao qual foi eleito democraticamente pela
comunidade escolar. Ela precisa ocorrer no espaço de sua atualização e nas relações
mantidas com seus pares.
É nesse sentido que a crise na gestão se configura, quando há a consciência que o
modelo de gestão democrática tutelado pelo Estado através de suas políticas públicas
precisa dialogar com a gestão democrática nascida nos espaços de diálogo da instituição
escolar.
Podemos pensar no fortalecimento e na criação de inúmeros espaços em que os
sujeitos possam revelar suas identidades e estabelecer relações de reciprocidade e
solidariedade, como também estabelecer correlata distinção entre os interesses públicos
e privados. O que não podemos permitir é uma aniquilação da possibilidade de diálogo
entre o modelo de gestão apresentado pelo Estado e o modelo de gestão nascido nos
espaços da escola. O isolamento desses modelos pode contribuir para a destruição dos
espaços democráticos de atuação, haja vista que está isolando os homens e suas
capacidades politicas. O pensamento arendtiano apresenta a necessidade de inserção do
homem no mundo público e a compreensão desse mundo e da realidade pelo uso da
palavra e do exercício da ação. Talvez os caminhos propícios ao diálogo sejam através da
palavra, do nascer e do agir, como nos apresenta o pensar arendtiano.
Na formação e desenvolvimento dos gestores percebemos a distância entre as
necessidades formativas do Estado e as necessidades formativas das escolas e
compreendemos que também não há o diálogo. Têm sido negado aqueles formação mais
consistentes e se institucionalizado cursos supérfluos, aligeirados e fraturados da realidade
escolar. O eleito gestor é apresentado a um mundo desconhecido e deve ser orientado
para a obtenção da compreensão dessa nova realidade. No entanto, são encontrados
gestores abandonados pelo Estado, deixados sós à colonização de um mercado
educacional para acertar ou errar em suas atitudes.
Essa compreensão está expressa no pensamento arendtiano: “a essência da
educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo” (ARENDT, 2014, p.
223). Essa afirmação evidência o fato de que a educação é voltada para os recém-chegados
por nascimento no mundo humano. Isso significa que para a gestão é preciso que ocorra a
natalidade do gestor, por nascimento ao mundo da gestão e que precisa vivenciar os
conhecimentos da fundação democrática para se constituir gestor democrático, sendo
preciso que se cuide do gestor e oportunize a compreensão do que seja uma gestão.
52

O conceito de Natalidade pode ser definido como a capacidade do homem instaurar algo inédito no
mundo, está intrínseco à condição humana da ação. É com o nascimento que o recém-chegado aparece no
cenário público, não possui um enfoque de ordem biológica, na qual a natalidade consiste ao ato da criança
ser concebida, através do parto, para o mundo. Na sua concepção, a natalidade não é algo natural. Sua
abordagem é para além da esfera biológica, se refere ao mundo dos assuntos relacionados dos homens, ou
seja, entre homens dentro da esfera política (OLIVEIRA, 2011).
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Não basta falar de cidadania, ética, democracia e gestão democrática se essas
concepções não forem materializadas nas ações do cotidiano ocorrente no terreno escolar
tanto pelo gestor quanto por sua comunidade escolar. Ele somente poderá demonstrar
esses valores se desenvolver os princípios de democracia no seu espaço de nascimento
(ARENDT, 2009).
O mundo da gestão é totalmente desconhecido para o gestor, cujo mundo anterior
era outro (a sala de aula, por exemplo). Essa situação é compreensível quando refletimos
que ele sai do domínio do privado da sala de aula para um mundo público, onde novas
exigências e competências serão cobradas. Para Arendt (2009), são os espaços públicos
que se constituem a democracia e a natalidade. A formação do gestor corresponderá à sua
transição entre as duas esferas: privada (sala de aula) e pública (gestão). O que foi
compreendido e aplicado como conhecimento para a esfera privada não terá validade para
a esfera pública. É preciso que haja discernimento entre aquilo que deve ser mantido no
espaço privado e o que pertence ao público da gestão, e que esta deve estar acima dos
interesses privados e individuais.
É compreensível que vivemos um tempo em que o projeto de gestão democrática
tem se fragilizado no aspecto interno quando não encontramos sujeitos que queira
concorrer aos processos de eleição para a gestão, por exemplo, ou de forma externa a
partir das determinações de um modelo de gestão que vise a obediência às determinações
do próprio Estado.
Na realidade das escolas, a gestão democrática é parte integrante do processo de
aprendizagem da participação e da autonomia, configurada como parte da natalidade do
gestor. Nesse momento e pela realidade em que o Estado está inserido disputa com a
gestão gerencial ou qualquer outra forma de gestão vinculada ao mercado. Ela é parte da
construção de democracia das escolas. Sua vivência coloca em prática a construção dos
projetos político-pedagógicos, a formação e participação de conselhos, o projeto de
eleição para o gestor, a autonomia e a participação que se configuram como aspectos da
fundação da democracia.
Todavia, as atitudes desenvolvidas pelo Estado através da permissão ao setor
privado no espaço público cooperam para a retirada ou a inibição dos princípios políticodemocráticos da gestão e colocam a escola em uma crise onde suas ações são direcionadas
externamente por empresas e modelos capitalistas, cuja censura é passível de punição
jurídica.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A parceria público-privado não é uma politica recente para os estados brasileiros.
Ela tem um histórico composto por motivações em determinadas épocas e recuos em
outras. No entanto, no Estado do RN, tem ganhado corpo nos últimos anos e temos
assistido o avanço do capital empresário se inserindo nas escolas de educação básica.
Pelo tipo de parceria e de modalidade adotada temos percebido que a gestão das
escolas públicas tem sido um setor visitado por essas instituições parceiras e que tem
adotado princípios do gerencialismo empresarial no seu cotidiano.
A esfera privada tem construído um histórico de parceria justificada pela crise do
Estado e promovido às reformas das escolas com base em ações que buscam o
fortalecimento da gestão escolar com vistas à eficiência. Para isso, tem instituído e
cumprido metas do modelo empresarial de gestão estabelecendo como estratégias a
institucionalização de avaliação externa, as avaliações de indicadores de gestão e de
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eficiência e a implantação de um sistema informatizado de gestão educacional (ADRIÃO E
PERONI, 2005).
O Estado tem permitido esse avanço e se protege das consequências da ação do
privado sobre o público justificando estar em crise. Uma de suas estratégias para favorecer
a instituição privada é minar o campo de resistência desses avanços através de políticas
públicas de controle das atitudes democráticas, como é o caso de manter o controle sobre
a gestão democrática.
Essa lei é instituída como promoção da descentralização das ações do Estado para
a educação e favorecimento ao desenvolvimento da autonomia das escolas. No entanto,
temos encontrado algumas dificuldades nas atividades propostas pela lei, principalmente
nos aspectos político-democráticos (a autonomia e a participação), colocando em risco o
caráter democrático da própria gestão.
Para Arendt (2009), precisamos impulsionar o pensamento político
contemporâneo com o fim de resgatar os princípios da democracia e possibilitar a
natalidade do gestor, de novos inicios, de milagres ensejados pela ação dos homens no
espaço público, exclusivamente. A espera de um milagre que Arendt (2009) se reporta e
sugere à união entre as possibilidades de reconstituição da esfera pública e da retomada
do sentido da política mediante a capacidade dos homens de agir.
Pensar que a situação da gestão democrática é dicotômica no que toca aos modelos
de Estado e participativo é atrasar as oportunidades de conciliação ou no mínimo de
diálogo. O pensamento arendtiano não visita a ideia de dicotomia das ações, isso é
expresso nos próprios diálogos com a autora que nunca assumiu um posicionamento
ideológico, mas sempre buscou entender a situação e estabelecer um dialogo que levasse
ao entendimento.
Esse pensar arendtiano nos leva a compreensão de que não precisamos nos
posicionar a favor ou não de terminado modelo de gestão, mas compreender e ter ciência
dos riscos que a falta de diálogo entre esses modelos coloca quanto às ideias políticodemocráticas da gestão. A própria Arendt (2003) afirma que o rompimento da
fundação/tradição levam os conceitos já consolidados à falência, ou seja, se rompermos
com a tradição democrática expressa no processo de eleição para gestor ou da própria
gestão pode comprometer os princípios da autonomia e da participação.
Essa ruptura pode oportunizar situações que retrocedam nas conquistas
alcançadas para as escolas públicas e anunciará a tragédia de ter gestões desenvolvidas
por sujeitos indicados e apontados por interesses pessoais de governantes.
Para essas situações não se materializarem como proposta para a gestão das
escolas é necessário que os espaços democráticos da instituição educativa sejam
protegidos das políticas gerencialistas, que a natalidade do gestor seja orientada pelos
princípios da democracia e que a política seja um espaço para o diálogo entre os homens.
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O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO ENQUANTO AGENTE ARTIULADOR DA
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES EM SERVIÇO DA ESCOLA ESTADUAL
PROFESSORA ANA JÚLIA DE CARVALHO MOUSINHO53
Emerson Nunes de Almeida54
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar o papel do coordenador pedagógico
enquanto agente articulador da formação continuada dos professores em serviço.
Definimos como campo empírico uma escola da rede estadual do ensino médio da cidade
de Natal – RN. Participaram da pesquisa quatro (04) professores, sendo dois do turno
matutino e dois do vespertino, uma coordenadora pedagógica e a diretora da escola,
utilizamos como instrumentos de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, observação,
entrevista, questionário e análise documental. Sendo assim, investigou a seguinte questão:
o papel do coordenador pedagógico enquanto agente articulador da formação continuada
dos professores em serviço da Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho.
Os resultados apontaram que o trabalho desenvolvido pela coordenadora pedagógica na
escola contribui para a reflexão e tomada de consciência dos professores, caracterizando
dessa forma em formação, contribuindo para a melhoria do ensino – aprendizagem. O
espaço / tempo de formação em serviço acontece no horário de atividade de coordenação
não abrangendo nesse momento o coletivo da escola, mas, pequenos grupos e individual,
uma vez, que esse horário é determinado e organizado por áreas disciplinares. O estudo
foi pautado nas obras bibliográficas de teóricos da educação como Saviane (2002), Fusari
(2008), Nóvoa (1992) e Vasconcelos (2009).
Palavras – chave: Coordenador pedagógico, ensino-aprendizagem, articulação, reflexão,
formação continuada.
1 INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade os profissionais da educação devem ser sujeitos sociais
críticos, reflexivos e principalmente sujeitos que possibilitem as transformações em um
contexto de avanços nas mudanças sociais, nas novas configurações do mundo do trabalho
e nas novas exigências de aprendizagem. Como afirma Alarcão (2008, p.32)
O grande desafio dos professores é ajudar desenvolver nos alunos, a capacidade
de trabalho autônomo e colaborativo, mas também, o espírito crítico. O
desenvolvimento do espírito crítico se faz no diálogo, no confronto de ideias e
de práticas, na capacidade de ouvir o outro, mas também ouvir a si próprio e de
autocriticar. E isto só é possível num ambiente humano de compreensiva
aceitação.

Nessa perspectiva teórica de Alarcão (2008) a instituição escolar não deve manterse estagnada, engessada, e sim interagir com as transformações sociais políticas e

53

Artigo apresentado à Universidade Potiguar – UnP, como parte dos requisitos para obtenção do título de
Especialista em Gestão Escolar.
54
Graduado em Pedagogia e em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Especialista em
Educação Infantil, Professor do Ensino Básico na rede Municipal de Parnamirim e Coordenador Pedagógico
na Rede Estadual de Ensino no Rio Grande do Norte - nunespedagogo@yahoo.com.br

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

175

econômicas ocorridas, ao longo desses últimos anos, tanto no mundo como no ambiente
que a rodeia. Deve também inserir-se na dinâmica atual marcada pela flexibilidade.
As instituições sociais igualmente existentes em nossa sociedade estão
representadas por pessoas que são consideradas e vistas como sistemas abertos, mas
também estão em permanente processo de interação com o ambiente e com os indivíduos
que os cerca, em que com essas relações sociais existentes passam a estimular ou
condicionar os contextos de aprendizagem.
Nesse processo dinâmico e de mudanças rápidas do mundo contemporâneo há
uma busca constante e permanente das instituições de ensino por uma educação de
qualidade. Para que isso se torne realidade são necessárias ações efetivas de trabalho
articulado e principalmente em equipe.
Um desses profissionais que é capaz de articular na escola todo o processo
pedagógico é o coordenador, que tem que muitas vezes se apresentar no cotidiano escolar
não apenas com o conhecimento teórico. Mas também articular a motivação dos
docentes, no sentido de ser sensível e possuir percepções para nomear as reais
necessidades da comunidade escolar.
Esse técnico em educação deve-se não só buscar e compreender a sua atualização,
mas também a formação continuada em serviço. Buscando informações necessárias e
realizando ações em torno de sua prática em consonância com Nóvoa (1992, p.36) “a
experiência não é nem formadora nem produtora. É a reflexão sobre a experiência que
pode provocar a produção do saber e a formação”.
Essa função social do coordenador pedagógico na instituição escolar está associada
ao processo de formação em serviço dos seus pares. Esse processo tem um entendimento
de uma efetivação de educação continuada em serviço encontrada atualmente na
literatura recente sobre formação continuada.
A formação continuada de docentes deve ser preparada para aperfeiçoar e
promover as condições geradoras de competências, habilidades e as inovações
pedagógicas pensadas para intervenções no cotidiano escolar. Sendo assim essa
concepção de formação que faz das práticas profissionais dos professores no contexto de
“requalificação do coletivo de trabalho.” (NÓVOA, 1992, p.32). É o conhecimento
construído naquilo que Schon (1987 apud ALARCÃO, 2008) designa por movimento
dialógico. Reafirmando que os profissionais de educação devem assumir o papel de
sujeitos sociais ativos no processo de construção do seu próprio conhecimento, além de
ressiguinificar os espaços de requalificação da competência profissional.
A educação continuada em serviço tem como objetivo possibilitar a esses
profissionais uma nova postura: de sujeitos críticos, reflexivos e transformadores sociais,
capazes de refletir sobre suas próprias ações, com a intencionalidade de produzir e de
reconstruir saberes que lhes permitam avançar nas suas práticas pedagógicas, tornandoas mais significativas e relevantes para atender necessidade da sociedade vigente.
Durante os trabalhos da especialização orientados por essa instituição de ensino Universidade Potiguar (UnP) do curso de Especialização em Gestão Escolar, percebemos
que a escola pesquisada não promovia efetivamente essa ação pedagógica, surgindo
então, a necessidade de pesquisar sobre a temática O papel do coordenador pedagógico
enquanto agente articulador da formação continuada dos professores em serviço da
Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho, uma vez que notamos a
importância da formação continuada para a efetivação de uma práxis docente mais
reflexiva e comprometida com o processo de ensino aprendizado, que passe a contribuir
para o avanço de uma educação pública de qualidade.
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Este estudo teve como problemática: A articulação que o coordenador pedagógico
desenvolve na escola contribui para o processo de formação de professores?
Sendo assim, teve como objetivo geral: Analisar o processo de articulação do
coordenador pedagógico frente à formação continuada de professores. Nesse sentido,
para possibilitar a investigação fez-se necessário desmembrar este objetivo geral em três
específicos:
• Investigar o contexto histórico da função coordenador pedagógico e suas
implicações para a formação continuada de professores;
• Refletir a concepção de formação continuada que o quadro docente e a equipe
gestora da escola apresentam;
• Identificar como ocorre a articulação do coordenador pedagógico no momento
de promover a formação continuada de professores na escola.
O Contexto da pesquisa se deu na Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho
Mousinho, o qual faz parte da rede estadual de ensino da cidade de Natal - RN situado à
Rua Estrela do Leste, S/N – Nossa Senhora da Apresentação, fundado no dia 05 de agosto
de 1999, recebendo esse nome em homenagem a Professora Ana Júlia Mousinho.
O propósito de termos escolhido essa instituição de ensino para a desenvolvermos
o nosso trabalho de conclusão de curso se deu após termos realizado todos os trabalhos
da Especialização em Gestão Escolar na instituição escolar supracitada, além da
receptividade de toda comunidade escolar.
A pesquisa foi orientada pela leitura de autores renomados na educação, como:
Saviane (2002), Medeiros; Rosa (1987), Fusari (2008), Nóvoa (1992), Vasconcelos (2009).
Contudo, outros autores contribuíram de forma significativa com este estudo, como
Alarcão (2008), Almeida (2006), Pimenta (1999), Santos (2008).
2

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO BRASIL: COMPREENDENDO SUA EVOLUÇÃO
HISTÓRICA

A História da educação brasileira teve seu início em 1549, com a chegada dos
jesuítas no Brasil Colônia. Em 1570 o plano de ensino adotado pelos os religiosos e
denominado por eles de Rátio Studiorum, em que tinha como objetivo o que e o como o
ensino seria ofertado a sociedade.
Essa perspectiva de ensino foi promulgada em 1549, esse plano foi
institucionalizado nos colégios da Companhia de Jesus, estando sempre presente e muito
bem separada a função supervisora, embora não se apresentando uma forma clara e
concisa de supervisão.
A proposta trazia muito bem definida um conjunto de regras conduzindo todas as
atividades intrinsicamente ligadas ao ato de ensinar, trazendo desde as regras do
provincial, as do reitor, do prefeito de estudos, dos professores de modo geral, de cada
matéria de ensino, das regras das diversas academias, das provas escritas e da premiação.
Nessa perspectiva observa-se, que a função do supervisor é diferenciada das
demais funções existentes no âmbito educacional. “O prefeito de estudos assume um
papel específico, diferente do papel do reitor ou dos professores” (SAVIANE, 2002, p. 47).
Com a reforma orientada pelo Marques de Pombal que culmina com a expulsão
dos jesuítas em 1759, o sistema de ensino também foi extinto. Nesse período inicial da
reforma foram contratados leigos para ministrarem as aulas régias. Nesse período já
encontrávamos a ideia de supervisão presente, inserida nos aspectos políticoadministrativos (inspeção e direção), representada no papel do diretor geral e a parte da
direção (SAVIANE, 2002).
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Segundo Saviane, 2002, com a independência política do Brasil é pensada e
formulada a primeira Lei que visa à instrução pública, no artigo 5º da Lei de 15 de outubro
de 1827, institui o método chamado de Ensino Mútuo, em que o professor exerce duas
funções docência e supervisão, instruindo monitores e supervisionando suas atividades de
ensino e a aprendizagem dos todos os discentes. No entanto, essa forma de organização
do trabalho pedagógico não foi avaliada como operativo, delegando-se o papel de
supervisor a um outro agente: o inspetor escolar. A sua responsabilidade era de
inspecionar, pessoalmente ou com a ajuda de delegados ou membros do Conselho Diretor,
os estabelecimentos de instrução primária e secundária, públicos ou particulares.
Em 1886, se ver um consenso na necessidade de uma construção de um Sistema
Nacional de Educação. Para isso tornava-se necessário a criação de órgãos centrais e
intermediários de formulação das diretrizes e normas pedagógicas e um serviço de
supervisão pedagógica no âmbito das unidades escolares (SAVIANE, 2002)
Na década de 1920, os profissionais da educação tem uma nova categoria de
profissional, onde com essa surgi também a criação da Associação Brasileira de Educação
em 1924, motivando o surgimento dos técnicos em educação.
Os processos efetivos de estruturação e reestruturação do ensino brasileiro
surgiram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1961. Tendo
agora uma organização do estado. Já que se criou um órgão direcionado as resoluções e
constituições de propostas educacionais, do Ministério da Educação, tornando-se
necessária a formação de agentes educacionais para operar nesses novos modelos. Os
cursos de pedagogia tinham como responsabilidade a formação inicial dos pedagogos, que
eram técnicos ou especialistas em educação e exerciam várias funções (SAVIANE, 2002).
O modelo de supervisão que surgi no Brasil foi influenciado pelos Estados Unidos.
Essa nova perspectiva de modelo profissional surgi efetivamente durante o governo de
Juscelino Kubitscheck, no augi do processo de industrialização no Brasil. Nesse período foi
assinado um convênio do MEC, com os Estados Unidos, onde se possibilitou a criação do
Plano de Assistência Brasileira - Americana no Ensino Elementar-PABAEE, de 1957 até
1964. Esse plano gerou aos docentes brasileiros a ida aos Estados Unidos para se
especializarem em supervisão e depois construírem um curso dessa especialidade no Brasil
conforme nos assegura Vasconcelos (2009) no fragmento textual a seguir
Sabe-se que a Supervisão Educacional foi criada num contexto de ditadura. A Lei
5692/71 a instituiu como serviço específico da Escola de 1º e 2º Graus. Sua
função era predominantemente tecnicista e controladora. No contexto da
Doutrina de Segurança Nacional adotada em 1967 e no espírito do AI-5 (Ato
Institucional nº 5) de 1968, foi feita a reforma universitária. Nela situa-se a
reformulação do Curso de Pedagogia. Em 1969 era regulamentada a Reforma
Universitária e aprovado o parecer reformulador do Curso de Pedagogia. O
mesmo prepara desde então, generalistas, com o título de especialistas da
educação, mas pouco prepara para a prática da educação.

Em 1969, a pedagogia passa a ter uma nova concepção e se modifica para só assim
atender ao paradigma tecnicista, os cursos de pedagogia sofrem uma reformulação pelo
parecer nº 252/69 do Conselho Federal de Educação que nessas circunstâncias ao invés de
formar o técnico em educação com várias funções, permitiam habilitações dentro da
própria matriz curricular do curso.
O novo modelo de supervisão educacional passa por um período muito difícil na
história política brasileira, pois estávamos vivenciando o golpe militar de 1964, onde os
projetos educacionais são orientados e transformados para atenderem os interesses
econômicos. Nesse momento o trabalho do supervisor se valoriza, e se fortalece no sentido
de controlar e fiscalizar de forma autoritária o trabalho docente de modo a garantir a
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eficácia nos papéis por eles desempenhados. Nesse entendimento o supervisor não tem
como função social de garantir à articulação do conhecimento, mas sim de exercer um
papel autoritário, de imposição em que as suas ordens deveriam ser obedecidas, tendo
assim um cargo de indicação e de confiança do Estado no sentido de ser (na década de
1970) o ditador / controlador do saber.
(...) os padrões de supervisão, baseados em inspeção e fiscalização, dão ênfase
a um sistema vertical de autoridade, submissão e controle, e identificam-se
como uma posição hierárquica, onde o executor é sempre um dependente e
deve aceitar passivamente as diretrizes emanadas do supervisor,
hierarquicamente num escalão mais alto. (LACERDA, 1983, p. 32 apud
MEDEIROS; ROSA, 1987, p. 20).

Nesse contexto político de autoritarismo e de controle social o supervisor escolar
teve que incorporar tanto em sua concepção como em sua prática social os pressupostos
e a linguagem das teorias administrativas, configurando-se em uma pratica técnicoburocrático onde independia de qualquer concepção/opção política e ideológica, ou seja,
era oferecido um serviço de neutralidade.
Na década de 1970 o Brasil passa a ser caracterizado por ideias desenvolvimentistas
que eclodem no chamado milagre econômico. Contraditoriamente a isso, convivemos em
nossa história com a repressão, a violência e com a ditadura que baniu do seio da
sociedade civil brasileira os ideais democráticos e de libertação.
Ao passar esse período obscuro de nossa história, reacendem discussões com
temas bastante pertinentes com o objetivo de promover e de construir uma nova
concepção de educador, que assumisse uma práxis educativa comprometida com a
transformação da social no Brasil.
Nesta perspectiva constatamos que há uma preocupação com a redefinição do
papel social do supervisor, uma vez que havia um movimento contraditório na formação e
do tipo de supervisor criado pelo sistema oficial do governo ditatorial.
Nessa perspectiva histórica percebe-se que a luta dos supervisores escolares não
tinha chegado ao fim, pelo contrário, estava sendo o início para um avanço na nova etapa
educacional, constatando-se nesse sentido a supervisão escolar ser uma profissão
importante para promover uma educação crítica, reflexiva e transformadora onde se evita
que novos paradigmas educacionais não condizentes com a nossa realidade seja posta em
prática.
Nada é tão apaixonante para o homem, além de ser, como o educar. Em
princípio, todo educador é um artista: um artista inspirado. (...) É que o educador
foi encantado pela arte de humanizar o mundo (...). É no meditar da significação
humana que o especialista vai buscar, com sua visão acurada e objetiva (grifo
nosso), com a sua profundidade de consciência, com a sua SUPERVISÃO do
fenômeno, a mostra real que o dado representa divisando-a, para beneficio do
próprio todo. (BARBOSA, 1976, p.19 apud MEDEIROS; ROSA, 1987, p. 31-32).

Corroborando com a ideia da citação pode-se prever que o papel social do
coordenador pedagógico está intrinsicamente ligado a nova concepção do ato de ensinar,
trazendo em sua discursão uma responsabilidade de promover a coletividade na escola,
nos profissionais da educação e na comunidade escolar envolvida no processo
educacional, qual o sujeito de transformação em seu cotidiano precisará estar
comprometido com uma concepção de homem e de sociedade, valorizando
essencialmente a liberdade e a justiça social tendo uma concepção de educação e de
escola que atenda aos anseios dessa mesma sociedade, numa perspectiva democrática e
democratizadora.
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Na década de 1990 passamos a vivenciar a redescoberta da função da supervisão
escolar, apontada agora como instrumento necessário e eficaz para a transformação nas
instituições de ensino. Contudo, a educação vista como um aparelho ideológico de um
sistema político, ainda enxerga a figura do supervisor como um intermediário na
implantação de novas propostas curriculares amplamente divulgadas pelos órgãos oficiais.
No que concerne a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (LDB) de 20 de
dezembro de 1996, o artigo 64 versa que
A formação de profissionais de educação para a administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica, será feita
em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério
da instituição de ensino, garantindo nesta formação, a base comum nacional.

