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APRESENTAÇÃO 

O X Encontro Estadual da Associação Nacional de Política e Administração da Educação 
(Anpae/RN) tem como tema “A Conjuntura Atual e a Política Educacional Brasileira: perspectivas 
e desafios”. O evento é uma realização da Anpae/RN em conjunto com o Centro de Educação da 
UFRN, Programa de Pós-graduação em Educação e Departamento de Fundamentos e Políticas da 
Educação.  

O Encontro objetiva a difusão e a socialização dos resultados de pesquisas científicas e de 
práticas educacionais (estudos ou experiências concluídas e em andamento) com repercussão na 
gestão escolar e/ou pedagógica. Enfoca temáticas atuais como: plano nacional de educação; plano 
estadual de educação; planos municipais de educação; formação de professores; reforma do ensino 
médio; políticas de avaliação educacional e gestão democrática da educação. 

A programação do evento é composta por uma conferência de abertura, com o tema “A 
Conjuntura Atual e a Política Educacional Brasileira: perspectivas e desafios”, e cinco painéis. Cada 
painel contará com a presença de um/a painelista, responsável por fazer uma apresentação geral da 
temática, dois debatedores que farão comentários críticos e ampliarão a discussão, além de um/a 
coordenador/a responsável por moderar o debate. 

Os/as painelistas, debatedores/as e coordenadores/as convidados/as integram universidades, 
institutos federais, secretarias de educação e instituições de interesses afins. A participação de 
profissionais das secretarias de educação objetiva ampliar a sua interlocução com as universidades, 
construir parcerias de pesquisa e debater acerca da implementação das políticas educacionais em 
âmbito local. 

As temáticas dos artigos e pôsteres enviados para apresentação e debate durante o encontro 
enquadraram-se nos seguintes Grupos de Trabalho (GT): 

        GT 01 – Políticas, gestão e financiamento da educação 
        GT 02 – Currículos e práticas pedagógicas 
        GT 03 – Trabalho e formação docente 
 
Espera-se, portanto, que todos presentes possam usufruir das atividades integrantes da 

programação. Recebam com carinho as saudações da comissão organizadora. 
 
 
 

ANPAE Estadual/RN 
 
 
 

Natal, 20 de setembro de 2018. 
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A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL – MOSSORÓ: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 

Maria Margarett da Silva - UERN 
margarett.margarett@gmail.com 

Allan Solano de Souza - UERN 
asolanosouza@gmail.com 

 
RESUMO: O artigo trata da implantação da escola de tempo integral no RN, identificando os desafios. Apresentaremos 
os resultados preliminares, considerando parte inicial da revisão bibliográfica. Entendemos que a proposta é exequível, 
mas é necessário investir na estrutura física das escolas. 

Palavras Chaves: Escola em Tempo Integral, Implantação, Educação de Qualidade. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Este artigo objetiva investigar o processo de 

implantação da Escola de Ensino Médio em Tempo 
Integral no Estado do Rio Grande do Norte – Mossoró. 

A origem da motivação para tratar esse assunto 
surgiu da minha experiência profissional atuando desde 
fevereiro de 2017 como Coordenadora Pedagógica na 
Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral 
Francisco Antonio de Medeiros – Mossoró. 
Em    participação de várias formações e ciclos de 
acompanhamento/monitoramento percebi 
empiricamente que, para sua implantação, seriam 
necessários diversos recursos materiais e humanos, 
inclusive indisponíveis nesta instituição, porém 
essenciais para consolidação da proposta e oferta de 
uma educação de qualidade. Sendo assim, proponho-me 
a investigar o problema tendo como objetivo identificar, 
entre os docentes, quais os principais desafios 
encontrados nesse percurso, bem como conhecer as 
estratégias de enfretamento utilizadas e saber quais as 
perspectivas em relação a escola em tempo integral. 

No concernente a metodologia, a pesquisa será 
qualitativa. Segundo Menga (1986 APUD Marconi 
e Lakatos, 2006, p 271) o estudo qualitativo “é o que se 
desenvolve numa situação natural; é rico em dados 
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 
realidade de forma complexa e contextualizada.” Além 
disto, a mesma responde a questões particulares não se 
preocupando com o quantitativo e permite a obtenção de 
diferentes pontos de vista presentes numa situação 
social (LÜDKE e ANDRÉ, 1996, p.21). 