Percebe-se que a LDB nº 9394/96 vem dar o respaldo legal na formação do
supervisor coordenador, exigindo assim uma formação mínima para atuação desses
profissionais no curso de formação inicial ou em pós-graduação a depender da instituição
de ensino, ou seja, uma formação condizente com a nova realidade desse profissional.
A supervisão escolar passa a ser aglutinadora em um ideário moderno de educação,
cujo conhecimento agora valoriza a emancipação e a autonomia a que baseia-se na
participação e na solidariedade. A função não estará intrinsicamente ligada à subordinação
e à autoridade e de controle da qualidade do serviço educacional, mas de ator de uma
realidade em constante transformação.
Nesta perspectiva de transformações da função social do coordenador pedagógico,
percebemos que este profissional foi se dando conta de que a verdade não estava pronta
e nem depositada em suas mãos para que ele distribuísse aos docentes que só poderiam
conhecê-la se fosse por sua articulação. Dessa forma podemos afirmar categoricamente
que a sua função atualmente se apresenta de uma forma mais ampla. Uma vez que esse
profissional compreende a verdadeira essência do seu fazer pedagógico que é ver o geral,
que vê além e articula ações com o coletivo da escola, ou seja, ele reconhece que precisa
ser um constante pesquisador; articulador de ações que estimule oportunidades de
discursão coletiva, crítica e contextualizada do trabalho docente/pedagógico. Com isso
notamos que o trabalho do coordenador pedagógico poderá contribuir para a construção
do trabalho docente, pois a comunidade escolar conta com a sua orientação e apoio.
3 PRÁTICA DOCENTE: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA
Pode-se afirmar categoricamente que a formação de professores sem antes levar
em consideração a formação inicial, cujo objetivo é oferecer as teorias basilares para a
construção de um pensamento pedagógico especializado. Parece até ser consenso entre
os teóricos educacionais que o assunto referente que a formação inicial representa o
começo da socialização profissional e a inserção nos âmbitos culturais, científicos e
pessoais que vão orientar a prática pedagógica. Assim, espera-se que a formação inicial
ofereça processos reflexivos sobre a teoria e a realidade social em que os futuros docentes
irão efetivar a sua pratica educativa (SANTOS, 2008).
Em consonância com o pensamento de Cury (2004, p.15) salienta a importância da
formação continuada sem preocupar-se da formação inicial. Segundo ele,
A formação inicial não é algo que deve ser desqualificada apenas e tão somente
porque as exigências da modernidade fazem com que a formação continuada
seja indispensável para todos. A formação inicial é a pedra de toque e o
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momento em que se dá efetivamente a profissionalização. E a profissionalização
qualificada e atualizada é o elo entre as duas modalidades de formação.

Percebe-se com reflexão exposta que é necessário pensar não só a formação
docente inicial, mas também a continuada, como espaços de processos contínuos de
aprendizagem de prática docente de reafirmação da identidade do professor.
A formação dos profissionais da educação conta com um capítulo próprio
importante e significativo na LDB nº 9.394/96. Se fizéssemos as comparações com as leis
existentes anteriormente a nº 5.540/68 e a nº 5.692/71 percebem-se avanços
significativos e efetivos na formação do profissional da educação e com suas condições de
trabalho
Pensou-se durante muito tempo que para se realizar a formação continuada era
necessária que se retirasse os profissionais de educação de suas atividades docentes, esse
pensamento foi bastante criticado em todas as esferas educacionais inclusive nas
realizações de instrumentos avaliativos. Atualmente existe uma forte concepção em
valorizar a escola como lócus de formação contínua e o coordenador pedagógico como o
profissional responsável por articular esse contínuo processo de formação em serviço.
No nosso país, vem acontecendo experiências interessantes e significativas nesse
novo contexto do processo de educação continuada que ocorre no interior da escola, sob
a coordenação dos coordenadores pedagógicos e dos professores. A reflexão e as possíveis
trocas dessas experiências nos apresentam que a formação continuada de professores
deve sim ocorrer na instituição escolar, e para isso é necessário que se mantenham
condições existentes e outras, sejam ampliadas.
Dessa forma para ser significativa a formação contínua realizada em serviço
precisam ser asseguradas algumas condições. Sendo assim, estamos que listamos que os
educadores sejam valorizados, respeitados e ouvidos, além de possibilitar que exponham
suas experiências, ideias e expectativas. É necessário também que o saber advindo de sua
experiência seja valorizado; que os projetos identifiquem as teorias que eles praticam e
criem situações para que analisem e critiquem suas práxis educativas e realizem, reflitam
a partir de suas ações, dialoguem com novos fundamentos teóricos, troquem experiências
e proponham formas de superação das dificuldades existentes no cotidiano docente.
A formação contínua desses profissionais envolvidos nesse processo terá mais
avanços se a equipe escolar, tendo a frente diretores e coordenadores pedagógicos, que
encarem os valores e as condições que o professor necessita para o desenvolvimento do
ato de ensinar.
A estrutura e a gestão democrática são elementos essenciais por elevar a
participação e o envolvimento dos professores e técnicos no processo educacional.
Colaborando com a assertiva a formação continuada deve ser centrada na escola, pois
conforme Canário (1998 apud ALMEIDA, 2006, p. 59) “a escola é o lugar onde os
professores aprendem. É o lugar onde os saberes e as experiências são trocadas, validadas,
apropriadas e rejeitadas.”
Pensar em formação docente implica também em repensar modelos e atitudes
vigentes, já que a formação não é exclusiva de acumular conhecimentos, é saber usar em
seus contextos reais, questioná-los, revê-los e modificá-los para a realidade do cotidiano
da sala de aula de acordo com o contexto social discente. A formação supõe,
necessariamente, uma política estruturada, que considere os anseios e o contexto social
do profissional envolvido. Assim, visualizamos que não basta visualizar a formação docente
como uma problemática. É, sim, necessário pensar e operacionalizar ações efetivas que
solucionem a questão, pois:
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A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas
de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão
importante investir na pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA,
1992, p. 38)

No mesmo sentido de pensamento de Arnoni (2008) ressaltamos que a formação
continuada deverá ser crítica para só assim podermos caracterizá-la como uma práxis
crítica, em que teoria e prática interajam numa ação de reciprocidade.
Neste sentido, percebemos que a reflexão sobre a prática se constitui em uma
grande contribuição de formação profissional, mas não podemos estabelecer que fosse
uma prática isolada, sendo assim necessário que seja uma prática reflexiva, pois não existe
aprender só com a prática é necessário buscar respaldo na teoria. Ao seja se faz necessário
no cotidiano escolar a relação entre teoria e prática.
4 O COORDENADOR PEDAGÓGICO: AGENTE ARTICULADOR DA FORMAÇÃO
CONTINUADA EM SERVIÇO
Algumas das problemáticas enfrentadas na atualidade do cotidiano do
coordenador pedagógico têm sua origem na construção da concepção da formação
profissional e conceitual, onde sua função está ainda associada ao controle e fiscalização
do fazer docente. O ingresso da supervisão educacional traz para o chão da escola a divisão
social do trabalho, ou seja, a divisão entre os que pensam, decidem e mandam (gestão), e
os que executam (professor); anteriormente o professor era construtor de suas aulas, a
partir desta dicotomia passa a ser expropriado de seu saber, colocando-se entre ele, o
professor, e o seu trabalho a figura do técnico.
O segmento dos técnicos em educação tem como responsabilidade articular. Sendo
assim, a supervisão deve ser o elo do pedagógico e em especial, os processos de ensinoaprendizagem. Neste sentido, a própria concepção de supervisão modifica, na medida em
que não se centra mais na pessoa do supervisor, mas sim na função supervisora, que pode
e deve circular entre os elementos do grupo, cabendo, a coordenação a articulação,
sistematização e integração da organização pedagógica, seguindo para a linha da
interdisciplinaridade. A função de supervisão
[...] pode ser compreendida como um processo em que um professor, em
princípio mais experiente e mais informado, orienta outro professor ou
candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional
(ALARCÃO, 2008, p.89).

É importante também perceber que a coordenação pedagógica tem um educador
a frente, e como tal deve estar trabalhando para desestabilizar e desumaniza a escola: a
reprodução da ideologia dominante, o autoritarismo, o conhecimento desvinculado da
realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a discriminação social na e por
meio da escola.
Nos últimos anos, temos desenvolvido algumas pesquisas de cunho etnográfico,
analisando a prática pedagógica bem sucedida. (...) Em todos esses trabalhos, o
que sobressai, como principal fator para o sucesso da escola, é a presença de um
supervisor que vê sua tarefa como essencialmente pedagógica, que está junto
com os professores, discutindo com eles os problemas e buscando as soluções,
conhecendo as crianças, enfim, o fato de a escola contar com alguém
preocupado com o ensino e que busca meios de auxiliar o professor a tornar a
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sua tarefa menos árdua contribui sobremaneira para o sucesso da escola
(MEDIANO, 1990, p. 83 apud VASCONCELOS, 2009, p. 90).

A responsabilidade do coordenador pedagógico na formação continuada é tanto
individual quanto coletivo: devemos contribuir com o avanço pedagógico dos professores
e conduzir para uma constituição enquanto grupo. Sua práxis comporta as
dimensões: reflexiva, pois auxilia na compreensão dos processos de aprendizagem
existentes no chão da escola, é organizativa quando articula o trabalho de todos os
segmentos da escola, é também conectiva, pois possibilita a construção de elos não só
entre os professores, a direção, pais de alunos e demais profissionais da educação,
é interventiva quando o coordenador modificar práticas educativas engessadas que
impeçam a reflexão da própria pratica e é também avaliativa, pois exige que todo o
processo educativo seja repensado, visando avanços no seguimento escolar. Neste
sentido, o coordenador vai desconstruindo a representação social de uma postura de
controle burocrático.
O desenvolvimento do trabalho da coordenação pedagógica dar-se no campo da
orientação e mediação, uma vez que quem está a frente do processo de ensino e
aprendizagem em relação ao discente, é o docente. O técnico educacional constrói uma
relação direta com o professor objetivando sua relação diferenciada e qualificada com os
discentes. Nesse sentido, é preciso perceber além de atentar-se para a diferença entre o
fazer pedagógico desenvolvido em sala de aula e a pedagogia institucional, uma vez que,
não podemos fazer uma diferenciação no objetivo especifico já que estão com a mesma
tarefa: que é a formação humana, ou seja, a formação de toda a comunidade escolar.
Nesse pensamento de que quem de fato pratica é quem gere efetivamente a
prática pedagógica em sala de aula que é o docente, possibilitando que a coordenação
pedagógica da instituição escolar possa auxilia e orientar o professor estabelecendo assim
uma dinâmica de interação que promovam avanços significativos.
O coordenador pedagógico, dentro de suas atribuições legais deve não só acolher,
mas também questionar, desequilibrar, provocar, animar e disponibilizar subsídios que
permitam o crescimento de toda comunidade escolar. Tendo em vista possuir um papel
relevante e efetivo na formação continuada dos docentes e discentes na comunidade
escolar. Desta forma passa a contribuir para elevar o nível de consciência.
Nesse mesma perspectiva Fusari (2008) propõem que “o desenvolvimento do
trabalho do coordenador pedagógico deve ser ativo e intencional, além de ser sempre
articulado com todos os documentos oficiais e principalmente com o projeto político
pedagógico da escola, favorecendo que o professor possa ter uma tomada de consciência
sobre a sua pratica educativa.” É como afirma Paulo Freire:
O supervisor é um educador e, se ele é um educador, ele não escapa na sua
prática a esta natureza epistemológica da educação. Tem a ver com o
conhecimento, com a teoria do conhecimento. O que se pode perguntar é: qual
o objeto de conhecimento que interessa diretamente o supervisor. Aí talvez a
gente pudesse dizer: é o próprio ato de conhecimento que está se dando na
relação educador educando. (FREIRE, 1982, p. 95 apud VASCONCELOS 2009, p.
90).

A prática efetiva do coordenador pedagógico é essencial tanto para a instituição de
ensino como para a formação continuada em serviço. Ao sistematizar e organizar a
reflexão dos docentes sobre as concepções que justificam as suas abordagens pedagógicas
e sobre as dificuldades que encontram para desenvolverem sua pratica educativa, o
coordenador está favorecendo que os docentes tomem a consciência sobre suas ações
educativas e o conhecimento sobre o contexto social em que está inserida a comunidade
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escolar. O coordenador ao estimular o processo de tomada de decisão visando à
proposição de alternativas para superar esses problemas e ao promover a constante
retomada da atividade reflexiva, para readequar e aperfeiçoar as medidas implementadas.
O coordenador está promovendo condições para o desenvolvimento do profissional,
tornando-os sujeitos sociais de suas próprias práticas educativas.
Essa atividade é essencial e complexa, porque busca promover uma compressão da
realidade escolar e seus desafios, além de construir possibilidades e alternativas que se
adequem e sejam satisfatórias para os envolvidos no processo, propondo um mínimo de
consistência entre as ações pedagógicas, tornando-as articuladas em seu conjunto e não
isoladas ou em conflito umas com as outras.
Muitas vezes o coordenador pedagógico, encontra dificuldades para desenvolver
suas atividades, pois é superado e sobrecarregado pelas urgências e necessidades do dia a
dia. Por ser uma figura nova e sem tradição na escola, tem suas funções ainda não muito
bem definidas, com poucos parceiros e frequentemente sem apoio na unidade escolar,
necessita vencer seus anseios e seu isolamento para conquistar seu espaço e sua
identidade profissional.
Diante dessas dificuldades percebe-se a importância do trabalho que pode e
precisa ser desenvolvido no horário de trabalho pedagógico coletivo, pois é nesse espaço
coletivo que os professores, ao criarem propostas de ensino para responder as dificuldades
de sua escola, estão avançando na sua construção da prática educativa. Nesse sentido é
preciso investir nesse espaço, e isso significa que é preciso investir na formação do
coordenador, na medida em que ele é o agente formador e articulador de todo esse
processo.
5 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS
Para a realização desse trabalho foi necessário à realização de uma pesquisa inicial
de um desenvolvimento de investigação que permita uma busca de referências publicadas,
analisando e discutindo as contribuições culturais e cientificas, ou seja, uma pesquisa
bibliográfica, em que nos permitisse compreender as relações existentes entre a
possibilidade de avanços com a formação continuada em serviço para uma possível
mudança da prática educativa nos vários contextos históricos do sistema histórico e
capitalista. Um estudo dessa natureza requer uma análise da totalidade dos elementos
constitutivos desse cenário. Porém, a compreensão do real como totalidade requer que se
conheçam as partes e as relações entre elas para que se construam seções tematizadas da
realidade. Essas relações são tiradas de seu contexto originário e mediatamente ordenadas
para a elaboração do conhecimento. Nesse sentido, entendemos que a teoria é o real
elevado ao plano do pensamento, não de forma abstrata e contemplativa, mas resultante
da ação do indivíduo historicamente determinado, que “exerce a sua atividade prática no
trato com a natureza e com os outros homens, tendo em vista a consecução dos próprios
fins e interesses, dentro de um determinado conjunto de relações” (KOSIK, 1995, p. 13).
Para a realização da pesquisa bibliográfica utilizamos vários autores que pesquisam
a relação trabalho e educação, entre eles, destacamos Saviane (2002), Medeiros; Rosa
(1987), Fusari (2008), Nóvoa (1992), Vasconcelos (2009), (2008). Contudo, outros autores
contribuíram de forma significativa com este estudo, como Alarcão (2008), Almeida
(2006), (2006), Pimenta (1999).
São autores que discutem as possibilidades desses avanços e mudanças das
práticas educativas docente com a formação continuada, procurando mostrar as
necessidades requeridas pelas novas relações e concepções pedagógicas, num momento
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em que o processo de prática efetiva do coordenador pedagógico procura substituir a
função de controle instituído pela história e a concepção tradicional por novas formas de
avanços dessa função nas instituições escolares, levado ao limite para viabilizar um projeto
que é desenhado e concebido segundo seu fundamento exclusivo: reprodução ampliada
do capital.
Para melhor entendermos como essa teoria rebate na prática das pessoas que
trabalham no cotidiano das escolas, optamos por realizar uma pesquisa empírica, do tipo
exploratório. Ou seja, é um estudo preliminar que possibilita uma familiarização com o
fenômeno que está sendo investigado, de modo que a pesquisa subsequente possa ser
concebida com uma maior compreensão e precisão.
A pesquisa de campo foi organizada em duas partes. A primeira delas, a escolha da
instituição de ensino em que seria organizada a pesquisa e os seus participantes.
A escola escolhida para a realização da coleta de nossos dados empíricos foi a
Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho, localizada na Rua Estrela do
Leste, bairro de Nossa Senhora da Apresentação S/N, Natal – RN. Essa escola foi escolhida,
porque conhecemos a sua organização, a forma como a mesma se encontra estruturada e
pela facilidade dos pesquisadores em realizar as entrevistas.
A equipe pesquisada é responsável pela docência, coordenação pedagógica,
elaboração e execução de projetos, conselho escolar, tendo assim, que utilizar a formação
continuada no seu cotidiano. A faixa-etária do grupo encontra-se entre 26 e 50 anos,
desses três são do sexo feminino e um do sexo masculino. O nível de escolarização varia
desde superior completo a pós-graduação (mestrado). A professora 01 e a 02 são
especialistas em educação, a coordenadora pedagógica tem graduação em Pedagogia e
Ensino Religioso e a gestora possui mestrado em Língua Portuguesa.
Fizemos opção por utilizar a entrevista, pois permite extrair por parte dos
pesquisadores uma quantidade muito grande de dados e informações que possibilita um
trabalho bastante rico. Além de ser um instrumento de pesquisa que visa investigar objeto
de conteúdos que se pretende analisar. Essa separação entre produção e utilização causa
nessas pessoas situações de estranheza, em relação ao objeto de estudo. Desse modo, o
pesquisador tem que saber contornar e tentar resolver essas situações, pois elas podem
provocar alterações em relação aos resultados apresentados.
Portanto, a entrevista para ser bem aplicada necessita de um bom planejamento,
como também de atitudes relevantes por parte do investigador, o que levará com certeza,
a resultados positivos sobre a pesquisa.
Antes de coletarmos os dados da pesquisa, tivemos um contato prévio com a
direção da instituição escolar escolhida para agendar o dia da visita e para apresentarmos
a pesquisa, explicando a metodologia a ser utilizada e os critérios para a escolha dos
professores. É valido ressaltar que para o desenvolvimento dessa pesquisa de campo, foi
necessária a aprovação da direção da escola e dos participantes da pesquisa. Esse contato
inicial é imprescindível para dar continuidade a nossa pesquisa.
Não encontramos nenhuma resistência e pudemos executar a pesquisa de maneira
bem sucedida.
Para a coleta de dados ficamos na instituição escolar no período de setembro a
outubro de 2016, nos foi cedido, gentilmente, alguns minutos para que pudéssemos fazer
uma breve explanação dos objetivos da entrevista para os professores e coordenadores,
que se mostrarem muito interessados em ouvir e contribuir para a nossa pesquisa.
As entrevistas foram realizadas fora do ambiente de trabalho, um funcionário por
vez, para que as pessoas não fossem influenciadas por possíveis comentários dos colegas.
Dessa forma, com base na experiência diária, tivemos acesso em suas respostas a um
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material que permite a articulação entre teoria e a realidade, reforçando assim a linha de
raciocínio que norteou esse trabalho de pesquisa.
Foi necessário que nos pesquisadores utilizássemos como coleta de dados, a
entrevista semiestruturada para que sondasse informações necessárias para assim
construirmos um questionário fechado objetivando ratificar ou refutar as informações
levantadas a partir da entrevista.
Utilizamos esses instrumentos por acreditar que eles nos possibilitariam aprender
com maior eficácia o discurso dos agentes envolvidos na pesquisa de uma forma mais
detalhada para uma posterior análise.
6 CONHECENDO A INSTITUIÇÃO PESQUISADA: ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
A Escola Estadual Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho é uma instituição
mantida pela Secretaria de Educação e do Desporto foi criada no dia 22/03/1999 pelo
Decreto 14.371, autorizada a funcionar pela Portaria 24.071/641. Oferece Educação
Básica, atualmente funciona com a modalidade Ensino Médio Inovador55 nos turnos três
turnos. Regida para efeitos legais pela Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(9.394/96), Resoluções do Conselho Estadual de Educação Básica – CEB, Resoluções do
Conselho Nacional e Estadual de Educação, Estatuto da Criança e Adolescente, Regimento
escolar e Estatuto do servidor.
No Projeto Politico Pedagógico da instituição pesquisada nos traz claro suas visões,
seus valores e a sua missão naquela comunidade: visão de futuro
Pretende ser reconhecida pela comunidade como uma escola participativa
oferecendo ensino de qualidade, formando jovens e adultos (a) críticos (a) e conscientes,
capazes de lidar com as inovações e transformações da sociedade contemporânea. Tem
como valor propiciar o ensino e aprendizagem respaldados nos princípios éticos e morais:
respeito mútuo, participação, criatividade, cooperação, autonomia e autoestima.
Privilegiando o diálogo e a valorização das interações sociais como forma de construção
de identidade pessoal e social dos sujeitos envolvidos no processo. A missão da escola é
oferecer um ensino de qualidade, que possibilite ao educando a preparação básica para o
trabalho e a cidadania, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico, respaldados nos fundamentos científicos e
tecnológicos dos processos produtivos e referenciados nos eixos do Conhecimento
Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia, relacionando teoria/prática.
No que concerne à estrutura física a escola possui uma área muito ampla,
encontra-se bem conservada, no entanto tem problemas que impossibilitam e/ou
dificultam o desenvolvimento de algumas atividades: não possui quadra de esporte; não
tem laboratório de Ciências, não dispõe de área apropriada para a realização de atividades
desportivas e culturais. Convém ressaltar que apesar das condições expostas, tem
oferecido uma série de atividades fazendo adaptações e parcerias na perspectiva de
atender aos interesses de comunidade escolar.
Os espaços físicos estão assim distribuídos: 12 salas de aula, direção, coordenação
pedagógica, secretaria, sala de professores, banheiros para funcionários, banheiros para
alunos, cozinha, pátio coberto (refeitório), pátio descoberto, depósitos de material de
expediente, depósito de alimentos. Alguns espaços foram adaptados para funcionar como
55

EMI foi instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, no contexto da implementação das ações
voltadas ao Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. A edição atual do Programa está alinhada às
diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e à reforma do Ensino Médio proposta pela
Medida Provisória 746/2016 e é regulamentada pela Resolução FNDE nº 4 de 25 de outubro de 2016.
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sala de multimídia, sala de recursos multifuncionais, biblioteca, telessala, laboratório de
informática. A escola dispõe de uma área não construída, com bastante espaço, que
segundo o projeto determinado pela Secretaria de Educação do Estado deverá ser
construído mais um bloco de salas de aula, um ginásio de esportes e o laboratório de
ciências.
No tocante aos recursos humanos, contamos com 81 profissionais: Direção, Vicedireção, 12 auxiliares de secretaria, 9 auxiliares de serviços gerais, 6 coordenadores, 2
digitador, 6 merendeira, 3 porteiro, 39 professores. Contamos ainda com funcionários
temporários: 1 vigia, 1 auxiliar de cozinha, 8 auxiliar de serviços gerais
Quanto aos recursos pedagógicos dispõe de 2 aparelhos de TV, 1 vídeo, 12
projetores de multimídia e 1 laboratório de informática com 20 computadores, 4 aparelhos
de som, 1 filmadora, 2 câmera fotográfica, 8 impressoras, 4 copiadoras. Os referidos
recursos são utilizados pelos professores considerando os planejamentos e a
disponibilidade para a utilização dos mesmos.
É importante mencionar que a instituição está localizada numa área periférica da
capital que faz fronteira com municípios da Grande Natal, São Gonçalo, Extremoz e Ceará
Mirim, tal situação favorece uma grande demanda de estudantes (sempre superior a
oferta). Essa realidade remete a escola a encontrar alternativas para lidar com as
dificuldades trazidas pelos (a) alunos (a) advindos (a) de lugares diversos, visando atender
as expectativas desses jovens e adultos.
Ressalta-se ainda que os estudantes, na sua grande maioria, têm a escola como um
espaço intelectual, em que depositam a esperança de aprender e buscar dias melhores,
mas também se utilizam dela para enriquecer as relações sociais e culturais, daí a escola
está sempre adaptando os espaços para oferecer momentos lúdicos e que despertem para
outras possibilidades de aprendizagens, que não fazem parte do currículo acadêmico.
6.1 A VISÃO DOS DOCENTES DA INSTITUIÇÃO ANA JÚLIA NO CONTEXTO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES EM SERVIÇO
Com o objetivo de compreendermos que a concepção que a equipe docente detém
sobre a formação continuada e como toda a comunidade escolar pesquisada o
internalizam. Neste contexto os docentes participantes de nossa pesquisa quando
questionados a respeito da escolha da carreira docente 50% dos entrevistados afirmam
que a escolha da profissão docente se deve à falta de ofertas de vagas para outras áreas
de conhecimentos, mas afirmam categoricamente que com o passar dos anos passaram a
identificar-se com a atividade docente, em consonância com o exposto uma das
entrevistadas afirma:
Entrevistada 1: No período não tínhamos opções de escolhas, não tínhamos
condições de sairmos para estudarmos em outros lugares por não possuirmos
condições financeiras favoráveis na época morávamos em Paraú-RN e só tinha
o magistério como curso para seguir uma profissão, mas acabei me identificando
com a profissão.

Os dados mostram que 25% disseram que gosta da profissão, gosta do que faz e
25% dos professores afirmaram: “necessidade de trabalhar e contribuir socialmente”.
De acordo com os docentes pesquisados a opção pela carreira de docência foi pela
à necessidade de ser inserido no mercado de trabalho, uma vez, que o curso de magistério
era o único oferecido na cidade. A esse respeito Pimenta (1999, p.19) afirma que “a
identidade profissional não é algo externo que possa ser adquirido, mas é um processo de
construção do sujeito historicamente situado”.
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Na medida em que eram questionados sobre a sua prática educativa e como faziam
possibilitar um caminho e significado a sua prática docente em sala de aula 100% dos
docentes afirmaram categoricamente que faz-se necessário realizar investimentos na
formação continuada. Assim reconhece também que essas formações são por meios mais
variados com: de pesquisas, leituras, congressos, seminários, colóquios, especializações,
mestrado e doutorado. Esses são os procedimentos que os docentes pesquisados dizem
utilizar para estarem realizando reflexões de suas ações e posteriormente ressignificando
suas práticas em sala de aula. Como afirmam os docentes:
Professor 1: O investimento na formação continuada, possibilita uma
diversificação nas metodologias, construindo novas estratégias docentes.
Professor 2: Investindo na formação contínua, procuro realizar modificações na
minha prática educativa, ao olhar do discente. Trabalho em contexto de
individualidade e especificidade da aprendizagem, observando o retorno das
aprendizagens dos alunos.

Percebemos com a fala dos sujeitos pesquisados que é necessário realizar
investimentos na formação continuada para se ter avanços significativos na prática
desenvolvida na sala de aula, tornando-a mais interessante e inovadora. Esse investimento
deve ser realizado tanto pelo professor que busca e se disponibiliza a atualizar seus
conhecimentos, metodologias, novos paradigmas, realizados por meio de leituras e
pesquisas quanto pela instituição escolar em que está lotada e ainda pela Secretaria de
Educação Cultura e Desporto (SEEC) por meio de cursos de formação palestras,
seminários, entre outros. Quando a professora 1 resume a qualificação da prática em sala
de aula em exclusivamente na metodologia, deixa de considera uma série de questões
que envolvem o processo de ensino-aprendizagem.
Ao questionarmos os sujeitos envolvidos na pesquisa sobre o quesito de formação
continuada 100% dos entrevistados disseram que formação continuada é a continuação
dos estudos, conforme demonstram em suas falas:
Professor 3: A formação continuada é um processo que vai além da formação
inicial. Ou seja é a continuação da formação, prosseguimento contínuo,
reconhecendo que o conhecimento não é estanque.
Professor 2: A formação continuada é a busca de aprimoramento dos
conhecimentos por ora construídos na formação inicial.
Gestora: formação continuada é a forma de construir conhecimento no
cotidiano escolar, ou seja, é a formação em serviço.
Coordenadora: formação continuada é a capacitação do professor
continuamente, é um grande avanço para melhorar a qualidade da educação.

De acordo com as educadoras a formação continuada está intrinsicamente ligada a
busca de um conhecimento contínuo, relacionando a teoria e a prática, que de acordo com
uma entrevistada o conhecimento não é “estanque”. Por isso o educador precisa está em
constante processo de formação, visando avanços no ensino-aprendizagem, ou seja, na
qualidade do ensino. Enquanto a coordenadora pedagógica da instituição escolar
corrobora com a ideia que a formação continuada trata-se de um “grande avanço para na
educação”, uma vez no passado o docente se “formava” e já estava “pronto”.
Como podemos perceber na sociedade contemporânea não existe mais espaço
para essa visão de profissional “pronto” e “acabado” uma vez que já dito anteriormente a
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sociedade demanda de novos saberes e novas atitudes do professor. A esse respeito Nóvoa
diz:
Durante muito tempo, quando se falava em formação de professores, falava-se
essencialmente da formação inicial do professor. Hoje em dia, é impensável
imaginar essa situação. A formação de professores é algo que se estabelece num
continuum. Que começa nas escolas de formação inicial, nos primeiros anos de
exercício profissional e continuam ao longo de toda a vida profissional, através
de práticas de formação continuada, tendo como pólo de referência as escolas.
(NÓVOA, 2001, p.13).

É como afirma a gestora da escola que a “formação continuada é a formação em
serviço”, vindo ao encontro com o pensamento de Nóvoa ao ressaltar que a formação
acontece num continuum. Nesse sentido, a formação continuada de professores deve
acontecer em todo momento de exercício profissional por meio de práticas reflexivas e
compartilhadas.
No momento em que os docentes foram questionados em relação do fazer do
coordenador pedagógico na instituição escolar e como tem contribuído para a sua prática
docente 75% dos pesquisados afirmaram assertivamente que é de extremo significado o
desenvolvimento desse trabalho. Em consonância relata as professoras.
Professor 1: O seu trabalho é muito significativo para toda a comunidade
escolar. Pois ela é, uma pessoa dinâmica e articuladora, respeitando o fazer
docente, sugere, ouve e intervém quando necessário.
Professora 3: Contribui bastante, principalmente na troca de ideias, sugestões,
discussões e apoio pedagógico.

Sabendo que o coordenador pedagógico é um dos profissionais de significado na
instituição escolar, já que cabe a ele juntamente com os professores e gestores articularem
ações empreendedoras para a melhoria significativa e avanços quantitativo e qualitativo
da educação.
Em contrapartida 25% dos docentes que participaram da pesquisa afirmam
categoricamente que o coordenador pedagógico além de se preocupar com as gestões
pedagógicas se ocupa também com questões administrativa existentes no interior da
instituição escolar. Desta forma passa a comprometer as ações pedagógicas da escola.
Conforme afirma a Professora 2: “Contribui em parte, porque nem sempre a coordenadora
está disponível, dificultando desse modo uma intervenção ou sugestões”.
Quando questionados qual o momento acontece à formação continuada na sua
escola, os professores afirmaram em uma totalidade de 100% que a formação continuada
acontece nos momentos do planejamento, estudos e palestras. Como relata a Professora
2.
A formação continuada na escola acontece nos horários de planejamento já que
temos um terço de hora atividade para efetivarmos os estudos, nas reuniões
com os professores, palestras, discussões dos projetos da escola.

Podemos comprovar com a fala da pesquisada e com nossas observações que
efetivamente a formação continuada na instituição escolar ocorre de fato nos horários de
planejamentos, reuniões como conselho de classe, e palestras com diversos profissionais
e de áreas diferentes sendo eles da a saúde, professores da universidade e outras
parcerias.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

189

6.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES: UMA ARTICULAÇÃO DO
COORDENADOR PEDAGÓGICO
O objetivo desse tópico é de identificar e apresentar como se efetiva a articulação
do coordenador pedagógico no momento em que deve promover a formação continuada
dos professores em serviço de uma escola de ensino médio da rede estadual da cidade de
Natal-RN. Para tanto, questionou-as como é considerada a sua relação profissional com os
professores e a equipe gestora.
Nessa perspectiva a Coordenadora pedagógica relata:
existe uma relação de sintonia estabelecida entre professores e a gestão,
sendo assim é uma relação de respeito, de reciprocidade, de confiança,
entre outros. Sendo assim percebo que enquanto coordenadora devo
trabalhar articulada com a gestão e com os professores sendo assim um
trabalho realizado em consonância com os dois seguimentos.

Sobre relação interpessoal Rogers (1999, apud ALMEIDA, 2006) descreve que toda
relação interpessoal pode ser facilitadora de crescimento, desde que apresente certas
características: “empatia, consideração, e autenticidade, e que elas sejam comunicadas ao
outro” (p. 76). Segundo o autor, as mudanças ocorrem não só na pessoa que se pretende
ajudar, mas também na que se propõe ajudar.
Nesse quesito percebemos que com a opinião dos docentes sobre o referido tema,
temos como resultado o seguinte: 75% dos docentes compreendem que a relação entre
eles é satisfatória, e 25% afirmam que é boa, porém, surgem algumas dificuldades.
Constata-se nas falas que a relação profissional existente entre os educadores é muito
significativa e facilitadora, pois possibilita o desenvolvimento das ações pedagógicas na
escola. No entanto, por se tratar de um grupo com diversidades e especificidades,
certamente ocorrem algumas divergências, mas que são facilmente superadas.
Diante do exposto acima e das observações realizadas e percebemos que há
relação respeitosa, de escuta, de companheirismo e de confiança na comunidade escolar,
o que é bastante relevante, no caso da coordenadora pedagógica estabelecer uma relação
satisfatória onde os relacionamentos interpessoais facilitam os desempenhos de suas
atividades laborais, mesmo reconhecendo que a sua função primeira é a de articular com
os educadores a proposta política pedagógica da instituição de ensino.
Na fala da coordenadora pedagógica, percebemos que a profissional pesquisada
tem a concepção que desenvolve o seu trabalho de forma significativa e que se esforça
para articular de uma forma significativa. Ressaltamos ainda que a sua função no chão da
escola deve ser de servir de apoio nas questões pedagógicas direcionadas aos docentes e
discentes mais também reconhecemos que essa profissional deve estar inserida na parte
administrativa pontuando-se desta forma o como principal fator do elo do trabalho em
conjunto.
Acreditamos ser relevante questionarmos de quem é a responsabilidade de
articular a formação continuada na instituição escolar pesquisada. A gestora nos afirma
que essa responsabilidade é da coordenação pedagógica, mas também dela enquanto
gestora. Sendo assim representada em sua fala. “A coordenadora pedagógica articula na
escola, determinando os horários de planejamento por área de conhecimento e a escola
em quanto instituição facilita a participação efetiva dos professores nos cursos oferecidos
pelo governo no âmbito Federal ou Estadual”. Segundo a coordenadora esse trabalho é
construído e desenvolvido em consonância com a gestora.
No quesito supracitado anteriormente por nós pesquisadores, a Coordenadora
explica:
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A formação continuada em serviço é construída durante as atividades de
planejamento, que procuramos trabalharmos as possíveis dificuldades
que o docente apresenta em seu cotidiano escolar, possibilitando
discursões e reflexões em torno do que está sendo realizado e o que se
pode fazer para avançarmos e melhorarmos as dificuldades pontuais.

Para nos certificarmos desses comentários nós pesquisadores analisamos o plano
de ação da coordenadora pedagógica da instituição pesquisada, Em que encontramos em
seu primeiro objetivo promover a formação continuada dos docentes em serviço, sendo
também verificado por nós no período de observação.
No momento em que os docentes foram indagados de como seria a forma que a
coordenadora pedagógica constrói e desenvolve as articulações da formação continuada
em serviço. Nesse quesito obtivemos o seguinte percentual 75% dos sujeitos
entrevistados, informaram que é nos horários de planejamentos com horários e datas
estipuladas, como disse a professora 02 - “Nos horários de planejamento, trocando ideias,
estudando, planejando, sugerindo, de forma coletiva e individual, mas acontece mais
individual”. Percebemos nesse contexto que 75% dos professores, está em consonância
com o que a coordenadora pedagógica relatou anteriormente.
Nesse contexto exposto percebemos que existe consonância entre o que a gestão
escolar propõe e executa, uma vez, que ela procura desenvolver efetivamente as ações
pedagógicas propostas no plano de ação da coordenação pedagógica, mesmo com as
diversas atividades atribuídas a sua função pedagógica, está construindo um novo viés de
se construir um trabalho propositivo e significativo na coordenação pedagógica, deixando
aquela visão de supervisor controlador, para construir uma concepção de um coordenador
pedagógico articulador, parceiro do educador, flexivo, pesquisador, que trabalha em
conjunto ao professor para a avançar na melhoria da educação.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pesquisar sobre o papel do coordenador pedagógico enquanto agente articulador
da formação continuada dos professores em serviço da escola estadual professora Ana
Júlia de Carvalho Mousinho, oportunizou os pesquisadores fazer uma estruturação do
conhecimento a respeito do trabalho do coordenador pedagógico em serviço, o seu papel
na educação e na acessão da formação continuada dos educadores. Bem como, perceber
a geração da formação continuada dos educadores da escola.
Os coordenadores e educadores puderam patentear suas vivências e recomendar
possibilidades para um novo desempenhar na educação, tendo em vista uma atuação
democrática que contribua de fato com a educação e com a formação do educador.
Desenvolvendo um novo paradigma de coordenação, onde o coordenador pedagógico foi
percebendo que o ensinamento não estava pronto para ser distribuído aos educadores,
mas juntamente com eles construir seu próprio conhecimento.
Ademais, tornou-se construtivo, entender a concepção de formação continuada
que a equipe da escola pesquisada dispõem, e ficou comprovado que os colaboradores
pesquisados compreendem a formação continuada como a progressão dos estudos
adquiridos na formação inicial, sistematizando teoria e prática, podendo se acionar através
da reflexão sobre as práticas desenvolvidas na sala de aula, tendo o coordenador
pedagógico como responsável por vincular esse processo na escola, bem como,
redirecionar as práticas dos educadores intencionando uma ação pensada para ajudar na
melhoria do processo de ensino–aprendizagem. Compreendem a formação continuada
no âmbito educacional como oportunidade de aprender à aprender, nessa direção, a
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formação continuada na instituição escolar ocorre de fato nos horários de planejamentos,
reuniões como conselho de classe, e palestras com diversos profissionais e de áreas
diferentes sendo eles da saúde, professores da universidade e outras parcerias,
constituem em espaços onde os profissionais da educação constrói e também reconstrói
práticas estabelecidas ao longo do tempo.
Contatou-se que a gestora e os colaboradores pesquisados reconhecem a formação
continuada como fonte fundamental e indispensável para o avanço e para a melhoria da
educação. Intuiu-se apontar a maneira como ocorre a articulação do coordenador
pedagógico no momento de suscitar a formação continuada dos funcionários na escola.
Perante isso, constatou-se que a gestora reúne-se com os docentes e discute com eles os
projetos da escola, os professores planejam as aulas e a coordenadora sugere material
para trabalhar na sala de aula.
Os desfechos apontam que a articulação concebida pelo coordenador pedagógico
na escola, promovem a reflexão e tomada de consciência dos professores, evidenciando
dessa maneira uma formação continuada, cooperando para a melhoria do ensino–
aprendizagem.
Posteriormente a pesquisa aplicada foi concebível constatar a importância de que
todo trabalho da coordenação pedagógica, implica uma prática compartilhada entre a
coordenação e os professores participantes. Pois o plano de trabalho previsto para a
realização da formação continuada dos colaboradores da instituição de ensino promove
espaços e tempos de aprendizagem e planejamento para os professores e coordenadores,
possibilitando-os situações de aprendizagem em que estes profissionais se sintam sujeitos
produtivos de um processo de formação traçado na ação-reflexão-ação, respondendo a
questão da pesquisa: a articulação que o coordenador pedagógico desenvolve na escola
contribui sim para o processo de formação de professores em serviços.
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A EDUCAÇÃO INTEGRAL SEGUNDO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A
REALIDADE DE UMA ESCOLA INTEGRAL DE MOSSORÓ
Cristiana Cosme da Silva56
RESUMO: Haja vista a visibilidade que vem sendo dada à educação integral no Brasil, como
uma solução para as desigualdades sociais, bem como contribuição para a construção de
um olhar crítico e consciente dos jovens, ela é apresentada aqui sob seus aspectos teóricos,
cujo objetivo é avaliar sua aplicação numa escola pública e integral da cidade de MossoróRN. Trata-se de um tipo de currículo que vai ao encontro da persecução da melhoria da
educação do Estado, porque a proposta além de inovadora é desafiadora, ao mesmo
tempo, constitui-se em dinâmica complexa de conhecimentos. Ao levar em consideração
Anísio Teixeira, nas inquietações reveladas por esse percursor do modelo, e Alice Casimiro,
quanto às reflexões sobre currículo, trazem um novo olhar e uma maneira de repensar a
educação pela promoção de mudanças necessárias à sociedade contemporânea,
norteados também pela Base Nacional Comum Curricular.
Palavras chave: Educação integral, escola integral, Base Nacional Comum Curricular.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como eixo motivador trazer o recorte histórico da educação
integral no Brasil, uma vez que a mesma é apresentada com frequência na mídia, e em
ações gradativas do governo federal no propósito de sua implementação nas escolas
públicas dos estados brasileiros, além de trazer questionamentos da noção de
integralidade, entendendo que o país é diverso e de extensões continentais e que ainda se
fazem necessários constantes debates do que se entende de formação integral.
No entanto se faz necessário acoplar todas estas ideias, as discussões atuais como
a Base Nacional Comum Curricular do ensino Médio, que ainda está sobre aprovação do
Conselho Nacional de Educação (CNE) e portando tendo disponível apenas os moldes do
ensino infantil e fundamental. Entretanto apresento aqui como o modelo de escola
integral está sendo implantado nas escolas da cidade de Mossoró.
2 O INFINITO DEBATE SOBRE A INTEGRALIDADE DO SER
A educação contemporânea torna-se cada vez mais desafiadora para os
educadores, alunos e demais membros da comunidade escolar. Surgindo então a
necessidade de se integrar os saberes como em uma dinâmica transdisciplinar, fazendo
surgir uma apreciação para a formação integral do aluno.
Um debate muito caloroso se faz necessário sobre o que se entende de educação
integral, então cabe analisar um pouco do que se tem produzido na literatura de
entendimento do ser, como bem nos ajuda a compreender o filósofo Sartre:
Nossos projetos particulares, concernentes à realização no mundo de um fim em
particular, integram-se no projeto global que somos. Mas, precisamente porque
somos integralmente escolha e ato, esses projetos parciais não são
determinados pelo projeto global: devem ser, eles próprios, escolhas, e a cada
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um deles permite-se certa margem de contingência, imprevisibilidade e
absurdo, embora cada projeto, na medida em que se projeta, sendo
especificação do projeto global por ocasião de elementos particulares da
situação, seja sempre compreendido em relação à totalidade de meu ser-nomundo. Sartre ( pág 592)

A noção de projeto, a ideia de que no futuro a vida possa, vir a ser diferentes trás
um “fascínio” particular aos jovens, que necessitam temporariamente de orientação
quanto as suas escolhas, longe de afirmar que teremos adolescentes e jovens como
marionetes, mas sim que a escola esteja sendo pensada como um espaço amplo de
formações. Não só de conteúdos disciplinares, quanto de uma formação para a consciência
de cidadania.
Esta formação integral segue independente da escola, existem muitos elementos
particulares que fazem com que algo possa ser definido como integral, deixando claro que
a formação integral, não necessariamente acontecerá numa escola denominada integral,
pois é válido salientar que a proposta da escola com tempo estendido traz consigo
elementos facilitadores da formação.
O próprio nome do programa do governo federal o ensino médio inovador e o prómédio vêm acrescentar uma didática curricular diferenciada à disposição dos adolescentes
e jovens, na busca constante do fornecimento de uma educação de qualidade. Não
cabendo aqui discutir o que também se define como qualidade e sim que se tem buscado
modelos de melhoria da oferta de educação.
Sabemos que no ser humano há um hiato entre o que ele incorpora, percebe e
observa e suas ações. Desta maneira, o sujeito torna-se independente de modelos e cada
geração é enriquecedora para a sociedade como um todo. Somos dotados de sentimentos
que interferem nas nossas ações cotidianas e é neste ser cidadão que a escola necessita
atingir a consciência da coletividade, não necessitamos colocar em sociedades ideias
individualistas e solitárias.
Precisamos expandir a consciência da integralidade, fazendo com que as novas
gerações busquem soluções para lidar com os problemas deixados em troca da
modernidade. Ainda que nos individualizemos com medo do outro e não pensemos no
coletivo, pouco se tem visto como preocupação com os problemas dos outros. Aqui não
se considera falar dos particulares e sim do coletivo que atinge a todos, aquilo que é
universalizante como em educação e saúde.
3 PIONEIRISMOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL
No livro Educação não é privilégio, o educador, que por vezes ao apresentar sua
inteligência e questionamentos era tido como filósofo, Anísio Teixeira, apresentou através
de ideias inovadoras uma nova forma de se ofertar educação às classes populares,
relatando assim uma experiência na cidade de Salvador, onde foi implantada a “ escola
parque”. Um pioneirismo no que se entende por educação integral.
Os alunos frequentarão diariamente a “escola parque” e as “escolas classes”, em
turnos diferentes, passando quatro horas nas classes de educação intelectual e
outras quatro horas nas atividades da “escola parque”, com intervalo para
almoço, à maneira do que se faz no centro de Salvador, Bahia (Teixeira, 1994, p.
167).

Outro grande educador e estudioso, Darcy Ribeiro implementou os Centros
Integrados de Educação Pública – CIEPS, na década de 80 no Rio de Janeiro. No entanto,
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no Brasil há um fato que ainda é de grande indignação, como as grandes ideias e
pensamentos que surgem para a melhoria e desenvolvimento da vida das pessoas, que
não têm continuidade ou são fadadas ao fracasso. Na época da luta de Anísio Teixeira,
fatos históricos impeditivos de sua luta que aconteceram entre 1928 a 1971, seus
empenhos em colocar as ideias inovadoras em prática foram duramente questionados por
civis, militares e religiosos, fazendo com que ao mesmo fossem colocados os sentimentos
da indiferença e rejeição, através de estereótipos, tais quais, como subversivo, téorico,
Americanófilo e estrangeirado.
Como resultado de buscas por modelos iniciais de escola em tempo integral no
Brasil, encontrei um texto para discussão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –
IPEA57 de 1995, que tem como tema CAIC: solução ou problema?
Este texto para discussão tem o objetivo de divulgar resultados de estudos
desenvolvidos direta ou indiretamente pelo IPEA, bem como trabalhos considerados de
relevância para disseminação através do Instituto, informando profissionais especializados
e colhendo sugestões.
É relevante destacar o histórico do surgimento do CAIC, que surgiu em 1990 como
uma política social do governo federal, cujo objetivo era promover ações integradas de
educação, saúde, assistência e promoção social para crianças e adolescentes,
fundamentados na constituição e em compromissos assumidos em foros internacionais58.
Imbuído da obrigação, o Governo Federal criou em 14 de maio de 1991 o Projeto
Minha Gente, inicialmente assumido por secretarias e, quando de fato foi assumido pelo
Ministério da Educação e do Desporto, realizou modificações em sua concepção, mudando
sua denominação para Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente –
Pronaica.
A ênfase conferida pelo MEC refletiu-se na alteração do nome dado às unidades
que de início, antes que ele assumisse o encargo era de responsabilidade da extinta
Secretaria de Projeto especiais da Presidência da República que denominava Projeto
Minha Gente (CIAC), o qual foi mudado para Centro de Atenção Integrado á Criança –
CAIC.
O modelo proposto teve as seguintes características: atendimento social integrado
em um mesmo local; atendimento em tempo integral; envolvimento comunitário;
desenvolvimento de programas de proteção à criança e à família; gestão descentralizada
e, como característica principal, a implantação de unidades físicas. Estes centros previam
o atendimento em creche, pré-escola e ensino de primeiro grau; saúde e cuidados básicos;
convivência comunitária e desportiva.
No entanto, verifica-se, como por exemplo, em prédios abandonados no estado do
Rio Grande do Norte e em mudanças das suas atividades, que algumas continuam com a
denominação inicial e oferecem apenas o ensino regular. O abandono das unidades já foge
às propostas iniciais de integral, pela constatação de que o modelo passou por dificuldades
de continuidade sem condições de permanecer em atividade.
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O IPEA é uma fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, cujas finalidades
são: auxiliar o Ministro do Planejamento e Orçamento na elaboração e no acompanhamento da política
econômica e prover atividades de pesquisa econômica aplicada nas áreas fiscal, financeira, externa e de
desenvolvimento setorial.
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Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, realizado na sede das nações unidas, em 1990, no qual foi
aprovada a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança e adotado
o Plano de implementação para os anos 90.
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Dando continuidade aos recortes históricos, verifica-se que O Estatuto da Criança
e do Adolescente em 1990 e, em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social também
contribuíram para reflexões sobre a formação da consciência e ao direito a este modelo.
Ademais, em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 34 prevê
o “aumento progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral”.
Posteriormente, em 2001, o Plano Nacional da Educação ressalta o tempo integral e
ampliação da jornada escolar, como principal diretriz.
A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos escolares,
permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo
necessário para concluir este nível de ensino, eliminando mais celeremente o
analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da população
brasileira. A ampliação da jornada escolar para turno integral tem dado bons
resultados. 0 atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no
cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de
atividades artísticas e alimentação adequada, no mínimo em duas refeições, é
um avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar
democraticamente as oportunidades de aprendizagem. O turno integral e as
classes de aceleração são modalidades inovadoras na tentativa de solucionar a
universalização do ensino e minimizar a repetência.( BRASIL, Plano Nacional de
Educação de 2001)