 Para embasar teoricamente o trabalho e 
auxiliar na análise dos dados, faremos uma revisão 
bibliográfica, análise documental e aplicação de 
questionários com docentes e da escola Estadual de 
Ensino Médio em Tempo Integral Francisco Antonio de 
Medeiros – Mossoró, a qual será o campo da pesquisa, 
no período de dois anos.  

 A pesquisa bibliográfica e pesquisa 
documental está na perspectiva das autoras Marconi e 
Lakatos (2007, p. 176, 185), segundo as quais a 
pesquisa documental engloba “todos os materiais, ainda 
não elaborados, escritos ou não, que podem servir como 
fonte de informação para a pesquisa científica 
(MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 176)”. A pesquisa 
bibliográfica “trata-se do levantamento de toda a 
bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, 
relacionados ao tema em estudo. O uso do questionário 
dar-se-á devido o mesmo proporcionar conhecer 
opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas 
e situações vivenciadas etc. Gil (1999, p.128). 

A discussão sobre a escola em tempo integral 
se faz oportuna, visto tratar-se de um tema atual no Rio 
Grande do Norte e, ao mesmo tempo, polêmico por 
envolver questões como: ampliação do tempo de 
permanência do aluno, atuação do professor ministrando 
outras disciplinas que não fazem parte da sua formação 
(parte diversificada), a valorização profissional e a 
qualidade da educação. 

Esperamos, com este trabalho, proporcionar 
material bibliográfico para posteriores estudos 
relacionados à temática, partindo do pressuposto de 
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haver poucas produções sobre a escola em tempo 
integral no RN, por se tratar de uma proposta recente no 
Estado, e além disto, colaborar para as discussões em 
torno das condições e necessidades para a ampliação da 
jornada escolar. 

Nesta perspectiva, estruturaremos este artigo 
em dois tópicos. O primeiro, a contextualização 
histórica e o marco legal do ensino em tempo integral e 
a segunda seção, um descritivo do processo de 
implantação das escolas no Rio Grande do Norte. 

 
2 O ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NO 
CENÁRIO BRASILEIRO 

A discussão acerca da educação Integral e a 
oferta de Educação em Escolas em Tempo Integral é um 
conteúdo em constante alvo de debates no Brasil, pois são 
cada vez maiores os desafios os quais se expressam diante 
dos cidadãos que exigem deles a tomada de decisões que 
tenham como resultado o êxito. São vários os dilemas que 
a sociedade enfrenta em especial a escola, cuja 
insatisfação com o ensino se evidencia notoriamente, por 
toda comunidade escolar: estudantes, famílias, gestores, 
professores. 

De acordo com a Constituição Federal 
Brasileira 1988, a educação constitui-se um direito 
garantido a todos os brasileiros, está previsto na referida 
Lei em seu artigo 6º que a educação deverá contemplar 
o indivíduo em todas as suas dimensões: no pleno 
desenvolvimento enquanto pessoa, no preparo para o 
exercício da cidadania e na qualificação para o mercado 
de trabalho (BRASIL, 1988). 

Partindo destas premissas faz-se necessário 
que os órgãos governamentais de todas as esferas, 
federal, estadual e municipal, elaborem políticas 
públicas capazes de viabilizar o cumprimento desse 
direito, pois as mudanças no contexto social, político e 
econômico requer um indivíduo multidimensional. 
Sendo assim a escola tem o papel de preparar o 
estudante para o exercício da cidadania e para o 
mercado de trabalho. 

Nesse sentido, o debate acerca da 
educação integral/ escola em tempo integral é retomado 
e vem se fortalecendo em todo Brasil.  

O tema da educação integral, volta ao 
debate público depois de alguns anos, 
entendendo como caminho para garantir 
uma educação pública de qualidade. 
Experiências e análises sobre o tema estão 
ocorrendo em diferentes partes do Brasil. 
Mas, o tema não é novo; é tema 
recorrente, desde a antiguidade. 
(GADOTTI, 2009, p.21). 

Atualmente, defende-se a escola em 
tempo integral como alternativa para o alcance de uma 
educação de qualidade, que prepare o indivíduo para o 
desenvolvimento das competências exigidas no século 
XXI.  De acordo com Mooll (2014 p. 379) a escola em 
tempo integral é uma condição para o enfrentamento das 
desigualdades educacionais. 