Desta forma, o Plano Nacional da Educação de 2010 traz como previsão que metade
das escolas públicas brasileiras no decênio de 2011 a 2020 ofereça a educação integral aos
seus alunos por meio da ampliação da jornada, surgindo então à necessidade de que a
escola atenda em tempo integral. Tal articulação está descrita na meta 6, oferecer
educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica, do referido
Plano.
4 COMO A EDUCAÇÃO INTEGRAL É ABORDADA NA BNCC
Vimos que no texto introdutório da Base Nacional Comum Curricular constante no
site do Ministério da educação e da cultura, que a formação integral é mencionada no
seguinte trecho: “soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a
formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.” (fonte site MEC)
Neste documento normativo são colocados os princípios da Educação Integral
como parte das discussões centrais e constitutivas da proposta formativa da BNCC, porém
não se tem uma continuidade das ideias nos próximos capítulos que se mostram
orientados por uma visão fragmentada do conhecimento e desenvolvimento humano. A
impressão é de uma organização seriada dos conhecimentos e componentes curriculares,
não deixando claro como vai ajudar a promover as competências do desenvolvimento
integral.
Existe, portanto um grande desafio de tornar a BNCC como um suporte pedagógico
cotidiano nas escolas que atue muito além de um produto, uma vez que o entendimento
de Educação Integral seja muito além do que o tempo de permanência do aluno na escola.
Apenas considerar o tempo de permanência não significa qualidade de educação, pois a
escola sozinha não responde a todos os problemas sociais apresentados no ambiente
escolar.
5 CONTRIBUIÇÕES DE ALICE CASIMIRO QUANTO ÀS DISCUSSÕES DE DISCIPLINARIDADE
CURRICULAR
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Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº
9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das
Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas
públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o
Brasil.(BRASIL, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996)
Tomando como partida que a BNCC é um documento normativo e como se propõe
em oferecer um norte aos currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades
federativas, as discussões de Alice Casimiro nos auxiliam para o entendimento sobre a
disciplinarização do conhecimento, bem como acerca das ideias de formação de
bibliotecas como legado de conhecimentos que nem sempre funcionam.
No texto que tem como título Por que somos tão disciplinares, a autora faz uma
bela referência à biblioteca de babel que consta no livro, Ficções, de José Luís Borges. Uma
biblioteca que teria todos os textos necessários para entender a humanidade, tornando
suas coleções infinitas e, portanto, impossível para qualquer pessoa possuir.
Deste exemplo de biblioteca, a autora vai usando de outros argumentos para nos
fazer entender que cada área de conhecimento possui infinitas literaturas para
desenvolver seus temas e que muitos conceitos ainda necessitam de serem entendidos
para que os diversos pontos de vista não modifiquem os temas. A título de exemplo, o
termo globalização e as divergências entre quando tudo começou, para ela, Appadurai
(2000) é quem melhor define o surgimento da globalização.
Sabemos que existem muitas formas de se desenvolver o currículo escolar e que o
contexto histórico exerce influência nas formas de pensar e até mesmo como os
profissionais devem atuar na função de pensá-los, os quais podem exercer influência
teórica sobre o resultado final.
Antes de qualquer coisa, é necessário entender que o avanço das ideias inovadoras
em educação possui o desafio da continuidade. A todo o momento aparecem propostas
de mudanças, quando na verdade deveríamos melhorar o que há de bom. Os intelectuais
brasileiros são respeitados com louvor e reconhecidos no exterior enquanto no seu país
de origem suas ideais são engavetadas. Até quando vamos valorizar apenas as ideais de
fora? Logo o uso da obra de Elias Canneti (Auto de fé) nos remete a pensar novamente em
bibliotecas, relatando que por vezes, cuidamos dessa biblioteca com o esmero de Peter
Kien, o protagonista deste romancista Búlgaro. Tornando-se os objetos do conhecimento
por excelência, a serem admirados e colecionados em bibliotecas das quais tiramos
cotidianamente o pó. Pelos livros, há também quem se afaste do mundo vivido pela via do
pensamento, tornando-se, como Peter, cabeças sem mundo – e para saber a crise que se
estabelece quando cabeças sem mundo se encontram com o mundo sem cabeça.
Assim sendo, os debates de currículo tornam-se inesgotáveis, porém devemos
atentar para as políticas implantadas nas escolas públicas por mais que as mesmas sejam
implantadas de forma democrática. Ainda percebemos que a base dos profissionais em
educação por vezes permanece á parte destas discussões e que as políticas normativas e
formativas precisam de resultados efetivos, para que se tenha continuidade das políticas
de Estado e governo estadual.
6 A EXPERIENCIA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA CIDADE DE MOSSORÓ
Segundo a pesquisa realizada na cidade de Mossoró, existem duas escolas que
estão trabalhando o sistema integral, uma em nível fundamental e outra no médio, além
de uma semi-integral no médio, que faziam parte do programa do governo federal
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denominado o Ensino Médio Inovador (PROEMI), que agora participam do Promedio,
programa do governo do Estado do Rio Grande do Norte.
Verifica-se que as escolas ainda enfrentam vários obstáculos, como estrutura física,
alguns funcionários e alunos contra, como por exemplo, relatos de resistência dos alunos
na permanência em dois turnos e reclamações de dores de cabeça e náuseas (relato de
uma escola em questão). Então ainda se tem um sentimento de resistência contra esse
modelo porque essas escolas contam com o apoio de uma organização social, denominada
ICE (Instituto de corresponsabilidade pela educação) que teve sua origem no estado de
Pernambuco. O ICE junto com a equipe de implantação da SEEC (Secretária do Estado de
Educação e Cultura) organizam as formações e orientam quanto ás disciplinas da parte
diversificada e equipe gestora.
Este instituto faz o monitoramento e orienta quanto às melhorias. No modelo há
duas aulas semanais destinadas às atividades do projeto de vida, que também é
acompanhado pelos tutores dos alunos. A grade curricular tem componentes eletivos,
projeto de vida, pós-médio, estudo orientado, avaliação semanal, atividades
experimentais e pré-experimentais.
Segundo o relato de uma gestora, a proposta do integral é sem dúvida uma das
melhores propostas educacionais que existe. É notória a mudança de comportamento dos
alunos, pois eles são estimulados a tomarem atitudes protagonistas porque participam da
gestão. No modelo existem os clubes de protagonismo, liderança de sala, tornando-os
parte da gestão.
Convém salientar que no início o recebimento das ideais nas escolas foi bem
confuso, mas a familiaridade dia a dia se deu na prática. Todos tiveram que viver passo a
passo o primeiro ano que denominaram “ano da sobrevivência” e, mais ainda, eles sempre
recebem como subsídio os cadernos das formações que participam e vez por outra
recorrem a eles.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção deste artigo partiu da apresentação dos modelos iniciais da educação
integral no Brasil, e sua constante aparição nas politicas educacionais, exibindo nomes de
teóricos como Anísio Teixeira, Ruy Barbosa e Alice Casimiro, grandes estudiosos na área
da educação.
A busca pela formação do sujeito integral, o ser educando, também concretiza-se
na consciência do pleno exercício da cidadania, longe dos aspectos psicológicos, tratando
a consciência como ação necessária a integralidade. Uma perspectiva interdisciplinar e
hibrida na sociedade contemporânea.
Como resultado da pesquisa percebe-se que ainda há no nosso país a paralisação
de programas, fazendo com que a falta de continuidade deixe um sentimento na
população de ineficácia das políticas voltadas à oferta de uma educação de qualidade,
mesmo que importantes iniciativas sejam feitas em prol da educação brasileira. Logo, há a
necessidade de políticas de continuação das ideias inovadoras para que em longo prazo se
tenham resultados satisfatórios.
É então desafiadora qualquer ideia implantada num país de grandes contrastes
sociais e de extensa área continental. Portanto, entender como os conceitos são
abordados em documentos oficiais como a BNCC e como é realmente a realidade faz com
que os sujeitos busquem a melhoria da educação pública brasileira. Bem como outras
possibilidades de compreender as políticas educacionais, cujo fim alcançado foi deixar uma
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pequena contribuição de análise, para que sirva de suporte, teórico e possa ajudar outros
pesquisadores quanto ao entendimento do tema tratado.
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A NÃO INCLUSÃO DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROGRAMA NACIONAL DO
LIVRO DIDÁTICO: VISÃO DOS PROFESSORES
Francisco Eraldo da Silva Maia 59
Maria Ozirene Maia Vidal 60

RESUMO: Por meio de uma análise documental percebe-se que em 2003 à Educação Física
passou a ser compreendida como um componente curricular obrigatório nas escolas da
educação básica, conforme a lei no 10.793, de 1º de dezembro de 2003. No entanto, após
14 anos da implantação dessa lei, ainda não foi produzido nenhum material pelo Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) destinado a essa disciplina. Diante disso, o artigo tem a
seguinte questão norteadora: A não produção de um livro de Educação Física pelo PNLD é
um aspecto positivo ou negativo para elaboração das aulas? Perante a isso, o presente
trabalho tem como objetivo geral explanar sobre o funcionamento do PNLD, e como
objetivos específicos: a) identificar os referenciais que norteiam as práticas dos
professores de Educação Física, e b) verificar a percepção dos docentes sobre a não
inclusão do livro de Educação Física no PNLD. Para coleta de dados, foi realizado uma
entrevista com 5 professores de Educação Física que atuam nas escolas de ensino médio
das cidades de Tabuleiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Russas (CE) e Quixeré (CE).
Ademais, o trabalho apresenta natureza qualitativa e caráter transversal. Como resultado,
averiguou-se que os professores utilizam livros que tratam sobre os conteúdos da
Educação Física, vídeos, sites e artigos para referenciar suas aulas. No que diz respeito ao
impacto do PNLD na condução das aulas, constatou-se que à ausência de um livro didático
fornecido por este programa é algo negativo, pois culmina em uma não padronização dos
conteúdos trabalhados pelos diferentes docentes da Educação Física. Com isso, os
professores julgam necessário à distribuição de livros de Educação Física pelo PNLD, a fim
de facilitar o trabalho docente.
Palavras–chave: Programa Nacional do Livro Didático, Educação Física Escolar, Referencial
teórico utilizado pelos professores.
1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como tema a investigação dos referenciais que orientam
e/ou auxiliam os professores formados em licenciatura em Educação Física durante suas
aulas. Perante a isso, sentimos a necessidade de verificar o impacto das produções
governamentais que objetivam reduzir as desigualdades entre os conteúdos trabalhados
nesse componente curricular. Assim, temos a seguinte questão norteadora, será que essas
produções são levadas em consideração pelos docentes de Educação Física durante o
planejamento das aulas?
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo geral identificar quais os
referenciais teóricos que norteiam as práticas pedagógicas dos professores de Educação
Física, e como objetivos específicos temos: A) explanar sobre programas governamentais
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ou documentos normativos que visam apresentar uma diretriz para condução das aulas
dessa disciplina B) comparar as respostas dos professores a fim de encontrar uma possível
divergência ou convergência entre os referenciais teóricos utilizados. A pesquisa mostrase relevante pois possibilitará um aclaramento sobre a realidade da sistematização dos
conteúdos dos professores de Educação Física dentro da escola pública.
2 REFERENCIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
No que diz respeito aos referenciais que podem ser utilizados pelos professores de
Educação Física, podemos citar vários exemplos, como: os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN´s, 1997), a Base Comum Curricular (BNCC) e, a nível de planejamento temse as Diretrizes Curriculares Nacionais (DNC’s).
Salientamos que os programas citados acima, tem como objetivo, definir os
conteúdos básicos a serem ensinados, e/ou apontar um direcionamento dos rumos da
Educação Física Escolar. Além disso, é possível verificar um vasto número de obras públicas
por profissionais da área (SOARES et al, 1992; KUNZ, 1991, GHIRALDELLI, 1998) que podem
auxiliar o professor na condução das aulas.
No entanto, em relação a distribuição de livros didáticos disponibilizados pelas
instituições governamentais, que visam orientar a prática docente e que servem como
instrumentos de apoio aos professores que lecionam no ensino básico, percebemos a não
inclusão da Educação Física nos mesmos.
Diagnosticamos essa problemática, por meio de uma análise detalhada do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD). Assim, de forma sucinta, podemos esclarecer que o
programa tem como objetivo disponibilizar livros didáticos, dicionários, obras literárias e
obras complementares para as escolas públicas compreendidas no nível fundamental e
médio da educação básica. (FNDE, 2012; DECRETO Nº 7.084/10, Cap., 2, Art. 6). Além de
oferecer assistência aos alunos com necessidades especiais disponibilizando livros
didáticos, em Libras, e em Braille (FNDE, 2017).
Ademais, neste programa os livros são distribuídos em duas categorias, os
Reutilizáveis: (Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Física,
Química e Biologia) e os Consumíveis (Alfabetização Matemática, Letramento e
Alfabetização, Inglês, Espanhol, Filosofia e Sociologia) (FNDE, 2012).
Perante a isso, podemos perceber que dentre os livros didáticos fornecidos pelo PNLD
a disciplina Educação Física não é contemplada em nenhum dos níveis da educação básica.
Ficamos perplexos com esse fato, pois apesar do PNLD disponibilizar livros para as
escolas/professores do ensino básico e, a Educação Física ser reconhecida como
componente curricular obrigatório deste nível educacional (LEI No 10.793, DE 1º DE
DEZEMBRO DE 2003), não há uma distribuição de obras para os professores que ministram
essa disciplina.
Assim, consideramos que essa problemática não pode passar desapercebida diante de
nossas observações, visto que Lajolo (1996) esclarece sobre a importância do livro didático
ao relatar que o mesmo não é o único material utilizado pelos professores, mas, quando
se trata do processo ensino-aprendizagem ele pode ser decisivo na qualidade do
aprendizado dos alunos.
3 MATERIAL E MÉTODOS
Nosso trabalho apresenta princípios da abordagem qualitativa e do caráter
exploratório (SEVERINO, 2007), ou seja, não buscamos, apenas, quantificar os resultados,
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mas sim, encontrar explicações da realidade por meio de interpretações da mesma
(GERHADT E SILVEIRA, 2009).
Para coleta de dados, realizamos um convite preliminar aos professores de
Educação Física, e em seguida marcamos um encontro, onde entregamos um termo de
consentimento livre e esclarecido aos professores, juntamente com um questionário
impresso contendo duas questões abertas alusivas aos referenciais teóricos que
norteavam as práticas pedagógicas dos professores.
Depois que obtivemos as respostas, realizamos uma análise do questionário. Pois
como esclarecido por Moraes (1999, p.8):
A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para
descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa
análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas,
ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus
significados num nível que vai além de uma leitura comum.

Deste modo, conseguimos interpretar os dados da pesquisa e com isso foi possível,
realizar algumas considerações a respeito da realidade investigada. Paralelo a isso, para
construção do referencial teórico utilizamos a revisão bibliográfica de livros, artigos, sites
e decretos.
Esclarecemos ainda que para inclusão do estudo os professores deveriam ser
formados em Licenciatura em Educação Física, e deveriam estar atuando em alguma escola
do ensino médio da rede pública. Deste modo, contamos com uma amostra de cinco
professores. É importante salientar que professores pertenciam a diferentes cidades do
Vale Jaguaribe, assim tínhamos um professor da cidade de Limoeiro do Norte (CE), um de
Russas (CE), um de Quixeré (CE) e dois de Tabuleiro do Norte (CE).
4 RESULTADOS
A primeira pergunta do questionário indagava os professores sobre: “Qual o
referencial teórico que norteia sua prática pedagógica?”
Quadro 1 – Respostas referente a pergunta 1.

Entrevistado
Professor 1

Fonte
Livros

Conteúdo
• Jogos e brincadeiras
• Pedagogia
Professor 2
Livros
• Anatomia e fisiologia
Professor 3
Artigos
• Avalição
• Prática de exercício físico
Professor 4
Outras fontes (apostilas)
• Avaliação,
Vídeos
• Esportes radicais
• Esportes adaptados.
Professor 5
Outras fontes (manuais de educação, Não especificou.
pesquisa na internet, redes sociais).
Fonte: Autoria própria.
Como mostrado no quadro 1, dos 5 docentes entrevistados, 2 responderam que
utilizavam livros (referente aos jogos e brincadeiras, anatomia, fisiologia, e outros livros
que tratam os conteúdos da Educação Física pedagogicamente); 1 relatou que utilizava
artigos (principalmente, referente a avaliação física [...] a importância da prática de
atividade física e exercício físico”; 4 informaram sobre o uso de outras fontes que norteiam
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as aulas, como: apostilas, pesquisas na internet, redes sociais e manuais de educação; e 1
relatou o uso de vídeos sobre avaliação, esportes radicais e esportes adaptados.
Na segunda pergunta, foi questionado aos professores: “A não inclusão do livro
didático para Educação Física no PNLD é um ponto positivo ou negativo. E por que?”
Quadro 2 – Respostas referente a pergunta 2.

Professor 1
Não
Professor 2
Não
Professor 3
Não
Professor 4
Não
Professor 5
Não respondeu.
Fonte: Autoria própria.
4 professores consideraram que o não fornecimento do livro didático de Educação
Física pelo PNLD é um aspecto negativo. Justificando suas respostas ao afirmarem que sua
ausência poderia contribuir para que alguns conteúdos não fossem trabalhados, visto que
a importância dos mesmos estaria sujeita ao subjetivismo dos professores. Além do mais,
um outro professor relatou que outro ponto negativo seria o não “[...] alinhamento dos
conteúdos entre os professores”. Por último, 1 dos 5 professores não respondeu essa
pergunta.
Além disso, os docentes afirmaram que a inclusão do livro no PNLD poderia
possibilitar “[...] um melhor direcionamento em relação aos conteúdos”. Ademais, foi
relatado pelos professores a necessidade de um livro visando os conteúdos “teóricos e
práticos, explicando as modalidades esportivas e suas regras com sugestões de atividades
para facilitar o trabalho do educador”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nosso estudo verificamos que existem alguns documentos que buscam nortear
a prática dos professores de Educação Física (PCN´s, BNCC, Livros publicado por autores da
área). No entanto, nenhum dos professores entrevistados relataram sobre o uso destes
documentos.
Apesar disso, os mesmos mencionaram sobre o uso de outros referenciais para
conduzir suas aulas, como livros, artigos, vídeos, dentre outros. Diante disso percebemos
uma divergência em relação aos referenciais utilizados pelos professores inclusos no
estudo.
Ademais, os mesmos veem a ausência de um livro didático fornecido pelo PNLD,
como um ponto negativo. Tendo em vista que devido os conteúdos trabalhados serem
escolhidos exclusivamente por meio de um caráter subjetivo dos professores, muitos
conteúdos possam ficar fora do processo ensino-aprendizagem.
Porém, não queremos com isso dizer que o professor não possa escolher os
conteúdos, pois, sabemos que o mesmo apresenta grande importância nesse ato, não só
por ministrar a disciplina, mas também por considerar o contexto social dos alunos.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto nº 91.542, de 19 de Agosto de 1985. Institui o Programa Nacional do
Livro Didático, dispõe sobre sua execução e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 20 ago. 1985, Seção 1, p. 12178 (Publicação Original).
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

204

BRASIL. LEI No 10.793, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2003. estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm>. Acesso em: 28 outubro
de 2017.
BRASIL. Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre os programas de
material didático e dá outras providências. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7084.htm > Acesso
em: 16 de abril de 2017.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal: Centro Gráfico, p.292, 1988. Disponível em: <
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf > Acesso em: 16
de abril de 2017.
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação, Brasil.
Programa Nacional do Livro Didático. Disponível em: <
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico > Acesso em: 16 de abril de 2017.
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 2009. Disponível em: <
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf> Acesso em: 10 agosto de
2017.
JUNIOR, Paulo Ghiraldelli. Educação Física progressista: a pedagogia crítico-social dos
conteúdos e a Educação Física Brasileira. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 1998.
KUNZ, Elenor. Educação Física: ensino e mudanças. Ijuí: UNIJUÍ, 1991.
LAJOLO, Marisa. Livro didático: um (quase) manual de usuário. Em Aberto: Brasília, n. 69,
v. 16, 1996. Disponível em:
<http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/2061/0> Acesso em: 11
agosto de 2017.
LIBÂNEO, José Calos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
MORAES, R. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32,
1999. Disponível em: <
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/mod_resource/content/1/RoqueMoraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf
> Acesso em: 11 agosto de 2017.
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
SOARES et al. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
Disponível em: <https://fefd.ufg.br/up/73/o/Texto_49_-_Coletivo_de_Autores__Metodologia_de_Ensino_da_Ed._Fsica.pdf> Acesso em: 12 agosto de 2017.
Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

205

VERCEZE, Rosa Maria Aparecida Nechi; SILVINO, Eliziene França Moreira. O livro didático
e suas implicações na prática do professor nas escolas públicas de guajará-mirim.
Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 4, n. 4, p. 83-102, jan./jun. 2008.
Disponível em: http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/328> Acesso
em: 10 de Abril de 2017.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

206

O LUGAR DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS61
Joelma de Sousa Lemos62
RESUMO: A reforma do Estado brasileiro nos anos 90 materializa-se nas políticas
educacionais através do estabelecimento de parcerias entre o Estado e o setor privado, o
que acarreta mudanças na gestão do ensino. Este artigo objetiva analisar o lugar da gestão
democrática nas parcerias público-privadas a partir dos estudos de Pereira (1998), Arelaro
(2007), Azevedo (2011), Peroni (2013), além da análise da Constituição Federal de 1988 e
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, no que se refere à gestão do ensino
público. Constata-se que o modelo de gestão característico dessas parcerias altera a
dinâmica de funcionamento das unidades de ensino. Conclui-se que essa forma de
organização do trabalho escolar não se coaduna com a gestão democrática, haja vista que
são incompatíveis com o princípio da participação e a busca da autonomia expressos na CF
88 e LDB de 96 como definidores da efetivação da gestão democrática nas escolas.
PALAVRAS-CHAVE: Reforma do Estado. Parcerias Público-Privadas. Gestão Democrática.
1 INTRODUÇÃO
O processo de redemocratização pelo qual o Brasil passou nos anos 80 construiu
o consenso de que através da democracia o país encontraria o caminho do crescimento
econômico e social. Essa tomada de consciência da importância da participação política
para o futuro do país possibilitou “a ampliação da presença da sociedade civil nas políticas
públicas e o crescimento das chamadas instituições participativas” (AVRITZER, 2007, p.
443).
A Constituição de 1988 legitimou esse movimento reivindicatório da sociedade
brasileira ao definir a implementação dos conselhos na gestão das políticas sociais de
educação, saúde, assistência social etc. Em relação específica à educação, o texto
constitucional adotou o princípio da gestão democrática no ensino público na forma da lei,
corroborado, posteriormente, pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que preconiza a ampla
participação dos profissionais da educação na elaboração e implementação do Projeto
Político Pedagógico das escolas.
Entretanto, esse envolvimento da sociedade civil nas discussões, formulação e
execução das políticas sociais foi atravessado pela reforma do Estado dos anos 90, quando
novos parâmetros de gestão dessas políticas são traçados. As parcerias público-privadas,
estabelecidas entre o Estado e o setor privado, foram o principal mecanismo utilizado pela
nova gestão pública para redefinir o papel do Estado em relação às questões sociais na
área educacional.
Esse fenômeno instiga-nos a investigar qual o lugar da gestão democrática nas
parcerias público-privadas, notadamente, ao que se refere aos princípios da participação
e da constituição da autonomia das unidades escolares. Nosso estudo parte da reforma do
estado brasileiro dos anos 90 e suas implicações para a gestão da educação, analisa em
linhas gerais as características das parcerias público-privadas e discorre sobre o princípio
61
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da gestão democrática presente nos marcos normativos-legais que regem a educação
brasileira.
2 REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO DOS ANOS 90 E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO
DA EDUCAÇÃO
A reforma do estado brasileiro na década de 90 partiu do pressuposto de que a
crise fiscal enfrentada pelo Estado era decorrente do modo deste de intervir no econômico
e no social e da sua forma burocrática de administração. O Estado transformou-se em
obstáculo para o crescimento econômico e ao mesmo tempo tornou-se incapaz de
implantar políticas públicas capazes de proteger seus cidadãos frente ao acelerado
processo de concentração de renda característico do fenômeno da globalização.
Esta visão social-liberal, característica dos anos 90, identificou a crise como gerada
pelo próprio Estado, refutou a proposta conservadora do Estado Mínimo e propôs a
reconstrução do Estado, para que este voltasse a corrigir e complementar as falhas do
mercado.
A reconstrução do estado brasileiro assentou-se em quatro processos básicos:
delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho através de programas de
privatização, terceirização e publicização; redução do grau de interferência do Estado
transformando-o em indutor da capacidade de competição do país em nível internacional;
aumento da governança do Estado mediante promoção do ajuste fiscal e adoção do
modelo gerencial na administração pública; aumento da governabilidade, capacidade
política de governar (PEREIRA, 1998).
Desses quatro processos, interessa-nos aprofundar a delimitação das funções do
Estado, uma vez que a principal estratégia adotada na área da educação foi a transferência
para o setor público não-estatal da execução das políticas educacionais.
A delimitação das funções do Estado ocorreu a partir do tríplice processo de
privatização, publicização e terceirização. A utilização desses processos está relacionada
às áreas de atuação do Estado: atividades exclusivas, Serviços Sociais e Científicos, a
produção de bens e serviços para o mercado.
As atividades exclusivas do Estado são aquelas que só podem ser por ele
exercidas, não admitem concorrência, são monopólio do Estado, como o poder de
arrecadar impostos, de regulamentar as atividades econômicas e fiscalizar o cumprimento
das leis. Além dessas atividades, temos aquelas relacionadas ao Estado Social, que, apesar
de não serem exclusivas do Estado, “envolvem direitos humanos fundamentais que
qualquer sociedade deve garantir a seus cidadãos” (PEREIRA, 1998, p. 64), como formular
políticas na área econômica e social seguida de transferência de recursos e defender o
meio ambiente.
A produção de bens e serviços para o mercado – siderurgia, petroquímica,
telecomunicações – é uma atividade que, na lógica da reforma dos anos 90, deve ser
privatizada, posto que “ficou definitivamente claro que a atividade empresarial não é
própria do Estado, já que pode ser muito melhor e mais eficientemente controlada pelo
mercado do que pela administração” (PEREIRA, 1998, p. 65-66).
Os serviços sociais e científicos envolvem atividades que não são exclusivas, pois
não envolvem poder de Estado como escolas, universidades e hospitais. Por não serem
atividades exclusivas do Estado, “podem ser controladas não apenas através da
administração pública gerencial, mas também e principalmente através do controle social
e da constituição de quase-mercados” (PEREIRA, 1998, p. 66).
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A reforma definiu o processo de publicização – transformar uma organização
estatal em uma organização de direito privado, mas pública não estatal – o mecanismo
ideal da ação do Estado na área social, por serem atividades fortemente financiadas pelo
setor público,
Pereira (1998) esclarece que a palavra “publicização” foi criada para distinguir
esse processo da privatização - transformação de uma empresa estatal em privada – e
evidenciar que, além da propriedade estatal e da propriedade privada, existe no
capitalismo contemporâneo a propriedade pública não estatal.
[...] se definirmos como público aquilo que está voltado para o interesse geral, e
como privado aquilo que é voltado para o interesse dos indivíduos e suas
famílias, está claro que o público não pode ser limitado ao estatal, e que
fundações e associações sem fins lucrativos e não voltados para a defesa de
interesses corporativos mas para o interesse geral não podem ser consideradas
privadas”. (PEREIRA, 1998, p. 67)

Percebe-se que com a reforma, o Estado passou a exercer as funções de
coordenação e regulação legal das políticas sociais, dentre elas a de educação. Para tanto,
passou a celebrar contrato de gestão com as chamadas “organizações sociais” – uma
entidade pública de direito privado que celebra um contrato de gestão com o Estado, e
assim, é financiada parcial ou mesmo totalmente pelo orçamento público” (PEREIRA, 1998,
p. 70).
A terceirização, processo que também compunha a reforma do Estado nos anos
90, é o processo de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio - limpeza,
vigilância, transporte - necessários ao cumprimento de suas funções exclusivas. A
terceirização desses serviços mediante licitação pública acarretaria economia significativa
para o Estado, o que justifica a opção por esse processo.
No Brasil, o discurso do governo para justificar a urgência da reforma estava
ancorado na ideia de ser o Estado o grande responsável pela crise e no discurso de que
para impulsionar o crescimento econômico e proteger as políticas sociais seria
imprescindível que o Estado buscasse novas formas de se relacionar com a sociedade civil.
Entretanto, autores como Peroni (2003, 2013) e Peroni e Adrião (2005) contestam
as ideias que embasaram a reforma do Estado já a partir do diagnóstico dos responsáveis
pela crise “[...] existe uma crise estrutural do capital e o neoliberalismo, a globalização, a
reestruturação produtiva e a terceira via são estratégias do capital para superação de sua
crise de diminuição na taxa de lucro e são essas estratégias que redefinem o papel do
Estado” (PERONI, 2013, p. 237).
Para a autora, a crise no Estado seria consequência da crise do capitalismo
contemporâneo e não a sua causa. Peroni (2013, p. 235 apud MÉSZÁROS, 2011) evidencia
que a crise tem “caráter universal, (...) não atinge apenas um ou outro país; sua escala de
tempo é extensa e contínua, não é limitada ou cíclica, como as crises anteriores do capital”.
O endividamento do Estado, na visão da autora, não é decorrente da sua forma
de intervenção na economia nem do investimento nas políticas sociais, mas resulta do
socorro do Estado ao capital financeiro, afinal, nas grandes crises do capitalismo é o Estado
quem é chamado para acalmar os mercados, citando como exemplo a crise do sistema
bancário americano.
A partir da análise da natureza da Reforma do Estado Brasileiro e dos argumentos
que a fundamentaram, é necessário compreender as características gerais das parcerias
mantidas entre o Estado e o setor privado na área educacional, para que possamos discutir
qual o espaço da gestão democrática no âmbito dessas parcerias.
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3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
A reforma do Estado dos anos 90 se materializa na política educacional brasileira
através de parcerias entre o setor público e o privado mediante o estabelecimento de um
contrato de gestão conforme determina a lei N° 9.637/98. Segundo aponta Peroni e Adrião
(2005, p. 143):
Se atentarmos para a normalização dessas parcerias, temos que a parceria entre
o Poder Público e a entidade qualificada será feita mediante um contrato de
gestão pelo qual a organização social (0S) apresenta um programa de trabalho,
a ser avaliado mediante indicadores de qualidade e produtividade.

Percebe-se que a melhoria dos indicadores educacionais é um dos principais
objetivos dessas parcerias. A dificuldade que os sistemas de ensino encontram em elevar
seus índices nas avaliações externas motiva as redes a estabelecer contratos com ONG’s,
institutos, associações, sistemas privados de ensino, pois prevalece a crença de que estes
ao adotarem mecanismos de gestão similares ao do mercado trariam para o âmbito dos
sistemas maior eficácia e maior eficiência às questões educacionais. “As redes públicas têm
buscado as parcerias como forma de atingir a tão almejada “qualidade da educação”
imposta pelas avaliações e ditadas por uma lógica mercantil” (PERONI, 2013, p. 248).
Como assinala Afonso (2001, p. 26), existe uma pressão exercida no interior das
escolas “através do predomínio de uma racionalidade instrumental e mercantil que tende
a sobrevalorizar indicadores e resultados acadêmicos quantificáveis e mensuráveis sem
levar em consideração as especificidades dos contextos e dos processos educativos”.
Outro fator apontado por Peroni (2013) na normalização dessas parcerias é a
apresentação de um programa de trabalho capaz de superar as dificuldades da escola em
ensinar e tornar efetiva a aprendizagem dos alunos. Esses projetos chegam prontos às
unidades de ensino, que devem mobilizar seus profissionais para compreenderem a lógica
subjacente a sua elaboração visando à execução das ações.
Fonseca (2014) salienta que planos gerados externamente à escola adotam uma
concepção gerencial, daí a importância das escolas absorverem a metodologia de
planejamento que redimensionará a gestão e a organização do trabalho escolar. O
monitoramento e a avaliação do impacto das ações são constantes, uma vez que a gestão
privada age em função da eficácia e dos resultados imediatos.
Pelo exposto, consideramos pertinente o questionamento que Peroni (2013, p.
249) faz em relação ao estabelecimento dessas parcerias:
Questionamos o que significa o sistema público abrir mão das suas prerrogativas
de ofertar educação pública de qualidade e comprar um produto pronto, desde
o currículo escolar, já que as aulas vêm prontas e os professores não podem
modificá-las; até a gestão escolar ser monitorada por um agente externo e
transformar os sujeitos responsáveis pela educação em burocratas que
preenchem muitos papéis.

O conceito de sociedade civil adotado nessas parcerias difere da concepção de
sociedade civil adotada pelos movimentos sociais característicos da década de 80, época
marcada pela luta em torno da redemocratização do país.
Naquele contexto, a sociedade civil era entendida como espaço de lutas, conflitos,
contestações na busca de construção de uma sociedade democrática e socialmente justa.
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Nas parcerias público-privadas esse conceito é despido de seu componente ideológico e
político. A sociedade civil é concebida como espaço de convergência de interesses, não há,
portanto, conflitos de classe.
Os dispositivos legais que regem a educação brasileira colocam a autonomia da
escola e a efetiva participação dos profissionais que a formam como pilares fundamentais
para a construção da gestão democrática. No próximo tópico, abordaremos essa questão
e faremos um paralelo com as características gerais das parcerias descritas anteriormente.
4 A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E LDB 9394/96
Construída em plena ascensão do Neoliberalismo, quando as políticas sociais
eram vistas como uma das causas da crise fiscal enfrentada pelo Estado, a Constituição de
1988 mostrando seu caráter progressista e democrático, produto da efervescência política
do contexto que a gerou, reconheceu os direitos sociais como “direitos” definindo como
um dos objetivos de nossa República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
A gestão democrática é um dos princípios norteadores do ensino público expresso
no art. 206. Sendo um princípio, cabe aos entes federados definir em lei específica a forma
de organização dessa gestão. A opção pela gestão democrática é um desdobramento do
que está posto no artigo 1° da CF/88 ao definir que a República Federativa do Brasil se
constitui em Estado Democrático de Direito. Outro princípio estabelecido é de que o
ensino deve ser ministrado com base no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,
ou seja, não é o pensamento de um grupo que deve nortear o pensamento de toda a rede.
A análise desses dois princípios aponta que a escola e os sistemas devem ser
geridos de forma coletiva, ou seja, é necessária a participação das pessoas nas tomadas de
decisões. Embora as unidades de ensino reúnam seus membros para fazer adesão às
parcerias público-privadas através de registro em ata, este processo é meramente formal.
Concordamos com Andrade (2012, p. 158 apud DEMO, 1996, p. 10) para afirmar
que “o poder não pode chegar a seu destino como poder, por isso, com frequência, usa a
capa da participação. Este é o seu melhor disfarce. Quando a imposição é aceita como
forma de participação, temos o poder hábil, estratégico, capaz”. Não se constrói a gestão
democrática sem pluralidade de ideias, sem a construção de consensos a partir da
mediação de conflitos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 – LDB/96 – em seu artigo 3°, em
consonância com a Constituição Federal, ratifica a gestão democrática como um dos
princípios regentes do ensino público. O artigo 14 determina que os sistemas de ensino
definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica,
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração
do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.
Apesar de a LDB/96 ter sido promulgada “numa conjunta política em que estavam
em mudança as relações entre o Estado, a sociedade e a educação, para a qual se tentava
impingir os ditames do mercado” (AZEVEDO, 2011, p. 94) trouxe para o interior da escola
as vozes dos diversos atores que compõem seu contexto mediante participação na
elaboração da proposta pedagógica e organização em conselhos.
Assim, é imprescindível que o projeto educacional pertença ao contexto social
imediato da escola, que se configura como produção coletiva na qual a
participação efetiva-se quando a comunidade da escola é chamada para
contribuir desde a definição de suas necessidades e expectativas até o encontro
de alternativas de soluções. (HORA, 2007, p. 41)
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Nas parcerias público-privadas não existe participação efetiva dos sujeitos no
processo. As redes de ensino na busca por resultados firmam as parcerias a revelia do que
pensam diretores, professores, alunos e pais e as escolas recebem materiais estruturados
pelos técnicos dos institutos (Airton Sena, Unibanco), sistemas privados de ensino
(Objetivo, Anglo) “com orientações para o professor e para o aluno, com treinamento para
os professores e planejamento pedagógico previamente elaborado, sem nenhuma
consideração às diferenças de clientela a que se dirigem” (ARELARO, 2007, p. 916).
Importa dizer que a participação e a autonomia são imprescindíveis para a rotina
da escola. Para ratificar esse pressuposto a LDB garante a formação dos Conselhos
escolares que asseguram e ampliam os níveis de participação no interior das escolas, pois
cria uma poderosa ferramenta de democratização do poder onde todos podem contribuir,
com igualdade de oportunidades, na construção de um plano de ação coletivo (ANDRADE,
2012).
Na LDB/96 a gestão democrática da educação exige o exercício e a efetivação da
autonomia das escolas. No artigo 15 está posto que os sistemas de ensino assegurarão às
unidades escolares públicas de educação básica progressivos graus de autonomia
pedagógica e financeira.
A autonomia pedagógica possibilita à escola escolher dentre as possibilidades
previstas na lei as formas de organização do ensino mais adequadas as suas peculiaridades.
Nas parcerias público-privadas não há espaço para a autonomia das unidades de ensino,
pois como afirma Bordignon (2001, p. 162): “nesse modelo as rotinas são fundamentais. O
risco deve ser reduzido ao mínimo (...). A busca de inovação aumenta o risco e
compromete a eficiência”.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Carta Magna de 1988 e LDB/96 colocam a gestão democrática como um dos
princípios norteadores do ensino público. Pode-se afirmar que, após 20 anos de regime
autoritário, democratizar as relações no interior da escola fazia parte do processo mais
amplo de democratização da sociedade brasileira.
A gestão democrática da educação, conforme as orientações legais, consolida-se
no contexto das instituições através da participação de seus profissionais na construção
do projeto pedagógico e da formação dos conselhos escolares, o que assegura a
representatividade de todos os segmentos nas tomadas de decisões definidoras dos rumos
da escola.
Esses dois processos, construção da proposta pedagógica e formação dos
conselhos, são a principal expressão de democracia da gestão e exigem que a autonomia
da escola seja respeitada, determinação essa expressa na LDB/96. São os profissionais da
escola os maiores conhecedores da realidade na qual a instituição está inserida, devem,
portanto, ter autonomia para traçar os objetivos, as metas, as estratégias viáveis ao
alcance de sua missão.
A reforma do Estado dos anos 90 se concretiza nas políticas educacionais através
das parcerias público-privadas que adotam a gestão gerencial como o modelo mais
eficiente de administrar a escola e os processos que nela ocorrem. Nesse modelo,
diretores, professores e alunos executam ações contidas no programa de trabalho
definidor da parceria entre o Estado e a entidade privada e através das rotinas de
planejamento, metodologias estabelecidas no interior da escola há o controle de tudo o
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que nela acontece, para que seja assegurada a melhoria dos resultados nas avaliações
externas.
Essa forma de organização de ensino características das PPP não se coaduna com
a gestão democrática, haja vista que são incompatíveis com o princípio da participação e
a busca da autonomia expressos na CF/88 e LDB/96 como definidores da efetivação da
gestão democrática nas escolas.
Nesse sentido, é necessário repensar a forma pela qual estas parcerias são
estabelecidas. Se for o critério da excelência dessas instituições no trato das questões
educacionais que as qualifica a intervir no ensino público, certamente, elas podem a partir
de um mergulho na realidade concreta dessas escolas, através de discussões com a
comunidade escolar, redimensionar a sua proposta de trabalho considerando as
peculiaridades locais e a intencionalidade educativa expressa no projeto pedagógico
construído pelas diversas vozes existentes na escola.
Concordamos como Arelaro (2007, p. 917) quando afirma que “política pública
educacional para ser competente tem que ter cheiro, voz e ação das gentes. E com o sonho
de um dia ser feliz, numa sociedade menos injusta e, aí sim, socialmente competente”.
Parece-nos que é deste espírito que se alimenta o princípio da gestão democrática que
rege a educação brasileira.
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POLÍTICA EDUCACIONAL: PROFESSORES PARA O CAMPO E O FECHAMENTO DE ESCOLAS
DO CAMPO NO OESTE POTIGUAR
Katson Fernandes63
RESUMO: O presente escrito, busca refletir de forma crítica, sobre alguns
desdobramentos e contradições que permeiam a política nacional de Educação do
Campo, tendo em vista que no território brasileiro já estão em funcionamento 42
cursos de Licenciatura em Educação do Campo, espalhados pelos Estados brasileiros,
objetivando fomentar a formação de professores para atuarem em escolas do campo. Na
contramão dessa política nacional, temos observado o crescente fechamento das escolas
situadas na zona rural. Partimos da hipótese de que o fechamento desses
estabelecimentos de ensino pode estar relacionado ao avanço acelerado de um novo
modelo de produção para os territórios rurais, que é o agronegócio, sendo mais explícito
em regiões onde a conivência do Estado com empresas privadas vem sendo
fortalecida pelo discurso da empregabilidade, e mais que isto, acreditamos que o
fechamento destas escolas, é contraditório quando analisamos as políticas públicas
que vêem sendo efetivadas há pouco mais de uma década para garantir o direito de
acesso a educação pelas populações rurais, isso tem significado o silenciamento das
populações do campo e a erosão da resistência às práticas abusivas e destrutivas do
agronegócio. Como lócus de pesquisa, optamos por investigar a região do Oeste Potiguar
nos concentrando nos municípios de Apodi e Mossoró, ambos localizados na região Oeste
do Estado do Rio Grande do Norte. O município de Apodi/RN, tem um expressivo
equilíbrio em relação as populações que vivem no território denominado como rural e as
que moram na zona urbana, um fato peculiar em relação a estrutura demográfica
brasileira. Esta é uma das características que contribui para que este município tenha uma
vasta e importante produção agrícola, seja ela baseada no modelo da agricultura familiar
e recentemente o modelo do agronegócio tem avançado para o território apodienses.
Já o município de Mossoró/RN, sedia a Universidade Federal Rural do Semi-Árido
(UFERSA), que oferece através do Programa de Apoio à Formação Superior em
Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), desde 2012, o Curso Licenciatura
Interdisciplinar em Educação do Campo. Os resultados são parciais, mas indicam
relevância de se discutir esta contradição tendo em vista que são duas ações que parte
dos governos e que precisam ser complementadas entre si e não contraditórias.
Palavras-chave: Educação do Campo; Fechamento das escolas do Campo; Formação de
professores; Política Educacional.
1 A EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS: PONTOS E
CONTRAPONTOS
O campo brasileiro não deve ser entendido como espaço harmônico, homogêneo
e isolado da realidade social como um todo. Com isso queremos afirmar que, mesmo
antes da presença do capitalismo em suas formas mais elaboradas e sofisticadas, o
campo sempre foi um espaço de lutas e disputas de diferentes interesses.
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Nessa perspectiva, no Brasil o campo se abre para o sistema capitalista nascente,
tendo seu auge de intensidade na década de 1960, do século XX, com o processo
de modernização da agricultura que contribuiu paradoxalmente com o empobrecimento
das populações do campo, dada a diminuição do uso de mão-de-obra e a crescente
mecanização das atividades somado ao uso de agroquímicos conforme Balsan (2006).
Foi diante deste processo que, o quadro populacional foi sendo invertido, as
áreas urbanas passaram a representar a modernização, a tecnologia e o
desenvolvimento e as áreas do campo enfraquecidas foram associadas ao atraso, a
pobreza, a sede e fome. De acordo com Balsan (2006, p. 133):
[...]a decadência da economia rural, o endividamento de muitos
agricultores, a deterioração dos preços agrícolas, a redução do
espaço físico, a inadequação da legislação trabalhista, entre
outros, dispersaram milhares de agricultores em busca de novos
espaços, contribuindo com o inchamento das cidades.

O crescente processo de exploração do trabalho levou os trabalhadores a
traçarem, ao longo das décadas, estratégias de luta e resistência. Como podemos ver:
Assim, o final da década de 40, os anos 50 e o início da década de 60
foram marcados por este processo de organização, reivindicação e luta
no campo brasileiro. No Nordeste esse processo ficou conhecido com a
criação das “Ligas Camponesas”, cuja luta pela terra e contra a
exploração do trabalho marcou significativamente sua ação
(OLIVEIRA, 2007, p. 104)

A organização dos trabalhadores rurais em torno da defesa de seus direitos,
a exemplo das Ligas Camponesas, proporcionou o surgimento dos movimentos
sociais vinculados ao campo, com intuito de promover uma melhoria na realidade
do campo, passaram a questionar o Estado, e atuar na perspectiva de que a luta no
campo, não poderia resumir-se apenas a conquista da terra, e sim a todos os direitos
sociais que estavam sendo negligenciados às populações camponesas. Vale registrar
que os movimentos sociais vinculados às lutas do campo são bastante heterogêneos e
que parte desses movimentos tiveram grande impulso com a Teologia da Libertação, nos
anos de 1960 ainda do século XX. Por esta razão, é possível perceber certo
“comunitarismo cristão” em muitas propostas, ou mesmo na própria Pedagogia do
Oprimido, conforme expõe Zanella (2003). Parte destas propostas não apresentam a
necessidade de ruptura e superação do modo de produção capitalista, mas defendem
soluções de terceira via, onde reformar parece mais possível que transformar. É no bojo
desses processos históricos que a educação do campo foi se constituindo enquanto
bandeira de luta.
Dentre os direitos retirados das populações do campo, lançou-se um olhar
profundo para a educação, que nesse contexto era desenvolvida pelo Estado, e na
percepção dos movimentos sociais da época funcionava apenas como um modelo
ampliado, compensatório e urbanocêntrico, conhecido como educação rural, que
não atendia as demandas daquelas populações,
Um primeiro desafio que temos é perceber qual educação está sendo
oferecida ao meio rural e que concepção de educação está presente
nesta oferta. Ter isso claro ajuda na forma de expressão e
implementação nossa proposta. A educação do campo precisa ser
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uma educação específica e diferenciada, isto é, alternativa. Mas
sobretudo deve ser educação no sentido amplo de processo de
formação humana, que constrói referências culturais e políticas para
a intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando
a uma humanidade mais plena e feliz (FERNANDES; CERIOLI;
CALDART, 1998 p.23)

Foi partindo desta conjuntura, que os movimentos sociais do campo, destacandose pela sua grande contribuição, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST, criado em 1984, passou a questionar a educação que estava sendo efetivada pelo
Estado, que se denominava Educação Rural, levantando assim um novo paradigma
educacional para a realidade brasileira - a Educação do Campo. Este marco do
novo paradigma de Educação do Campo teve como ponto de partida o I Encontro
Nacional de Educadores da Reforma Agrária(I ENERA) em 1997, e foi se solidificando
com a “I Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo”, realizada em 1998, dessa
forma:
A educação do campo surge das experiências de luta pelo direito
à educação e por um projeto político pedagógico vinculado aos
interesses da classe trabalhadora do campo, na sua diversidade
de povos indígenas, povos da floresta, comunidades tradicionais e
camponesas, quilombolas, agricultores familiares, assentados,
acampados à espera de assentamento, extrativistas, pescadores
artesanais,
ribeirinhos
e trabalhadores assalariados rurais64.
(ENERA/BRASIL,2015, p. 91)

Essa concepção inicial de Educação do Campo, instigou vários outros
movimentos sociais camponeses, a colocaram em suas pautas de luta esta educação
diferenciada, e desta forma os povos do campo intensificaram suas lutas por uma
educação que reconhecesse suas diversidades, saberes e tradições. Com ênfase na
Pedagogia do Movimento, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) traz
em sua proposta de educação a valorização das experiências ocorridas fora do ambiente
formal de educação. Desse modo, as aprendizagens e experiências vivenciadas fora da
escola também constituem-se de fundamental importância para a organização
comunitária. A Pedagogia do Movimento é entendida como uma síntese de três grandes
correntes da tradição crítica, sendo elas a pedagogia socialista, a Pedagogia do Oprimido
e a Pedagogia do Movimento, de acordo com Caldart (2000).
Bezerra Neto (2010) explica que “a Pedagogia do Movimento forma-se a partir da
mistura de várias teorias pedagógicas que pretendem misturar correntes filosóficas,
entre elas o marxismo e o idealismo existencialista, numa base eclética, utilizada como
método de formação”. Este é um dos aspectos nodais, que fazem divergir diferentes
abordagens sobre a educação do/no campo. Os fundamentos histórico-filosóficos que
sustentam a proposta implementada pelas políticas públicas no Brasil que têm arrimo
na proposta que valoriza as experiências, as identidades, os saberes, as histórias
de vida e as especificidades do campo – como se este estivesse descolado da
totalidade social. Afora estes elementos de cunho mais epistemológico, asseveramos
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que a educação do campo situa-se como contra-hegemônica frente os processos de
produção e reprodução do capital.
Esses processos educacionais contra hegemônicos subsidiaram a abertura
para formação de novos processos pautando-se cada vez mais a cobrança e a
implementação de políticas públicas para atender as demandas apresentadas pelos
movimentos sociais.
Desde processo de articulação e lutas algumas conquistas dos
trabalhadores camponeses organizados merecem destaque: a criação
do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária(PRONERA); as
Diretrizes Operacionais para Educação Básica das Escolas do
Campo(2002); A Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO);
Saberes da Terra; as Diretrizes Complementares que instituem normas
e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de
atendimento
da
educação básica
do
campo(2008);
o
reconhecimento dos dias letivos do tempo escola e tempo comunidade
das instituições que atuam com a pedagogia da alternância (Parecer
01/2006 do CEB/CNE); a criação dos Observatórios de Educação do
Campo, além da introdução da Educação do Campo nos grupos e linhas
de pesquisa e extensão em muitas universidades e institutos pelo
país afora e o Decreto n. 7.352/2010, que institui a Política Nacional
de Educação do Campo.( FONEC, 2012 )

Analisando o quadro de conquistas alcançadas, torna-se notório que muito tem
se avançado no que diz respeito às políticas públicas direcionadas, para o
reconhecimento e valorização da educação do campo, destacando que todas
sem
exceções,
foram construídas pelos movimentos sociais, através de lutas
constantes.
Estas ações têm contribuído bastante para a luta pela consolidação da Educação
do Campo, porém o momento ainda requer avanços, pois na contramão destas
conquistas o avanço acelerado do capital por meio da reestruturação produtiva e da
exploração cada vez mais agressiva do trabalho humano tem feito surgir a criminalização
dos Movimentos Sociais no contexto de avanço das fronteiras agrícolas e graves disputas
pelo território. Nesse mesmo lastro, a relação entre Estado e capital cada vez mais
acentuada por meio da desresponsabilizacão da esfera pública na oferta da educação
tem feito a recente política de educação do campo retroagir.
A luta dos movimentos sociais do camponeses é por um projeto de
sociedade fundamentado na agricultura familiar e na agroecologia, e com
reconhecimento e valorização das populações tradicionais. Assim, luta-se por um
quadro de políticas reparatórias que visem a melhoria de vida das populações
situadas no campo. Essas políticas, como é o caso da educação do campo, devem ser
entendidas como transitórias até que se alcance um quadro social de transformação
radical.
O Estado em sua relação inseparável com o capital tem apoiado de forma
predominante os grandes empresários produtores de monoculturas, legitimando o
avanço do agronegócio nas fronteiras agrícolas e no território camponês, o que os
estudos vêm apontando como um dos graves problemas que atingem diretamente as
populações que constroem o campo brasileiro, e que se relacionam direta ou
indiretamente o Fechamento das Escolas do Campo, pois a política nacional de educação
do campo defende o modelo da agroecologia e se respalda na contrahegemonia ao
modo de produção capitalista.
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2 UMA VISÃO MACRO DO FECHAMENTO DE ESCOLAS DO CAMPO NO BRASIL
Os movimentos sociais estão atentos ao problema que está presente cada vez mais no
campo brasileiro, que é o avanço das estratégias do capitalismo, que se reproduz de
forma clara no avanço do agronegócio em territórios antes predominados pela
agricultura familiar, como é o caso do território da Chapada do Apodi no Rio Grande do
Norte, no município de Apodi. Esta região encontra-se como território de conflito entre
os dois modelos, de um lado temos um território possuidor de inúmeras
experiências de convivência com o semiárido, e de práticas concretas de agricultura
familiar, e de outro se tem um avanço acelerado do agronegócio, como exemplo da
implantação do perímetro irrigado de Santa Cruz, onde o Estado nas suas esferas federal e estadual, tem se articulado para implementação deste projeto, que irá trazer
consequências negativas para a população de Apodi, como afirma em Dossiê publicado
em 2012 pelos movimentos sociais da região:
Essas comunidades camponesas da Chapada do Apodi-RN possuem
aspectos culturais, históricos e sócioeconômicos próprios, hoje
referência nacional em produção agroecológica e familiar e que, devido
ao modo como o projeto está sendo executado, estão na iminência de
uma série de violações aos seus Direitos Humanos, econômicos,
ambientais, sociais e de saúde65. (DOSSIÊ, 2012)

E assim como em Apodi, em outras regiões do Brasil o agronegócio tem se
“caracterizado” falsamente como agricultura familiar, para amenizar os impactos sociais
e ambientais de sua atuação, este processo de avanço do capital tem interferência direta
na promoção e efetivação da Educação do Campo, chegando até em algumas
circunstâncias, o Estado ter desenvolvido políticas públicas, com o intuito de subsidiar
qualificação profissional para mão de obra dos projetos do agronegócio, aplicando uma
“falsa” Educação do Campo. Contudo, os movimentos sociais, não estão alheios diante
desta conjuntura, e estão em luta:
Desde nossa atuação específica, mas na articulação necessária com
outras organizações e forças da classe trabalhadora, isso implica em
continuar/radicalizar a luta pelo acesso das famílias trabalhadoras do
campo à educação escolar pública. Isso se refere às lutas mais amplas
pela universalização do acesso à educação básica e pela
democratização do acesso à educação profissional (que não se reduza
à lógica Pronatec) e à educação superior (que não se reduza à educação
a distância). E no campo há uma ilusão a ser combatida de que,
porque temos um “Pronacampo”, a questão do direito e do acesso
já está resolvido. Enquanto as escolas continuam fechando66 (DOSSIÊ,
2014, p.16).