Contudo é preciso esclarecer somente a 
ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 
não garante a melhoria dos índices de qualidade, 
também não se constitui educação integral, a formação 
integral perpassa a temporalidade, pois visa garantir o 
pleno desenvolvimento do sujeito em diversas 
dimensões. (GONÇALVES 2006, p. 130). 

Entendemos que foi nesta perspectiva que 
Anísio Teixeira em 1932 idealizou a de Educação 
Integral, ele acreditava que uma escola de qualidade 
necessitava de uma educação em tempo integral voltada 
para a formação completa do aluno, portanto propunha 
uma educação em que às crianças tivessem na escola 
um programa completo de leitura, aritmética e escrita, 
ciências físicas e sociais, desenho, música, dança 
(ÉBOLI, 1969). 

Sendo assim, em 1950 ele implantou o 
modelo na Bahia criando o Centro Popular de Educação 
Carneiro Ribeiro, onde as classes desprivilegiadas do 
país eram o foco para desenvolve-se um trabalho em 
tempo integral, os alunos recebiam uma educação 
integral, ou seja, que os preparasse em todas as suas 
dimensões, o centro foi dividido em duas partes as quais 
denominou de Escola – Classe local onde os 
professores lecionavam os conteúdos tradicionais e 
Escola Parque que funcionava no contraturno para a 
realização das atividades diversificadas de cunho 
artístico e esportivas. (ÉBOLI, 1969, p. 20). 

De acordo com Cavaliere (2002), embora 
se tenha lutado para o sucesso desse modelo de 
educação, contudo não se obteve êxito, pois sofreu a 
falta de investimento do governo.  

Outra experiência relevante em relação a 
escola em tempo integral ocorreu a década de 1980 
quando  Darcy Ribeiro inspirada em Anísio Teixeira 
implanta os Centros Integrados de Educação Pública – 
os CIEPS, embora esses programas tenham sofrido 
muitas críticas, principalmente às relacionadas ao fato 
de atribuírem à escola uma função assistencialista 
(alimentação, guarda de crianças em situação de risco e 
assistência à saúde) em detrimento do trabalho 
pedagógico, eles se apresentaram, à época, como 
“tentativas de sanar deficiências profundas em duas 
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áreas específicas de políticas sociais – a da educação e 
da promoção social” (PARO, 1988, p. 20). 

Essa contextualização das experiências de 
escolas em tempo integral teve como objetivo facilitar 
as análises do modelo implantado nas escolas públicas 
brasileiras. Porém para discutir as atuais políticas 
públicas de educação, faz-se necessário recorrer às 
legislações em vigência, pois essa temática passou a ser 
tratada de forma mais pontual a partir da Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) 
9.394/2016, que dá abertura para os sistemas de ensino 
ampliar a jornada escolar para o regime integral. 

Art. 34. A jornada escolar no ensino 
fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola. (...) 

§ 2º O ensino fundamental será 
ministrado progressivamente em tempo 
integral. (BRASIL, 1996) 

Além disso, a LDB reitera os princípios 
do direito a educação integral disposto na Constituição 
Federal em seu artigo 2º quem tem como ponto 
principal o desenvolvimento do educando e seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
mercado do trabalho, conforme citado anteriormente. 

Em consonância com a LDB, temos o 
Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024), Lei 
13.005/2014, propondo uma meta direcionada 
especificamente a ampliação da oferta da educação 
integral, conforme Meta 6: “Oferecer educação em 
tempo integral, em no mínimo cinquenta por cento das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos vinte e 
cinco por cento dos (as) alunos (as) da Educação 
Básica”. (BRASIL (2014). 

Nas estratégias para o alcance da meta 6, 
fica clara a possibilidade de articulação da escola com 
os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos, 
e equipamentos públicos como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros. O que nos 
faz compreender que além da ampliação do tempo, o 
PNE incentiva a reflexão sobre o significado de 
Educação Integral, na perspectiva de formação humana 
integral, de formação cidadã. 

Outro instrumento normativo importante é 
a Lei 11.491/2007 do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais – FUNDEB, que teve sua proposta 
ampliada ao diferenciar os coeficientes de remuneração 
das matrículas, não apenas por nível, modalidade e 
etapa da educação básica, mas também de acordo com a 

extensão do turno na escola. Além de considerar o 
tempo integral como possibilidade para toda a educação 
básica nacional, o fundo possibilita a distribuição de um 
percentual maior de recursos para a educação integral. 
Com isto os Estados passaram a dar mais ênfase ao 
assunto, pois cada um possui o seu próprio recurso para 
o investimento nas escolas. (BRASIL, 2017). Com base 
nesses apontamentos, tem-se elaborado a proposta do 
ensino integral no Estado do Rio Grande do Norte. 