Com isso percebemos que apesar de significativos avanços nas políticas públicas
de Educação do Campo, permanecem algumas contradições, que levam os movimentos
sociais a se colocarem em luta constante. Uma das maiores problemáticas das últimas
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Trecho retirado do Dossiê do Perímetro Irrigado de Santa Cruz de Apodi. Disponível em:
https://dossieperimetrosirrigados.net/estudos-de-caso/perimetro-irrigado-santa-cruz-de-apodi/. Acesso
em 18/03/2017.
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décadas, é a continuidade do fechamento de escolas do campo, considerando ainda as
poucas escolas que resistem, em sua maioria nomeadas de “escolas isoladas”. Estas
escolas têm dificuldades de aplicarem a legislação vigente para Educação do Campo, pois
situam-se no campo mas implementam a mesma formação precarizada da cidade.
Recente publicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), nos apresenta
dados do fechamento de escolas no Brasil:
Segundo o estudo Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise,
publicado pelo Ipea em 2012, houve um processo acelerado de
fechamento de escolas no campo em todo o país. No período de 2002
a 2010, foram fechadas 27.709 escolas, das quais 3.630 apenas entre
2009 e 2010. (2014, p.36)

Estes números de fechamento de escolas do campo apresentados, foram uma
ação motivadora para desencadear nos movimentos sociais, lutas para reverter ou
estagnar este fenômeno no campo brasileiro, causado em partes pelo avanço do
agronegócio. Vale salientar que, é um processo que parte de diferenciações entre
as regiões brasileiras, segundo dados do Censo escolar publicado em 2013 pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira – INEP, haviam sido
fechadas na região Nordeste 16.892 escolas localizadas na Zona Rural, enquanto neste
mesmo ano a região Sudeste por exemplo, apresentou um número de 3.980 escolas
fechadas.
Diante deste cenário, concluímos que o fechamento de escolas do campo, não é
um caso isolado, está presente em quase todos os municípios do Brasil. Nesta conjuntura
apresentada na última década, se fez necessário partir para uma luta conjunta, em defesa
das populações do campo, foi contemplando esta demanda que no ano de 2011,
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, se articulou e lançou uma
campanha nacional permanente, denominada “Fechar escola é crime”. Esta fora uma das
ações mais relevantes que se concretizou no Brasil, nos últimos tempos, para tentar
impedir o acelerado fechamento de escolas do campo. Cumpre, por imperioso, destacar
que a educação do campo não pode ser entendida como um fim em si mesma, pois no
âmbito da luta de classes e da relação entre os Movimentos Sociais e a política pública há
interesses inconciliáveis, nesses termos Albuquerque (2011, p.46) explica que:
Os retrocessos estão ligados à perda de radicalidade por meio de
concessões e estreitamentos, dada a correlação de forças desfavorável
aos trabalhadores e a idéia de transformações sociais radicais, que
implicam na assepsia política da Educação do Campo no âmbito
do Estado, assim como a política pública de Educação do Campo
proposta pelo Estado só pode ser política de educação escolar,
impondo uma adequação do conteúdo da Educação do Campo à
forma imposta e instituída pelo Estado

3 O REFLEXO DO FECHAMENTO DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN
De acordo com o documento Notas estatísticas Censo Escolar 2017, “a maior rede
de educação básica do País está sob a responsabilidade dos municípios, concentrando
cerca de 2/3 das escolas (114,7mil)”, desta maneira analisar o caso de Apodi/RN nos dá a
convicção de que não estamos tratando de escolas isoladas, mas de um conjunto de
instituições que se relacionam em sua totalidade.
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O município de Apodi/RN, localizado na região do Médio Oeste Potiguar também
tem apresentado um quadro significativo para o número de escolas fechadas, o que podese considerar como um aspecto contraditório, tendo em vista este território ser referência
em práticas de ações agroecológicas e de agricultura familiar, potencializando as
identidades dos povos do campo. Além disto, no município de Mossoró/RN há pouco mais
de três anos foi criado o curso Interdisciplinar de Educação do Campo, que tem por
finalidade formar professores para atuar nas escolas do campo.
De acordo com dados publicados pelo Censo Escolar de 2014, das 65 escolas
de dependência administrativa do município de Apodi, que tiveram sua situação de
funcionamento paralisadas,67 , somente uma é localizada na zona urbana, e as 64
restantes eram localizadas na zona rural, se analisarmos as que foram paralisadas de
dependência administrativa do governo do Estado, das 15 publicadas todas estão
localizadas na zona rural.
Com isso conclui-se que a conjuntura de Apodi/RN, acompanha o cenário
nacional, e que se faz necessário haver uma articulação conjunta de movimentos sociais,
sindicatos, universidades, cooperativas e demais entidades, para fiscalizar esta realidade
e exigir a efetivação do direito à educação e garantir as conquistas no que diz respeito à
normativa que versa sobre a escola do campo - a Lei nº 12.960 de 2014, que acrescenta
à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica – LDB, a exigência de
manifestação/argumentação de órgão normativo do sistema de ensino para o
fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. A normativa institui da
seguinte forma:
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.
Parágrafo único. 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. (Incluído pela Lei nº 12.960, de 2014)

Um avanço significativo, apesar de não ser suficiente, pois não impede o
fechamento destas escolas, porém exige ao menos uma justificativa de seu fechamento.
Apesar das muitas concessões feitas pelo Estado aos Movimentos Sociais camponeses que permanecem a construir a Educação do Campo, ainda há muito para se fazer
principalmente no que diz respeito ao fechamento destas escolas, e as condições
mínimas de funcionamento das que ainda resistem. Vale atentar ao fato de que, na
conjuntura de crise estrutural em que nos encontramos é necessário pensar em
mudanças estruturais, que não ocorrerão - se a classe trabalhadora que produz toda a
riqueza - não tomar ciência disto. Além dos processos de conscientização a classe
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trabalhadora precisa se apropriar do conhecimento historicamente produzido pelo
conjunto dos homens e mulheres, esta é uma condição sine qua non.
Segundo dados do Censo escolar de 2016, 33,6% das escolas brasileiras
encontram-se na zona rural, o que evidencia, em nossa compreensão, a pertinência do
presente estudo. A demanda pela existência das escolas do campo não é um mero
capricho dos Movimentos Sociais, é uma urgência histórica no contexto brasileiro. Por
outro lado, as poucas escolas existentes estão ainda em processo de adequação às
normas da educação do campo, tanto do ponto de vista físico, pois ainda existem escolas
que não tem um suporte mínimo de condições para atuação, quanto do ponto de vista da
formação dos educadores para atuarem nessas escolas. As coleções de livros didáticos
específicas para o trabalho com a Educação do Campo vêm sendo utilizadas, mas ainda
há dificuldades de trabalho com esse material.
Além disto, a ideia de educação contextualizada impressa nessas coleções faz
aparecer algumas falas contraditórias quanto aos conteúdos. Para alguns, os conteúdos
são resumidos e “pobres” em relação aos conhecimentos que os alunos precisam
adquirir na educação escolar, para outros os conteúdos são adequados e se houver uma
formação específica é possível fazer um ensino contextualizado. Esse é um dos aspectos
relevantes que vêm configurando as experiências de educação no Oeste Potiguar. A
política nacional de formação, implementada inicialmente pelo PROCAMPO encontra-se
em andamento, e no contexto potiguar há pouco mais de três anos a Licenciatura
Interdisciplinar em Educação do Campo está em andamento68. As experiências com a
formação de professores em educação do campo vêm se mostrando positivas e
promissoras, pois no semiárido potiguar é alta a demanda de comunidades rurais que
necessitam de atendimento escolar. Por outro lado, essa formação não foge à regra da
maioria das licenciaturas em Educação do Campo no Brasil. O ecletismo teórico é
predominante e a pouca definição de uma posição radical acerca da contradição capitaltrabalho se expressa nas indefinições sobre a própria alternância como metodologia
de ensino. Assim, muitos dos projetos desenvolvidos tanto na alternância, como nas
atividades de campo se conectam com as comunidades no sentido de procurar soluções
para problemas locais.
4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO X FECHAMENTO DAS ESCOLAS DO
CAMPO: CONTRADIÇÕES, LIMITES E PERSPECTIVAS
O campus central localizado na cidade de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande
do Norte, a principal cidade deste território, a Universidade Federal Rural do SemiÁrido(UFERSA), atende alunos de diversas cidades circunvizinhas, inclusive do
município de Apodi, que fica localizado a uma distância de 76 km. Neste campus
é sediado o Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo - LEDOC da
UFERSA, que se encontra em fase intermediária de implantação, pois nenhuma turma
(das sete que já ingressaram) chegou ao final do curso, tendo a previsão que a primeira
turma esteja se formando neste ano de 2017.
O curso foi iniciado a partir da chamada do Edital de nº 2 de 31 de agosto de
2012–SESU/SETEC/SECADI/MEC69, trazendo, dentre outros, os seguintes objetivos:
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A Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo iniciou suas atividades na Universidade Federal
Rural do Semi-Árido em dezembro de 2013 e seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) encontra-se já em
processo de revisão, desde o início do ano de 2015.
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O Programa visa apoiar a implementação de 40 cursos de Licenciatura
em Educação do Campo, que integrem ensino, pesquisa e extensão e
promovam a valorização do campo(...) Os projetos deverão contemplar
alternativas de organização escolar e pedagógica, por área de
conhecimento contribuindo para a expansão da oferta da educação
básica nas comunidades rurais e para a superação das desvantagens
educacionais históricas sofridas pelas populações do campo, tendo
como prioridade a garantia da formação inicial de professores em
exercício nas escolas do campo que não possuem ensino superior
(BRASIL, 2012 p.01).

As normativas em execução que amparam a educação do campo, trazem
consigo uma necessidade de formação de docentes que possam desenvolver esta
modalidade de educação, seguindo as diretrizes nacionais para a educação do
campo. Todavia, esta formação não deve se ater exclusivamente à letra da lei, o que
poderia parecer a mesma formação de um professor da educação rural, com práticas e
ações que não valorizam o sujeito do campo enquanto sujeito de sua vida. Assim, devese considerar a capacidade do homem e da mulher, trabalhadores e trabalhadoras
do campo, proporcionando um aprendizado dialógico.
A Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo - LEDOC, nasce desta
perspectiva de reconhecer o homem e a mulher do campo como sujeitos que
trazem consigo, suas experiências adquiridas ao longo da vida, com o convívio
com a sua comunidade rural. Em se tratando do aspecto regional ainda devemos
considerar, que estamos em uma região localizada no Semi-Árido, um território onde
existem severos períodos de estiagens, e que a permanência do campo é antes de tudo,
uma atitude de resistência e convivência com este bioma, assim como é a construção
de uma educação voltada a contemplar a população camponesa.
Uma característica especifica desta política educacional de formação
de professores para o campo, é a sua construção a partir dos princípio da “Pedagogia
da Alternância”, os estudantes cumprem um período na universidade (tempo escola),
e um tempo na comunidade(tempo comunidade), atualmente obedecendo uma ordem
de três semanas de tempo escola, e duas semanas de tempo comunidade. Neste, os
estudantes, desenvolvem projetos, ações, atividades em suas comunidades de origem,
objetivando a valorização de suas raízes culturais, Segundo Caldart:
A Pedagogia da Alternância, brota do desejo de não cortar as raízes.
É uma das pedagogias produzidas em experiências de escola do
campo em que o MST se inspirou. Busca integrar a escola com a
família e a comunidade do educando (CALDART, 2011 p.104)

O Público-Alvo da LEDOC, são estudantes ligados a movimentos sociais,
residentes em comunidades rurais, e os profissionais da educação básica que atuam
nas escolas do campo, e ainda não possuem o nível superior. Segundo o Censo do IBGE
de 2005, dos 205 mil professores(as) que atuam na zona rural, apenas 44 mil
possuem formação superior. Tal circunstância legitima ainda mais a importância
de estar executando esta política educacional, porém não faz sentindo avançar de um
lado com a formação dos sujeitos que irão atuar no campo, e do outro lado o
Estado estar na vanguarda de um acelerado processo de fechamento dos espaços
que irão receber os egressos deste curso, que é a escola do campo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término deste trabalho, chegamos a algumas conclusões ainda parciais.
Primeiramente, constatamos que a construção da educação do campo no território do
Oeste Potiguar configura uma necessidade histórica – dado o número de comunidades
rurais e a demanda por educação nesses locais. Observamos que o fechamento das
escolas situadas em zona rural vem ocorrendo de maneira silenciosa, ao passo em que o
agronegócio vem se instalando nesses mesmos espaços em velocidade acelerada.
Consideramos que o fechamento das escolas, provoca a erosão da resistência
ao modelo destrutivo do agronegócio, pois as comunidades dispõem de pouco
conhecimento sobre os prejuízos à vida por meio da produção baseada em agroquímicos.
Ainda nesse lastro, a exploração do trabalho camponês - com a ausência das escolas do
campo, tem sido facilitada mediante a propaganda da “falsa agricultura familiar”, onde
as monoculturas são apresentadas como única possibilidade de produção. O uso abusivo
do solo com venenos tem deixado prejuízos irreparáveis às comunidades. Além do uso
de agroquímicos, a exploração da água para produção em larga escala tem feito o
pequeno produtor padecer na estiagem enquanto os empresários, “reis do agronegócio”
lucram com a exploração da água e sem o pagamento de tributos ao Estado. A garantia
de facilidades para a exploração do trabalho humano e dos recursos naturais evidenciam
que a presença das escolas do campo, engajadas num projeto alternativo de produção
da vida favorece a emancipação política, ideológica das comunidades e produz
resistência nos espaços que historicamente são fragilizados pelo abuso do Estado e do
capital.
Por esta razão é necessário construir a educação do campo, estando inserida
de forma direta em um processo de luta social permanente, considerando a
impossibilidade de desvincular a luta camponesa em prol da educação do campo, com
demandas estruturais - a exemplo da luta pela reforma agrária, a luta pelos direitos que
são cerceados da classe trabalhadora do campo e da cidade. É óbvio que não se
pode atribuir ilusões à esfera jurídica, sobretudo, porque o direito é um complexo
de classes que traduz interesses diretamente vinculados à propriedade privada, mas
no horizonte da luta de classes é necessário desenvolver estratégias de resistência e
sobrevivência ao estado de exploração crescente e irrefreável do capital.
A partir do estudo sobre o fechamento das escolas do campo verificamos que o
número de fechamentos é significativo, e que tais ações acabam por pressionar as
populações residentes no campo a sair de suas comunidades, principalmente aquelas
que possuem terras que foram alcançadas por obras do Estado em benefício do grande
capital, a exemplo a implementação do Perímetro Irrigado de Santa Cruz, popularmente
conhecido como “Projeto da Morte”.
Diante da conjuntura apresentada, é colocada aos sujeitos da educação do
campo, estudantes, militantes e docentes, o desafio de permanecer ao enfrentamento,
objetivando defender os interesses das comunidades, garantir a manutenção dos
direitos que foram conquistados, até aqui, por meio de muitas lutas, sendo estas
protagonizadas na maioria das vezes pelos movimentos sociais. O processo de luta ainda
não cessou, a campanha que tem o MST na vanguarda, é um movimento de luta
permanente, e que faz o enfrentamento diariamente para amenizar os impactos que
temos com problemas que afetam diretamente as populações camponesas, a exemplo
do fechamento das escolas do campo.
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PRONATEC: Conexões de uma política pública como proposta de desenvolvimento da
formação em enfermagem de nível médio
Maria José Fernandes Torres70
RESUMO: O artigo “Pronatec: Conexões de uma Política Pública como proposta de
desenvolvimento da formação em Enfermagem de nível médio” tem como objetivo
avaliar o Pronatec e a sua proposta de desenvolvimento interligando educação e
trabalho, na área da enfermagem, especificamente quanto ao Técnico de Enfermagem.
É possível considerar que o Pronatec seja uma política desenvolvimentista aplicada nas
dimensões previstas no estudo? Para atender ao tema proposto faremos uma pesquisa
bibliográfica, tendo como referencial teórico: Castro e Oliveira, (2014), autores do artigo
Políticas Públicas e Desenvolvimento, que apresentam como objetivo do artigo
contribuir para o debate sobre as conexões entre o padrão de desenvolvimento e as
políticas públicas no país. No campo de ação da enfermagem, abordaremos as
dimensões: social; econômica; ambiental; territorial e político-institucional,
apresentando os pontos relacionados ao seu desenvolvimento profissional e a suas
relações com o mundo do trabalho e sustentabilidade.
Palavras-chave: Pronatec; Avaliação de Políticas Públicas; Educação Profissional;
Enfermagem.
1 INTRODUÇÃO
O artigo “Pronatec: Conexões de uma Política Pública como proposta de
desenvolvimento da formação em Enfermagem de nível médio” tem como objetivo
avaliar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego–Pronatec e a sua
proposta de desenvolvimento interligando educação e trabalho, na área da
enfermagem, especificamente quanto ao Técnico de Enfermagem.
Para atender ao tema proposto faremos uma pesquisa bibliográfica, tendo como
referencial teórico: Castro e Oliveira (2014), autores do artigo Políticas Públicas e
Desenvolvimento, que apresentam como objetivo do artigo contribuir para o debate
sobre as conexões entre o padrão de desenvolvimento e as políticas públicas no país.
No campo de ação da enfermagem, abordaremos as dimensões: social;
econômica; ambiental, territorial e político-institucional, apresentando os pontos
relacionados ao seu desenvolvimento profissional e a suas relações com o mundo do
trabalho e sustentabilidade.
O nosso questionamento inicial é considerar se o Pronatec é uma política
desenvolvimentista aplicada nas dimensões previstas no estudo.
Então o que é uma política desenvolvimentista?
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
programa que vem sendo executado pela União e instituições financiadas pelo
programa, com finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica,
por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, foi
instituído pela Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e sofreu alterações pela
Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013.
Estalei define seis objetivos prioritários para sua execução que são:
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação
profissional e tecnológica;
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por
meio da articulação com a educação profissional;
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do
incremento da formação e qualificação profissional;
V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos
de educação profissional e tecnológica.
VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e
tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda.

O artigo compõe-se de três partes. A primeira aborda o Pronatec e sua proposta
de desenvolvimento para a formação profissional de nível médio para a enfermagem. A
segunda, através de um levantamento bibliográfico das Dimensões apresentadas por
Castro e Oliveira (2014), e em terceiro as Dimensões apresentadas por Castro e Oliveira
(2014) e sua conexão no campo da ação da educação profissional em enfermagem.
2 O PRONATEC E SUA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO PARA A FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO PARA A ENFERMAGEM
Biancarelli (2013) faz referência aos termos conceituais do rótulo
“desenvolvimentista”, agregado ao conceito de desenvolvimentismo como uma
ideologia que prega a intervenção do Estado, o nacionalismo e a industrialização para o
desenvolvimento (BIANCARELLI, 2013 apud FONSECA, 2004, p.148). Assim, ele afirma
que:
“Partindo da experiência brasileira recente, esta qualificação consiste
em, especificamente, incorporar e enfatizar a dimensão social como
elemento central e orientador do desenvolvimento” (BIANCARELLI,
2013, p.148).

O estudo sobre o primeiro ano do governo Dilma Rousseff (2011-2016)
considerou que os princípios que nortearam sua atuação inicial derivam de um
modelo desenvolvimentista, em que o Estado tem importante papel na regulação e
fomento do crescimento econômico, bem como na definição das estratégias para o
crescimento. Estudo sobre seu primeiro ano de governo, elaborado pelo Centro de
Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores em parceria com o Instituto Humanitas da Unisinos
este,
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“Considerou que os princípios que nortearam a sua atuação inicial
derivam de um modelo desenvolvimentista, em que o Estado tem
importante papel na regulação e fomento do crescimento econômico,
bem como na definição das estratégias para o crescimento” (SANSON,
2011).

O Pronatec, política pública que vem sendo executada pela União e instituições
públicas e privadas financiadas pelo programa, com finalidade de ampliar a oferta de
educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de
assistência técnica e financeira, instituído pela Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro
de 2011 e que sofreu alterações pela Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013.
O Instituto Humanitas da Unisinos considerou que os princípios que nortearam
sua atuação inicial derivam de um modelo desenvolvimentista, em que o Estado tem
importante papel na regulação e fomento do crescimento econômico (SANSON, 2011).
Os desafios apresentados pelo Pronatec para a Educação Técnica Profissional
para o período 2015-2018 foram a oferta de 12 milhões de matrículas de 2015 a 2018;
Continuar a ampliação de vagas gratuitas; Itinerários formativos: Estabelecer a
articulação entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada por meio de
itinerários formativos; Expansão da educação profissional a distância; Promover a
integração entre educação profissional e ensino médio; Fortalecer as políticas de
formação de profissionais da educação para a Educação Básica e Educação Profissional
Técnica –EPT; Fortaleceras ações de inclusão: acesso, permanência, êxito e inserção
sócio profissional; Implantar o sistema nacional de avaliação da EPT (MONTAGNER,
2015).
Segundo Campello (2000) a dualidade estrutural reflete uma fragmentação da
escola quando os caminhos são diferenciados segundo a classe social, repartindo-se os
indivíduos por postos antagonistas quer do lado dos explorados, quer do lado da
exploração.
Para melhor compreensão estaremos apresentando um levantamento da
estrutura de oferta de cursos cadastrados no MEC por região de saúde (Quadros1 e 2).
O Rio Grande do Norte possui 164 municípios que estão distribuídos em oito regiões de
saúde.
Quadro 1 –Regiões de saúde e cidades do Rio Grande do Norte que ofertam cursos Técnicos de
Enfermagem regulares nos sistemas de ensino no cadastro do MEC – Sistec – Jan de 2018

REGIÕES DE SAÚDE
1 ª Região de Saúde
2 ª Região de Saúde
3 ª Região de Saúde
4 ª Região de Saúde
5 ª Região de Saúde
6 ª Região de Saúde
7 ª Região de Saúde
8 ª Região de Saúde

CIDADES DO RN
Nova Cruz e São José de Mipibu
Mossoró
Ceará-Mirim, João Câmara, Lajes e Macau
Caicó, Currais Novos e Parelhas
Santa Cruz e São Paulo do Potengi
Apodi e Pau dos Ferros
Canguaretama, Macaíba, Natal, Parnamirim e São
Gonçalo do Amarante
Assú, Afonso Bezerra e Ipanguaçu

Fonte: Disponível em: <http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap>. Acesso em: 10 jan. 2018.
Elaborado pela autora.
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Quatro2 – Oferta de Cursos Técnico de Nível Médio para Enfermagem por dependência
administrativa e tipo de oferta (BRASIL, 2018)
Escolas
Escolas
Tipo de oferta
Tipo de oferta
REGIONAL DE SAÚDE
Públicas
Privadas
Concomitante
Subsequente
1.ª Região de Saúde –
01
00
01
00
Litoral Sul e Agreste
2ª Região de Saúde – Oeste
01
05***
03
02
3ª Região de Saúde –Mato
Grande e Salineira
4ª Região de SaúdeSeridó
5ª Região de Saúde – Trairi
e Potengi
6ª Região de Saúde – Alto
oeste
7ª Região de saúde –
Metropolitana
8ª Região de saúde –
Valedo Assú

00

01

00

01

00

05***

01

04

00

00

00

00

00

01

00

01

01

18

08

11**

00

03

01

03

Total

02

34

15

23

Fonte: Disponível em:<http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino>. Acesso em:
11 jan. 2018. Elaborado pela autora em Jan 2018.
Nota²:*Escola pública não informa tipo de oferta [;] **Nove escolas privadas não informam
tipo de oferta[;]*** Duas do sistema S;**** Sete escolas ofertam os dois tipos de oferta
concomitantes e subsequentes.