 
3 O ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UM 
PROCESSO EM CONSTRUÇÃO 

Ampliar o Tempo de permanência do 
aluno na escola não é algo inovador. Na década de 
vinte, essas discussões já se faziam presentes, embora 
não se utilizasse a expressão Tempo Integral. (PARO, 
1988, p.189). 

 No Estado do Rio Grande do Norte, no 
que se refere ao Ensino Médio, é novo. A implantação 
de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral na rede 
estadual iniciou-se em 2017, visando cumprir a meta 5 
posta no Plano Nacional de Educação - PNE (2014- 
2024), Lei 13.005/2014. (BRASIL, 2014), tendo como 
missão desenvolver a qualidade do ensino, por meio de 
práticas inovadoras, conteúdos, método e gestão, com o 
objetivo de promover a formação humana integral dos 
estudantes nas dimensões individual, social e produtiva. 

Em 2017, dezoito (18) escolas 
distribuídas em vários municípios aderiram a proposta e 
passaram a funcionar em tempo integral. Neste ano de 
2018, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura – 
SEEC ampliou a rede de escolas em tempo integral no 
ensino médio. Atualmente, são vinte e nove (29) 
unidades de ensino das quais vinte e duas (22) são 
escolas de ensino médio e 07 (sete) são centros de 
educação profissionalizante, um avanço considerável. 
(SEEC/ASSECOM, 2017). 

No atual contexto, as instituições, 
temporariamente, estão submetidas às exigências do 
Ministério da Educação e Cultura – MEC, portaria 
1.145/2016 que instituiu os programas de fomento para 
as escolas em tempo integral.  Esta portaria visa 
promover ações compartilhadas com os Estados e o 
Distrito Federal a fim de promover a melhoria do ensino 
médio na perspectiva de universalização do acesso e 
permanência de todos os adolescentes de 15 a 17 anos 
nesta etapa da educação básica, bem como atender a 
meta do Plano Nacional de Educação – PNE. 

Cabe ressaltar que o estado terá o prazo 
de dois anos para elaborar sua própria 
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legislação.  Destaca-se que o projeto de Lei o qual 
regerá o ensino integral no RN está em tramitação na 
Assembleia Legislativa. 

Mediante o amparo legal o Estado do Rio 
Grande do Norte optou por realizar parcerias com o 
Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), 
Sonho Grande e Instituto Natura e Stem Brasil, 
entidades sem fins lucrativos que atuam na educação, 
que pela sua prática de implementação em outros 
Estados, acabaram por viabilizar de maneira mais rápida 
a formação dos atores envolvidos nas escolas em tempo 
integral que o MEC, através da Medida Provisória nº 
746, de 22 de setembro de 2016. 

Art. 1º Fica instituído o Programa de 
Fomento às Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral, em conformidade com as 
diretrizes apresentadas pela Medida 
Provisória nº 746, de 22 de setembro de 
2016 públicas dos estados e do Distrito 
Federal. (BRASIL) 

Essa Medida Provisória visa apoiar a 
implementação da proposta pedagógica de escolas de 
ensino médio em tempo integral das redes públicas dos 
estados e do Distrito Federal. A proposta pedagógica 
das escolas de ensino médio em tempo integral terá por 
base a ampliação da jornada escolar e a formação 
integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos 
cognitivos quanto nos aspectos sócio emocionais, 
observados os quatro pilares da educação: aprender a 
conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

Na atual conjuntura as escolas em tempo 
integral do RN fundamentam-se no modelo da “escola 
da escolha” que tem como prioridade o 
desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. O 
projeto de Vida é a solução central proposta pelo ICE 
para atribuir sentido e significado ao projeto escolar em 
resposta aos desafios advindos do mundo 
contemporâneo sob o ponto de vista da formação dos 
jovens. Na Escola da Escolha, os estudantes são levados 
a refletir sobre os seus sonhos, suas ambições e aquilo 
que desejam para as suas vidas, onde almejam chegar e 
que pessoas que pretendem ser. 