Como se pode observar no cadastro nacional do SisTec MEC, apenas duas escolas
públicas ofertam o curso Técnico de Enfermagem e apenas uma informa que temos dois
tipos de oferta, subsequentes e concomitantes, e também não há cadastro da escolas
técnicas do SUS, as Et-Sus que ofertam cursos de formação, especializações e
qualificações para servidores do SUS.
O processo de trabalho do Técnico de Enfermagem é abrangente, podendo atuar
nas áreas de baixa, média e alta complexidade e também nos serviços técnicos
administrativos que requerem conhecimento específico, como nas áreas da vigilância
em saúde e em outros espaços.
O quadro funcional da enfermagem brasileira se constitui de Enfermeiro, Técnico
de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, de acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho
de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências (COFEN,
1986).
No currículo modular está prevista a certificação para Auxiliar de Enfermagem,
porém há restrições para sua atuação em áreas de média e alta complexidade, sendo
direcionado para os técnicos de enfermagem, atendendo à lei do exercício profissional.
Registra-se que não há formação tecnológica para a área da enfermagem. Os artigos da
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, abaixo, definem a certificação de acordo com a
formação e quais são as atividades destes profissionais:
“- Art. 7º. São técnicos de Enfermagem: I - o titular do diploma ou do
certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a
legislação e registrado pelo órgão competente; II - o titular do diploma

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

229

ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso
estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural
ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem e no,
- Art. 8º - São Auxiliares de Enfermagem: I - o titular do certificado de
Auxiliar de Enfermagem conferido por instituição de ensino, nos
termos da Lei e registrado no órgão competente; II - o titular do
diploma a que se refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 1956; III - o
titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso III do Art. 2º.
da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961; (COFEN,1986)”
“Art. 12 - O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio,
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de
Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da
assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a) participar
da programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações
assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro,
observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei; c)
participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em
grau auxiliar; d) participar da equipe de saúde. (COREN,1986).
Art. 13 - O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio,
de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem
sob supervisão, bem como a participação em nível de execução
simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: a)
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; b) executar ações
de tratamento simples; c) prestar cuidados de higiene e conforto ao
paciente; d) participar da equipe de saúde.” (COREN,1986).

O processo de trabalho da enfermagem permite a hierarquização e
fragmentação formada por três categorias: a formação superior, a educação profissional
e a fundamental, cujas funções são definidas pela Lei 7.498/1986, porém na prática elas
se confundem. A título de exemplo, a técnica de verificação dos Sinais Vitais requer
conhecimento e habilidade técnica, somando a isso a experiência profissional que está
contemplada na atuação dos três componentes da equipe enfermagem, porém, na
distribuição das tarefas estão está, na maioria dos serviços direcionada para o auxiliar e
o técnico em enfermagem a verificação dos sinais vitais, e representa então na
diminuição do custo da força de trabalho comprada pelo capitalista, conforme
Pires(2009):
“A divisão do trabalho não apenas fragmenta o processo permitindo
um aumento da produtividade como também hierarquiza as
atividades, atribuindo valores diferentes a cada tarefa executada por
diferentes trabalhadores ou grupo de trabalhadores específicos.
Assim, aumenta a produtividade não só pelo aumento numérico dos
produtos em uma determinada unidade de tempo como também
aumenta a produtividade diminuindo o custo da força de trabalho
comprada pelo capitalista.” (PIRES, 2009).

Diante dos avanços de informações técnicas, da tecnologia hospitalar, somandose ao aumento da população que procura os serviços de saúde e ao acréscimo na
complexidade dos problemas de saúde, torna-se necessária uma intervenção cada vez
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mais diferenciada e complexa da assistência prestada pelo profissional de enfermagem
de nível médio, e demais profissionais da saúde. Assim, entendemos que, em face da
complexidade e especificidade do trabalho em saúde, busca-se um trabalhador com
formação com bases sólidas, do ponto de vista técnico-científico e humanista.
O avanço tecnológico na área da saúde traga compreensão de que o cuidado se
torne uma ação mecanicista das atividades de enfermagem, no cuidar humanizado o
técnico de enfermagem deve compreender a si e aos outros, tomando consciência dos
valores e princípios que norteiam a sua ação.
Os sujeitos que pretendem ingressar em um curso profissional Técnico de nível
médio, que estão definidos no art. 2º da Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro de 2011
e alterações pela Lei nº 12.816, de 05 de junho de 2013, são: os estudantes do ensino
médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos; trabalhadores, e
estende para os agricultores familiares, silvicultores, agricultores, extrativistas e
pescadores no parágrafo primeiro; beneficiários dos programas federais de
transferência de renda e estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em
escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos
termos do regulamento, e amplia o acesso a pessoas com necessidades especiais,
estabelecendo as condições de acessibilidade e participação no ambiente educacional
de acordo com o art. 2º e o parágrafo segundo a Lei Federal nº 12. 513, de 26 de outubro
de 2011, que decide que:
“Será estimulada a participação das pessoas com deficiência nas ações
de educação profissional e tecnológica desenvolvidas no âmbito do
Pronatec, observadas as condições de acessibilidade e participação
plena no ambiente educacional, tais como adequação de
equipamentos, de materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura
física.” (LEI FEDERAL Nº 12. 513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011, ART.2º§
2º).

A fim de atender às condições de acessibilidade as instituições devem fazer as
adaptações em sua estrutura física, como a construção de rampas, na largura das portas,
banheiros adaptados, equipamentos de deslocamento, como cadeira de rodas, dentre
outras providências.
Para a enfermagem o processo de inclusão do deficiente físico é algo a se refletir,
visto que, prioritariamente, se faz necessária para a atividade da enfermagem boa saúde
física e mental para o desenvolvimento da sua prática. Sendo uma profissão de
abrangência em várias áreas, requer um repensar na adequação de equipamentos, de
currículos e materiais pedagógicos adaptáveis à formação técnica de enfermagem em
áreas em que a sua deficiência possa ser superada. No processo de trabalho dos
profissionais de enfermagem, quando ocorrem acidente sem ambientes externos ou no
trabalho que provocam deficiência, se faz necessário o remanejamento em serviço e/ou
ambiente onde o servidor poderá desenvolver suas atividades técnicas com base no seu
conhecimento, promovendo a sua inclusão e atendendo aos seus limites em decorrência
de seu processo de adoecimento ou por alguma deficiência diagnosticada após
avaliação médica. Isto é relevante, no sentido deque valoriza o trabalhador.
O Decreto nº 5.154, de 22 de julho de 2004, define as modalidades de educação
profissional e tecnológica nos cursos de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional; e de educação profissional técnica de nível médio.
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Registre-se que não há formação tecnológica para a área da enfermagem. O
COFEN, através de uma norma administrativa, no seu art.3º, veda o registro para
tecnólogos e dá outras providências.
Art. 3º É vedado o registro e a inscrição aos portadores de diplomas de
tecnólogo e aos egressos de cursos sequenciais de formação específica
com carga horária e conteúdos programáticos não contemplados na
Lei nº. 7.498, de 25 de junho 1986.

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT),é instrumento que disciplina a
oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio, para orientar as
instituições, estudantes e a sociedade em geral (BRASIL, 2015). É um referencial para
subsidiar o planejamento dos cursos e correspondentes qualificações profissionais e
especializações técnicas de nível médio referidos na Lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011, que foram relacionadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), devendo
contar com carga horária mínima para a educação formal baseada na legislação vigente
para o ensino médio, de 1200 horas.
O MEC, diretamente ou por meio de suas entidades vinculadas, disponibiliza
recursos públicos às instituições de educação profissional e tecnológica da rede pública
federal, instituições públicas e privadas, o que permitirá o atendimento aos alunos
matriculados em cada instituição no âmbito do Pronatec.
Que resultados são esperados no âmbito social, econômico, territorial,
ambiental e político-institucional, no desenvolvimento humano com a implementação
do Pronatec, como política pública na formação de Técnicos de Enfermagem?
Trazendo o resgate histórico sobre o processo de desenvolvimento dos países
desenvolvidos, os autores Castro e Oliveira (2014) afirmam que a ação do Estado trouxe:
“Influências e consequências em diversos elementos conformadores
da economia, da sociedade e do mercado, como, por exemplo, a
montagem de fortes estruturas de proteção social no chamado
Welfarestate71”(CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p. 20).

Castro e Oliveira (2014) conceituam o termo “desenvolvimento” como a
capacidade de determinada sociedade superar os entraves à realização de sua suas
potencialidades e que a promoção do desenvolvimento no Brasil e a projeção se deram
no século 21, quando o Brasil passou a experimentar a formulação e a implementação
de políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento num sentido
socialmente mais inclusivo do que o praticado anteriormente. Os autores sentiram-se
motivados a contribuir para o debate sobre as conexões entre políticas públicas e o
padrão de desenvolvimento em curso no país, e propõem cinco grandes dimensões:
social, econômica, ambiental, territorial e político-institucional. E pressupõem que os
resultados esperados do processo de desenvolvimento, considerando essas dimensões,

²"Welfarestate" teve sua origem no pensamento keynesiano e surgiu como resposta para o que
se vivia na Europa. Entre os seus objetivos, há dois essenciais: a garantia do bom funcionamento
do mercado segundo o pensamento de Adam Smith e a defesa dos direitos dos cidadãos na
saúde, educação e alimentação. (wikipedia.2018)
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vão depender das combinações de políticas públicas conduzidas pelos diversos Estados
nacionais.
Quadro3 –Dimensão social, econômica, ambiental, territorial e político-institucional e suas
conexões políticas segundo(CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p.36 -37).

DIMENSÃO SOCIAL, ECONÔMICA, AMBIENTAL, TERRITORIAL E POLÍTICOINSTITUCIONAL E SUAS CONEXÕES POLÍTICAS
DIMENSÃO SOCIAL
Políticas sociais como eixo principal Garantia da oferta de bens e serviços, nas
composto pelo conjunto de políticas, transferências de renda e na regulação de
programas e ações do Estado.
elementos do mercado. Justiça social
através da proteção social, que resulta na
seguridade social, ideia de solidariedade, a
promoção social, entendida como geração
de igualdades, oportunidades e resultados
para indivíduos e/ou grupos sociais, para
dar respostas aos direitos sociais e a outras
situações não inclusas nos direitos,
qualidade de vida da população, reduzindo
a pobreza e a desigualdade. O processo de
universalização deve conseguir atingir as
populações mais pobres com bens e
serviços de boa qualidade.
DIMENSÃO ECONÔMICA
Caracteriza-se
por
políticas
macroeconômicas e de financiamento
que buscam garantir os objetivos de
estabilidade macroeconômica e de
crescimento, em alguns casos
podendo ter preocupações com a
redistribuição de renda.

Nesta dimensão as políticas públicas podem
dar curso e velocidade aos investimentos
em produção e consumo de massa e
investimentos em infraestrutura econômica
e social. Também são importantes as
políticas voltadas para potencializar o
processo de inovação, fortalecendo os
encadeamentos produtivos.
DIMENSÃO AMBIENTAL
Tem como centro a sustentabilidade, As políticas públicas podem e devem
associando
o
desenvolvimento cumprir papel relevante, buscando a
produtivo a um meio ambiente recuperação e preservação do meio
equilibrado e saudável, pelo uso ambiente como critério para o desenho e
adequado dos recursos naturais.
para a implementação dos programas e das
ações. Em contrapartida, os problemas
ambientais, quando de sua ocorrência,
atingem fortemente as populações mais
pobres, forçando ainda mais a necessidade
de aperfeiçoamento das políticas públicas.
DIMENSÃO TERRITORIAL
As políticas públicas tendem a buscar, A atuação do Estado nesse sentido é
essencialmente, a distribuição pelo fundamental, pois o jogo das forças de
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território nacional de condições mais
adequadas de acesso a bens e
serviços, e a redistribuição de
oportunidades e renda, fortalecendo
e estimulando as potencialidades de
cada território.

mercado tende, em geral, a aumentar e não
a diminuir as desigualdades territoriais. Isso
porque, a partir de uma aglomeração inicial
verificada em determinada localidade,
ocorrem economias de escala e
externalidades tecnológicas, atraindo novos
recursos que reforçam circularmente a
expansão do mercado.
DIMENÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Envolve a promoção da inserção Nesse sentido, Castro e Oliveira, 2014 apud
internacional soberana e o contínuo Evans (2010, p.37), chama a atenção para
fortalecimento do Estado e das que “tanto os teóricos quanto os
instituições
em
um
regime formuladores de políticas não podem
democrático
que
estimule
a ignorar o papel fundamental das
participação e a inclusão social.
instituições estatais na criação bemsucedida do desenvolvimento”.
Fonte: Castro e Oliveira (2014, p.36 -37). Elaborado pela autora em janeiro de 2018.

3 AS DIMENSÕES APRESENTADAS POR CASTRO E OLIVEIRA, 2014 E SUA CONEXÃO NO
CAMPO DA AÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM
O Conselho Federal de Enfermagem, no dia 27 de agosto de 2015, em Brasília,
apresentou o relatório resultado da Oficina, evento realizado pelo COFEN intitulado de
“Políticas Públicas para a Enfermagem com base nos dados da Pesquisa Perfil da
Enfermagem no Brasil”, apresentando os resultados da Pesquisa Perfil da Enfermagem
no Brasil, patrocinada pelo Conselho Federal de Enfermagem e realizada pela Fundação
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, e com o apoio
do Ministério da Saúde - Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos Humanos em
Saúde.
O resultado da pesquisa foi a construção do perfil da equipe de enfermagem no
Brasil, que representa mais de 1milhão e 800 mil trabalhadores. O relatório aponta que
os resultados da pesquisa subsidiarão as discussões e reflexões sobre políticas públicas
para a melhoria da profissão de Enfermagem e para a população por ela atendida.
3.1 DIMENSÃO SOCIAL NO CAMPO DE AÇÃO DE ENFERMAGEM
Segundo Castro e Oliveira (2014) as Políticas sociais, como eixo principal
composto pelo conjunto de políticas programas e ações do Estado, são garantia da
oferta de bens e serviços, nas transferências de renda e na regulação de elementos do
mercado. Consideram que a promoção social entendida como geração de igualdades,
oportunidades e resultados para indivíduos e/ou grupos sociais, para dar respostas aos
direitos sociais e a outras situações não inclusas nos direitos, qualidade de vida da
população, reduzindo a pobreza e a desigualdade e que o processo de universalização
deve conseguir atingir as populações mais pobres com bens e serviços de boa qualidade.
O desenvolvimento da Enfermagem na sociedade brasileira começa no período
colonial e vai até o final do século XIX. A profissão surge como uma prestação simples
de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na sua maioria, por escravos,
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que nesta época trabalhavam nos domicílios. As Santas Casas de Misericórdia foram
construídas com o objetivo de atender a população pobre, administradas por religiosas.
O sentimento de religiosidade marcou os profissionais de enfermagem, haja vista o
discurso ideológico como obediência, abnegação, dedicação e que não exerça a crítica
social, refletindo em sérias dificuldades de ordem social, profissional, com jornadas
longas de trabalho, baixos salários, frágil organização política e na questão de gênero,
predominantemente feminino (GERMANO, 1985).
Frigotto (2009) ressalta que o trabalho humano é uma condição necessária ao
ser humano em qualquer tempo histórico, assumindo formas históricas nos diferentes
modos de produção da existência humana compatíveis com as relações sociais de
produção capitalista que se formalizam na compra e venda da força de trabalho,
trabalho assalariado e alienado.
Importante o registro da evolução do ensino de enfermagem no Brasil a partir de
1890, sendo criada a Escola profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, Decreto nº 791,
de 27 de setembro de 1890.
Diante do exposto e de acordo com o relatório do COFEn com base na pesquisa
do perfil da enfermagem no Brasil, os dados apontam tendências importantes, como o
rejuvenescimento da força de trabalho, crescimento da participação dos enfermeiros na
equipe de trabalhadores; porém apontam desequilíbrio entre oferta e demanda;
concentração nos grandes centros urbanos. Os dados da pesquisa permitem subsidiar a
construção de políticas públicas adequadas com a realidade deste imenso contingente
de trabalhadores, fundamentais para o Sistema Único de Saúde.
3.2 DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE CAMPO DE AÇÃO DA ENFERMAGEM
Maria Helena Machado(COFEn,2015), na oficina realizada para apresentação do
perfil da enfermagem no Brasil, na sua fala, enfatiza que a pesquisa tem como objeto de
discussão a Formação e Mercado de Trabalho,
“Traçado o Perfil Socioeconômico do Profissional de Enfermagem, foi
também possível a caracterização dos Perfis da Formação Profissional,
do Acesso Técnico-Cientifico, do Mercado de Trabalho e das Condições
de Trabalho.” (COFEn, 2015, p.16).

Dentro do universo pesquisado, os resultados foram 1.804.535 (um milhão,
oitocentos e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco) profissionais, dos quais 414.712
Enfermeiros e 1.389.823 Técnicos e Auxiliares. Obtiveram, de uma amostra de 35.916
participantes, questionários online e Pesquisa de Campo, comum índice de resposta
elevado, num valor de 83,2%, e índice de recusa de 12,6%.
Manoel Carlos Neri da Silva, presidente do COFEn, em sua fala registra a
preocupação com o aumento de escolas de enfermagem privadas sem a observância da
qualidade do ensino, formando profissionais sem o rigor técnico-científico. Registra
ainda a:
“Existência de diversos cursos de enfermagem em todo o país na
modalidade noturno e à distância, o que afirma contrariar o
fundamento da estrutura político-pedagógica que preconiza o ensino
em tempo integral e diurno e mediante o desequilíbrio apontado pela
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Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, entre oferta de profissionais
anualmente disponíveis (recém-formados) e a demanda do mercado
de trabalho, gerando uma clara situação de desemprego aberto entre
os enfermeiros na ordem de 12,4%, conclui ser necessário adotar
medidas que possam gerar políticas públicas no campo da formação
dos profissionais de Enfermagem.” (COFEN, 2015).

Trazendo uma reflexão que Castro e Oliveira (2014) fazem, afirmando que no
regime democrático com ênfase é na participação e na inclusão social, sendo assim, há
de se questionar que políticas públicas de inclusão serão pensadas para os trabalhadores
da classe menos favorecida de renda, se o que lhes resta é o curso na “modalidade
noturno”.
Que políticas Públicas poderão ser implementadas na Educação Profissional para
atender ao trabalhador que você almeja ser um “trabalhador da enfermagem”, sem
comprometer a qualidade de sua formação? Coibir os cursos de enfermagem na
modalidade noturno, como proposta do COFEn, que sugere “Por meio de um
instrumento legal, junto ao Ministério da Saúde e Ministério da Educação, proibir a
abertura de novos cursos e determinar o fechamento daqueles em funcionamento
ofertados no país.” (p.12-13). Mas qual opção viável será ofertada?
3.3 DIMENSÃO ECONÔMICA NO CAMPO DA AÇÃO DA ENFERMAGEM
Segundo Castro e Oliveira (2014), a dimensão econômica se caracteriza por
políticas macroeconômicas e de financiamento que buscam garantir os objetivos de
estabilidade macroeconômica e de crescimento, em alguns casos podendo ter
preocupações com a redistribuição de renda. Também são importantes as políticas
voltadas para potencializar o processo de inovação, fortalecendo os encadeamentos
produtivos.
Alei que institui o Pronatec, em seu art. 1o, diz que ele foi criado com “finalidade
de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas,
projetos e ações de assistência técnica e financeira e posteriormente sofreu alterações
pela Lei nº 12.816 de 5 de junho de 2013. E no seu VI objetivo o Pronatec se compromete
a “estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as
políticas de geração de trabalho, emprego e renda”, vinculando a educação ao
crescimento econômico e à empregabilidade.
Nesse sentido, Silva (2015) se posiciona quanto ao campo ideológico e teórico
do discurso de qualificação profissional e empregabilidade difundido pelo Pronatec com
base na Teoria do Capital Humano.
“Devemos atentar que tem por base a Teoria do Capital Humano. Essa
Teoria tem por referência os estudos de Schultz (1973) nos anos de
1956-57 no centro de estudos Avançados das Ciências do
Comportamento, que observou que muitas pessoas nos Estados
Unidos estavam investindo fortemente nas suas qualificações e que
estes investimentos tinham alguma influência sobre o crescimento
econômico. Para Schultz (1973) o outro elemento constitutivo do
‘Capital humano’ era o investimento em saúde.” (SILVA, 2015, p.125
apud SCHULTZ, 1973).
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A pesquisa sobre o perfil da enfermagem apresenta que os perfis dos salários
pagos aos auxiliares e técnicos de enfermagem no setor público (19%), privado (26,9%)
e no filantrópico (28,2%) se encontram nas faixas salariais que foram denominadas pela
pesquisa como “subsalários”. Ou seja, percebem salários iguais ou menores que 1.000
reais, colocando este contingente em uma situação salarial insustentável. Considerando
ainda os dados da pesquisa que apontam situação de desemprego aberto, com 10,1%,
ou seja, 182 mil desempregados ou subempregados, dos profissionais entrevistados
tendo vivenciado situações de desemprego nos últimos 12 meses e 66,7% relatando
dificuldade de encontrar emprego (COFEn, 2015 p.14-15).
3.4 DIMENSÃO AMBIENTAL NO CAMPO DE AÇÃO DA ENFERMAGEM
As políticas públicas podem e devem cumprir papel relevante, buscando a
recuperação e preservação do meio ambiente como critério para o desenho e para a
implementação dos programas e das ações. Têm como centro a sustentabilidade,
associando o desenvolvimento produtivo a um meio ambiente equilibrado e saudável,
pelo uso adequado dos recursos naturais. (CASTRO; OLIVEIRA, 2014).
Nos serviços de saúde os cuidados na preservação do ambiente interno do
trabalho e externo ao trabalho são fundamentais. Considerando que o lixo que
produzimos nos serviços de saúde, manipulado e acondicionado, deve ser descartado
adequadamente seguindo as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), que é a agência reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial,
vinculada ao Ministério da Saúde, visto que pode trazer danos irreparáveis ao meio
ambiente e à segurança dos profissionais e pacientes.
É importante estarmos atentos aos princípios da prevenção, observando a Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981 – Política Nacional do Meio Ambiente, que tem como
objetivo “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade propícia à vida”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Castro e Oliveira (2014) as Políticas sociais, como eixo principal
composto pelo conjunto de políticas, programas e ações do Estado, é garantia da oferta
de bens e serviços, nas transferências de renda e na regulação de elementos do
mercado, e a dimensão econômica se caracteriza por políticas macroeconômicas e de
financiamento que buscam garantir os objetivos de estabilidade macroeconômica e de
crescimento, em alguns casos podendo ter preocupações com a redistribuição de renda,
o que fortalece o conceito de Fonseca (2004 apud BIANCARELLI, 2013). Com este
posicionamento, pode-se considerar que o Pronatec é uma política desenvolvimentista.
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REFORMAS DO ENSINO MÉDIO: ESTUDO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MOSSORÓ/RN
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RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre as políticas
educacionais do Ministério da Educação (MEC) para o Ensino Médio, nos governos de
FHC e Lula, em escolas públicas da cidade de Mossoró (RN). A pesquisa partiu da
intenção de percebermos a incorporação ou não, as adaptações e as resistências às
políticas governamentais representadas pelas ações do MEC. Buscamos, na construção
dos discursos de gestores e de docentes a função da escola e sua relação com a
sociedade e o mundo do trabalho. Atentamos para as contradições entre os discursos,
os conhecimentos das bases legais que norteiam as intervenções estatais, as condições
estruturais para a consolidação das propostas e suas devidas consequências, e a
sobreposição, nos discursos, das duas intervenções. Apresentamos algumas questões a
partir da realidade que estudamos: 1. Algumas condições para implementar as reformas
nas salas de aula não chegaram às escolas; 2. As propostas não se consolidaram de
forma desejada pelos governos; 3. Alguns professores não mudaram suas práticas
diante do que estava sendo proposto.
Palavras-chave: Reformas do Ensino Médio, Políticas públicas, Formação Escolar.

INTRODUÇÃO
A busca pela universalização do Ensino Fundamental pautou, praticamente, nos
anos oitenta e início dos anos noventa. A partir de meados dos anos noventa, a pauta
foi ampliada para a busca pela significação, qualidade e crescimento das matrículas do
Ensino Médio, transformado, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 1996, em
última etapa da educação básica. Várias políticas foram prescritas, anunciadas,
implantadas, apontando que a educação secundária tomaria novos rumos, seria
revolucionada e faria parte da vida de jovens e adolescentes. Empréstimos externos
foram contraídos, escolas reestruturadas e muitos encontros realizados para discutir os
rumos a serem tomados nessa modalidade de ensino (KULESZA, MEDEIROS, 2000).
Diante do contexto explanado acima, a pauta para o ensino médio versou, tanto
no governo de Fernando Henrique Cardoso quanto no de Luiz Inácio Lula da Silva, na
relação entre essa modalidade de ensino e a inserção no mundo do trabalho atendendo
aos interesses da fase da vida de seu público alvo preferencial. No entanto, as duas
propostas destoavam uma da outra, apresentando-se muitas vezes como antagônicas,
no entendimento de qual a relação a ser estabelecida entre a educação pública, a
formação escolar e o trabalho.
Na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o Ensino Médio foi
propagandeado como para a vida. A proposta consistia em um ensino médio de
formação geral, tecnológico e propedêutico (KUENZER, 2000). As Diretrizes Curriculares
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Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (PCNEM) e o Decreto n° 2.208/97 representaram o grande marco dessa
reforma.
O governo FHC propôs um ‘Novo Ensino Médio’. A ideia central da reforma era
adaptar o ensino às novas determinações do mundo do trabalho centrado nas
transformações técnicas e científicas, na revolução tecnológica e na sociedade da
informação. Como lema, tratou-se de enunciar que ‘o Ensino Médio, agora, é para a
vida’, aproximando a sala de aula dos elementos cotidianos da vida do aluno e dos
interesses imediatos da sociedade (PCNEM, 1999).
Já em tempos de Luiz Inácio Lula da Silva o Ensino Médio ganhou uma proposta
integrada. Apesar de nos primeiros anos apenas administrar a herança de Fernando
Henrique Cardoso, o governo mostrou-se sensível ao apelo de uma parcela significativa
dos educadores e revogou o Decreto n° 2.208/97. Agora a lei aponta para o Ensino
Médio Integrado e toma forma através do Decreto nº 5.154/04. Este Decreto foi um
marco importante na medida em que revogou a obrigatoriedade da separação entre o
ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio e delegou as formas de
articulação entre a educação profissional (integrada, concomitante e subsequente) e o
ensino médio para a decisão das redes e instituições escolares.
CONSTRUÇÕES METODOLÓGICAS
Sob o cenário político jurídico, descrito acima, realizamos pesquisa nas escolas
de ensino médio na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). A metodologia
utilizada combinou vários métodos e técnicas, necessários à concretização, objetivando
perceber nos discursos docentes, a incorporação, as adaptações e as resistências a essas
políticas governamentais, atentando também para as condições e os limites estruturais
para a consolidação das propostas para o ensino médio e suas devidas consequências.
A pesquisa foi realizada entre os anos de 2009 a 2012, fruto do projeto de iniciação
científica, sediado no Grupo de Estudos em Educação, Estado e Sociedade (GEPEES), da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)72.
O estudo teve caráter qualitativo na medida em que optamos por descrever e
analisar os elementos constitutivos das políticas educacionais na prática docente, no
cotidiano da escola, buscando construir relações entre a teoria, as normas e as ideias
apresentadas pelos entrevistados (MINAYO, 2002). Desse modo, a investigação
envolveu professores e gestores das quatro maiores escolas de Ensino Médio do
município de Mossoró, mais a Coordenadora Pedagógica das escolas de Ensino Médio,
lotada na 12ª Diretoria Regional de Educação (DIRED).
Inicialmente, tomamos como critério a necessidade de entrevistar docentes e
gestores que estavam na instituição durante os últimos dez anos, período que
correspondeu as duas reformas estudadas. Como sugere Duarte (2002), não
estipulamos um número exato de entrevistados. Buscamos primeiro a aproximação para
detectar os sujeitos que podiam contribuir como depoentes. A escolha dos
entrevistados, assim, esteve submetida à necessidade de encontrar possíveis
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Este projeto contou com apoio da FAPERN (Edital PPP, 2010/2011) e do CNPq (Edital Ciências Humanas, 2010).
Recebeu também apoio de iniciação científica através das bolsistas Erika Roberta Silva de Lima, Dayse Medeiros de
Sousa, Francisca Natália da Silva e Verônica Yasmim Santiago de Lima.
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colaboradores que compreendessem o referencial simbólico, os códigos e as práticas
daquele universo escolar estudado.
No decorrer da pesquisa, vimos a possibilidade de entrevistar entre 2 (dois) e 4
(quatro) professores por escola, mais a técnica da 12° Diretoria Regional de Educação
(DIRED), perfazendo 15 depoentes. Optamos pela entrevista com questionário
semiestruturado com perguntas abertas, onde os pesquisados têm a possibilidade de
falar sobre a questão proposta, sem condições prefixadas pelo pesquisador (MINAYO,
2002).
O artigo apresenta um estudo reflexivo dos documentos oficiais que
ordenaram/influenciaram o ensino médio nos dois períodos aqui estudados: Leis,
Pareceres, Decretos, Resoluções, Parâmetros e Diretrizes.
CIÊNCIA E TEORIAS DAS REFORMAS
Atualmente, o Ensino Médio é a última etapa da educação básica, na qual foi
incluído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Antes desta determinação era
apenas uma intermediação entre os níveis fundamental e superior. A Lei nº 5.692/71
fixava e "estabelecia que o segundo grau tinha a dupla função de preparar para uma
profissão técnica e para o prosseguimento dos estudos, numa busca de juntar a
formação humanista à formação técnica, porém com ênfase central na qualificação
profissional” (SANTOS, 2007, p.47).
Para Santos a escola secundária foi “compulsoriamente” tecnificada. O fato se
deve ao desenvolvimento da indústria no Brasil e a carência de mão de obra qualificada
para atender a demanda do mercado. Assim, a escola tinha função de oferecer formação
propedêutica articulada com a formação técnica.
O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como
elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo para o
exercício consciente da cidadania (Lei 5.692/71, Art. 1º).

Avaliada em 1996, a atual LDB, contemplou mudanças significativas na educação,
servindo de referência para a formação dos Decretos nº 2.208/97 e nº 5.154/04. A Lei
de Diretrizes e Bases da Educação sofreu algumas alterações em virtude dos objetivos
almejados por essas reformas, já que, todas as políticas educacionais devem estar em
consonância com a Lei.
O Decreto nº 2.208/97 regulamentou os artigos 35 e 36 da norma e instituiu
novas diretrizes para o Ensino Médio e para a Educação Profissional de nível médio,
propondo formas de articulações, entre a formação geral e a formação tecnológica.
Determinava, ainda, a separação entre o Ensino Médio e a formação profissional, ou
seja, sem uma base curricular única. O texto publicado no jornal Folha de São Paulo
apresentou à sociedade a nova proposta do Ministério da Educação (MEC) para o Ensino
Médio a partir dessas reformas:
Aprender para vida. Está é a filosofia básica da Reforma do Ensino Médio que
o Ministério da Educação (MEC) vem implementando no país. A reforma
começou com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), em 1996. Um dos pontos principais da reforma é a separação da
Educação Profissional do ensino regular. A partir de agora, a formação técnica
é um complemento da Educação geral e não um pedaço dela. Com essa
mudança, o ensino profissional pode ser cursado ao mesmo tempo em que o
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ensino médio, mas o aluno tem que fazer os dois cursos para receber os dois
diplomas (Folha de S. Paulo. 19/8/99).

Para Santos (2007) o discurso oficial fez parte da pomposa marketing do governo
para efetivá-la. Todos os caminhos das reformas dirigidas pelo governo de Fernando
Henrique Cardoso eram devidamente seguidos de uma intensa propaganda em jornais,
rádio e televisão, sensibilizando a população da necessidade de tais medidas e dos
progressos. Além do Decreto nº 2.208/97, outro marco da reforma foi à elaboração das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), apresentando “uma
proposta de regulamentação da base curricular nacional e de organização do Ensino
Médio” (BRASIL, 1999, p.59). Destarte:
As DCNEM se constituem num conjunto de definições doutrinárias sobre
princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na
organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar integrante dos
diversos sistemas de ensino, em atendimento ao que manda Lei, (...), tendo
em vista vincular a educação com o trabalho e a prática social, consolidando
a preparação para a cidadania e propiciando preparação básica para o
trabalho (BRASIL, DCNEM, 1999).

As Diretrizes ofereciam subsídios aos professores para implementação da
reforma e orientava na busca de novas abordagens e metodologias (BRASIL, 1999),
servindo de base para elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (PCNEM), publicados em 1999, pelo Ministério da Educação.
Em 2004, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ensino Médio
ganhou uma nova proposta, estabelecida pelo Decreto nº 5.154/04 que substituiu o
Decreto nº 2.208/97. Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), a revogação ocorreu
por meio da justificativa de ilegalidade, pois, determinava a separação entre o Ensino
Médio e a Educação Profissional, contrariando a LDB, no que diz seu Art. 40 73.
O Decreto 5.154/04 instituiu novas orientações para a Lei de Diretrizes e Base da
Educação, pautando-se na justificativa de que eram necessárias novas regulamentações
coerentes com a utopia de transformação da realidade da sociedade e do trabalho. O
parecer do CNE/CEB N° 39/2004, defendia a permanência das DCNEM, conforme o
texto:
As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação tanto para o Ensino Médio quanto para a Educação Profissional de
nível técnico, assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais gerais definidas
pelo mesmo Conselho para ‘a organização e o funcionamento dos cursos
superiores de tecnologia’ continuam perfeitamente válidas após a edição do
Decreto nº 5.154/2004. As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Educação não deverão ser substituídas. Elas não
perderam a sua validade e eficácia, uma vez que regulamentam dispositivos
da LDB em plena vigência. O que será necessário fazer é uma ou outra
alteração nas respectivas resoluções definidoras de Diretrizes Curriculares
Nacionais (Parecer CNE/CEB N° 39/2004).
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu Artigo 40º define que “a educação
profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular” (p.16).
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De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) o Decreto tornou-se alvo de
críticas, sendo incapaz de realizar mudanças substanciais nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio e na Educação Profissional, dando continuidade à política
curricular adotada no governo de Fernando Henrique Cardoso.
O Decreto nº. 5.154/2004 delegou as formas de articulação entre a educação
profissional (integrada, concomitante e subsequente) como apresenta o Parecer Nº.
39/04 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Câmara de Educação Básica (CEB).
O Artigo 5º do Decreto nº 2.208/97 define que “a Educação Profissional de
nível técnico terá organização curricular própria independente do Ensino
Médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este”.
Já O Decreto nº 5.154/2004, por seu turno, define que “a Educação
Profissional Técnica de nível médio (...) será desenvolvida de forma articulada
com o Ensino Médio” (Cf. Artigo 4º), e que esta articulação entre a Educação
Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio “dar-se-á de forma
integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio” (Cf. incisos I, II e III
do § 1º do Artigo 4º).

O Parecer Nº. 39/04 além de definir as formas de implementação do Decreto
5.154/04, estabelece uma nova organização curricular para o ensino médio. Dessa
forma o MEC sugeriu uma proposta de Ensino Médio Integrado ao Profissionalizante. O
Decreto nº 5.154/04 delegou as formas de articulação entre a Educação Profissional
Técnica de nível médio com o Ensino Médio Regular. O Parecer nº 39/04 do Conselho
Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de Educação Básica (CEB), apresenta as
modalidades para esta articulação:
O Decreto nº 5.154/2004, por seu turno, define que “a Educação Profissional
Técnica de nível médio (...) será desenvolvida de forma articulada com o
Ensino Médio” (Cf. Artigo 4º), e que esta articulação (...) “dar-se-á de forma
integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio” (Cf. incisos I, II e III
do § 1º do Artigo 4º).

Constituindo três formas originais de cumprimento do Ensino Médio Integrado,
o Decreto, deixa claro as formas de efetivação, e não pretende de maneira nenhuma
manter uma dicotomia entre o Ensino Médio propedêutico com a formação profissional.
Por isso, revela que não é um curso de somatória, mas um momento único onde
ocorrem as duas formações: propedêutica e profissional.
A CONSTRUÇÃO DA REFORMA E A RESSIGNIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS
Políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam limitações,
materiais e possibilidades. Mainardes (2006), desenvolve estudos vinculados a políticas
sociais e educacionais, busca fundamentos em Stephen Ball e Richard Bowe, ampliando
as ideias iniciais de que o ciclo de políticas74 permite análises críticas das formulações
políticas. De acordo com o autor o ciclo está divido em três contextos: “contexto de
influência”, “contexto da produção do texto” e “contexto da prática”.
Mainardes (2006) propõe os ciclos políticos na perspectiva “analítico útil e que permite uma análise
crítica e contextualizada de programas e políticas educacionais desde sua formulação até a sua
implementação no contexto da prática (p.47)”.
74
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Partindo do estudo de Mainardes (2006), atentaremos para análise de textos políticos
produzidos por meio da formulação das políticas educacionais entre os governos de
Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o contexto das
práticas das ações governamentais e dos profissionais que lidam com a prática na escola.
Indo para o âmbito da pesquisa, no decorrer da entrevista com a coordenadora
pedagógica do ensino médio, da 12ª DIRED, atentamos para o discurso oficial do grupo
responsável por socializar as reformas para as escolas.
A Subcoordenadoria de Ensino Médio (SUEM) juntamente com a Secretaria
de Educação (SEEC) resolveram implantar o Ensino Médio Integrado. Fizeram
um projeto para que viessem recursos do Ministério da Educação (MEC) para
pagar os professores das disciplinas especificas. Surge o primeiro problema
referente às horas aula. A hora aula valia 80,00R$ e os outros professores
ganhando menos, quando, ocorreu o processo seletivo. Então assim, o Ensino
Médio Integrado Profissional está concluindo duas turmas de 4° ano, porém,
não têm mais matricula de 2° ano. O Estado que deveria oferecer todo
amparo legal não teve mais condições.

A coordenadora pedagógica do ensino médio descreve o percurso de
conhecimento e possíveis ações nomeadas para concretização do projeto, tendo início
em 2005 o projeto piloto para execução da reforma. Para Mainardes (2006) “Os textos
são produtos de múltiplas influências e agendas e suas formulação envolve intenções e
negociação dentro do Estado e dentro do processo de formulação da política. Nesse
processo, apenas algumas influências e agendas são reconhecidas como legítimas e
apenas algumas vozes são ouvidas” (p.52). A forma como a coordenadora das escolas
de ensino médio expõe o conhecimento sobre a reforma, mostra-se inerente ao
processo de construção da reforma, comum aos discursos dos professores. De acordo
com Mainardes (2006) alguns elementos presentes nesses contextos não são
compreendidos, dentre eles: redes sociais, partidos políticos, governo e processo
legislativo.
Voltando para o campo de pesquisa, buscamos no discurso do gestor apreender
o nível de conhecimento das duas reformas. Sobre a proposta do ensino médio para
vida, como foi propagandeado, o gestor descreveu que lembra vagamente da reforma
versada por FHC, durante a gestão a escola adotava a modalidade propedêutica.
Em 2005, tem início, à experiência piloto do curso técnico de nível médio em
secretariado executivo, com duração de quatro anos, na Escola Estadual Professor Abel
Freire Coelho. De acordo com o gestor a proposta foi apresentada para a instituição:
A partir de 2006 foi implementado o Ensino Médio Integrado, essa
modalidade foi proposta através do Ministério da Educação (MEC) com a
Secretaria da Educação do Estado (SEEC), como forma de possibilitar a
formação técnica ao aluno de ensino médio. A escola recebeu a proposta em
2005 e discutida através de seminários. Em assembleia, a escola decidiu
participar do programa e foi feito um documento colocando-a como
propensa a desenvolver ou a implantar o Ensino Médio Integrado (Gestor, 1).

De acordo com o gestor, da instituição, a proposta foi analisada e em um
primeiro seminário de sensibilização, posteriormente, realizado pesquisas de mercado.
No documento mencionado o projeto já deveria ser encaminhado com valores e
projetos de reforma, bem como, a habilidade profissional requerente do mercado. Para
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o gestor o curso implementado, técnico em secretariado, uma vez que a procura era
recorrente de algumas empresas. Para Lopes (2006) a fala do gestor reforça um discurso
de dominação do “econômico” pela “cultura”. Para a autora “a economia fornece um
repertório de categorias culturais, delineando contornos do pensamento, mas não
define nem fixa os conteúdos particulares do pensamento de uma classe ou grupo
social” (p. 36). Dessa forma é possível perceber movimentos capazes de elaborarem
sistematização de ‘representações’.
Na primeira etapa da pesquisa a Escola Estadual Jerônimo Rosado desencadeava
o processo de adesão da proposta. Entre os anos de 2006 a 2011 a escola adotou o
programa Brasil profissionalizado, iniciativa do Governo Federal com a finalidade de
fortalecer a rede pública de ensino com articulação entre a formação propedêutica e a
formação tecnológica. A publicação no blog da escola diz:
O Governo do Estado iniciou a reforma e ampliação do Centro Educacional
Jerônimo Rosado, em Mossoró, [...]. A escola está passando por uma
transformação para adequá-la às diretrizes curriculares, definidas pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC), e às necessidades de adaptação ao
Ensino Médio Profissionalizante. [...] No período de matrícula, o aluno vai
fazer opção por cursar apenas o ensino médio ou o ensino médio integrado
ao profissionalizante.

A publicação, no blog da escola, notifica sobre o Brasil Profissionalizado. As
adaptações feitas na escola atentam integrar a modalidade de educação de nível médio,
todavia, o reparo na estrutura não atendeu as demandas estabelecidas no projeto
inicial. No que se refere à implementação das reformas, observamos que a Escola
Estadual Gilberto Rola, situada na Maísa, na zona rural de Mossoró, a situação não foi
diferente. O depoimento faz referência ao momento de transição de políticas
educacionais:
Quando iniciei, no ensino médio, estava na discussão de revogação do
Decreto. Esta discussão teve início em meados de 2003. Houve debates para
revogação do Decreto 2.208/97 pelo 5.154/04. No meu ponto de vista o que
mudou de um decreto para o outro foi o fato do governo ter colocado o
Ensino Médio Integrado, por que antes o ensino médio era feito separado,
fazia o ensino médio e o profissionalizante em outro horário de outra forma.
A agora o aluno, além de poder fazer o ensino médio de forma concomitante
ou subsequente na mesma escola, também pode fazê-lo integrado (Gestora,
4).

A instituição aguarda a reforma na estrutura, assim, a construção de
laboratórios, favorece o desenvolvimento do currículo integrado. No momento, a escola
oferece curso técnico subsequente ao ensino médio regular, voltado para a área da
agricultura, envolvendo a economia local. Cabem as instituições de ensino analisar e
estudar as situações, no âmbito das transformações, as exigências no espaço de
formação, identificando as necessidades e demandas dos alunos, incluindo, além das
necessidades de ensino, as articulações com o mundo do trabalho.
Durante o estudo buscamos elementos no Centro de Educação Integrada
Professor Eliseu Viana. Limitações, no campo empírico, inviabilizaram alguns resultados
esperados. Assim, a ausência do gestor, como contribuinte, no estudo e a falta de
conhecimentos das propostas pelos dois professores colaboradores.
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Após buscarmos o conhecimento e a apropriação da reforma por meio da representante
da 12ª Diretoria Regional de Educação e gestores, das instituições investigadas,
atentamos para o processo de incorporação e conhecimento dos professores.
Quando questionados sobre ao momento de transição do ensino médio para o
chamado “ensino médio para a vida”, dos nove professores entrevistados, seis lembram
vagamente da reforma e três disseram nunca ter escutado sobre. O relato da Professora
(4) comprova a falta de conhecimento da reforma: “Vai vim? Já está sendo implantado,
como é? Porque nós não fomos avisados”.
Ao questionarmos sobre o conhecimento do Ensino Médio Integrado apenas um
professor não tinha conhecimento da proposta. De acordo com o Professor (6) “ocorreu
uma convocação para elaborar projetos e a gente escreveu alguns projetos, a gente fez
planos de cursos, mas a promessa é que iniciaríamos no ano de 2010, mas até agora não
houve (...). A exigência era que a escola tivesse passado por uma reforma na estrutura,
mas a verba não veio”. Em algumas situações percebemos a falta de entendimento do
texto oficial. Para Mainardes (2006) “outra forma de compreender a política que
incorpora os sentidos da prática e, dessa forma, concebe as interpenetrações e mesclas
entre dominação e resistência, bem como as ambivalências nos discursos” (39).
As escolas em seus projetos políticos pedagógicos e documentos institucionais
devem incluir as novas nomenclaturas advindas do novo decreto 5.154/2004. Porém as
mudanças não devem ocorrer somente nos papeis e sim na prática, serem efetivadas de
verdade no chão da sala de aula, nas mentes dos executores (professores, alunos e toda
comunidade escolar) e ainda na prática dos governos mantendo seu compromisso de
financiar as novas regulamentações, com recursos próprios para as reformas, para que
se acreditem na concretização das propostas e na melhoria do ensino médio.
TECENDO CONSIDERAÇÕES
A análise dos dados apresentados, neste trabalho e das propostas de reformas,
para o ensino médio, apresentadas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio Lula da Silva não são totalmente efetivadas, entre os motivos, nas salas de aulas,
refere-se à falta de condições. Porém, vale salientar, que não podemos definir a falta de
estrutura como decisivo para efetivação da reforma. Elementos como formação para os
educadores que, por meio dos seus discursos induz a entendermos que as propostas
chegam como uma imposição e que, os mesmos, são responsáveis por colocarem em
prática todas as exigências prescritas no documento oficial da reforma que, na maioria
das vezes, sem nenhuma estrutura que acompanhe as exigências.
O “Ensino Médio para a vida” teve o seu momento de divulgação nos meios de
comunicação, porém, a maior parte professores, colaboradores da pesquisa, relatou
que não trabalharam essa proposta pelos seguintes motivos: 1. Falta de conhecimento;
2. Acreditarem que estavam trabalhando de maneira correta e não existia necessidade
de mudar sua prática; 3. Desacreditarem nos planos dos governos, já que, as mudanças
de políticas são constantes. Desconhecemos os motivos os quais esses profissionais não
tiveram conhecimento sobre o Novo Ensino Médio, já que este foi tão propagandeado.
Por meio dos dados e argumentos descritos, neste trabalho, fica possível
fazermos uma leitura sobre o que é o Ensino Médio Integrado, como estar sendo
implementado nas escolas visitadas e quais condições estão sendo ofertadas.
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Nas escolas, campos de pesquisa, exceto no Eliseu Viana que no momento da
investigação não participava de nenhum programa que integrasse a educação
profissional de nível médio em seu currículo, detectamos a presença do ensino médio
integrado que, na Escola Abel Coelho acontece de forma integrada, exigindo uma só
matrícula e um só currículo, as condições para a concretização dessa integração ainda
são insuficientes, o que implica em uma fragmentação da reforma e, até mesmo, uma
resistência dos professores em pôr proposta em prática. Na Escola Gilberto Rola o
ensino médio integrado acontece de forma subsequente, o aluno cursa o
profissionalizante depois que terminar o ensino regular, neste caso, consideramos o
ensino integrado não pela forma que acontece, pois estaríamos contradizendo a
política, mas, pelo fato do curso profissionalizante ter como regulamentador o Decreto
5.154/04. Nesta instituição a falta de estrutura também dificulta a implementação do
ensino médio integrado.
Na Escola Estadual Jerônimo Rosado o ensino médio integrado será efetivado, os
alunos terão oportunidade de estudar o ensino regular ao mesmo tempo em que o
profissionalizante, integrando um ao outro. Isso só será possível porque a instituição foi
comtemplada com recursos oriundo do projeto Brasil Profissionalizado que, além de
investir na reforma da estrutura do prédio também capacitará os profissionais da Escola.
Consideramos assim, que o sugerido ensino médio integrado pode se consolidar
por meio de programas e projetos governamentais, que trazem os recursos a serem
investidos em melhoria da qualidade do ensino médio, seja com cursos
profissionalizantes ou não, mas que tenham como diretriz o Decreto 5.154/04.
Por fim, apresentamos algumas questões a partir do que estudamos: 1. Algumas
condições para implementar as reformas nas salas de aula não chegaram às escolas; 2.
Pelas falas dos entrevistados vimos que as propostas não se consolidaram de forma
desejada pelos governos; 3. Através dos discursos dos docentes chegamos à conclusão
que, pelo fato de não se sentirem preparados, alguns professores não mudaram suas
práticas diante do que estava sendo proposto; 4. A incorporação e a adaptação real da
proposta que, as reformas trazem foram dificultadas pela falta de recursos e
planejamentos e, 5. O ensino médio, por ser a última fase da educação básica, deve ser
trabalhado de forma planejada e organizada, pois é dentro dele que os adolescentes
decidem seu futuro.
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