Dessa forma, o ICE é responsável pela 
replicabilidade do modelo, ofertando formações para os 
gestores, coordenadores pedagógicos e professores. A 
estrutura curricular está dividida em Base Comum 
Curricular e Parte diversificada, o que nos lembra da 
proposta do educador Anisío Teixeira, de aulas 
diferenciadas. Porém sua aplicabilidade esbarra nas 
condições de trabalho. E sendo a carga horária de 09 

(nove) horas teme-se que ocasione desestímulo aos 
estudantes, educadores e demais profissionais. 

Além disto, os consultores ICE 
juntamente com a equipe de implantação da Secretaria 
de Educação (SEEC) realizam o ciclos de 
acompanhamento trimestralmente, cujo o objetivo 
´consiste em analisar o andamento da implantação do 
modelo nos aspectos pedagógicos e administrativos, 
considerando as premissas: protagonismo juvenil, 
formação continuada dos educadores, gestão de 
excelência, corresponsabilidade e replicabilidade. 

Depois do monitoramento as escolas 
recebem a devolutiva apontando os pontos positivos e 
os de atenção, para que a equipe gestora analise os 
resultados e busque as melhorias junto aos setores de 
competência. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a pesquisa em andamento, 
o que temos de concreto é que a implantação das escolas 
em tempo integral no RN é um tema o qual requer 
pesquisas e investigações minuciosas, objetivando 
atingir a missão proposta que é a de garantir a qualidade 
do ensino por meio de práticas inovadoras, conteúdos, 
método e gestão, assim promovendo a formação 
humana integral dos estudantes nas dimensões 
individual, social e produtiva conforme preconiza a 
Constituição Federal de 1988. 

Com base nos apontamentos dos autores 
(GONÇALVES 2006, CAVALIERE 2007), entendemos 
que somente ampliar o tempo de permanência do aluno 
na escola não é o suficiente quando se pretende 
melhorar a qualidade do ensino.   

E considerando os relatórios dos ciclos de 
acompanhamento 2017/2018, pudemos afirmar que é 
necessário investir: na melhoria das estruturas física das 
escolas, proporcionando assim mais comodidade aos 
estudantes e demais atores que passam nove horas 
diárias no local, aquisição de recursos materiais para 
execução das atividades especificamente da parte 
diversificada, valorização dos profissionais que estão 
em regime de dedicação exclusiva. Só assim teremos a 
probabilidade de atingir as metas. 

Vale salientar, que o tempo integral 
iniciou no RN com algumas escolas em situações 
precárias de funcionamento como é o caso da escola 
campo de pesquisa, gerando desgaste, e provocando 
evasão. Situação já solucionada. 

Mesmo assim, precisamos atentar para 
que o avanço ocorra concomitantemente, número e 
qualidade e para tanto pretendemos nesta pesquisa ouvir 
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os sujeitos que lidam cotidianamente com esses 
entraves. 
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RESUMO: Este artigo é um recorte de uma dissertação de mestrado desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa tem como foco 
as políticas públicas destinadas ao Ensino Médio, em particular o Programa Ensino Médio Inovador desenvolvido em 
escolas de Ensino Médio, na cidade de Mossoró/RN. A pesquisa de campo abrangeu as escolas da rede pública 
envolvidas com o ProEMI. Os procedimentos para a coleta e análise de dados tomaram como base a pesquisa de caráter 
qualitativo, utilizando análise de relatórios, grupo-focal e análise documental. O referencial teórico da pesquisa apoia-se 
no ciclo de políticas proposto por Stephenn Ball (2010) e Mainardes (2011). Entendemos política como um processo 
que é diversamente e repetidamente contestado, e está sujeito a diferentes interpretações. Desta feita, as políticas são 
recontextualizadas e traduzidas continuamente dentro e fora das instituições escolares e salas de aulas. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Ensino Médio Inovador. Contexto da prática. 

 
 

1 INTRODUÇÃO  
As participações em programas e projetos do 

Ensino Médio, enquanto técnica pedagógica responsável 
por esta etapa de ensino, na 12ª Diretoria Regional de 

Ensino, da cidade de Mossoró, despertou nosso 
interesse por ter acompanhado o processo de 
implantação do Programa de Ensino Médio Inovador 
(ProEMI) em sete escolas da região e, também por este 
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apresentar uma concepção inovadora, integrada ao 
currículo. A pesquisa nasce da necessidade de saber até 
que ponto o programa seria suficiente para promover 
mudanças na escola e a qualidade do ensino ministrado. 

Em termos legais, as políticas públicas 
educacionais destinadas ao Ensino Médio foram 
respaldadas por um conjunto de documentos produzidos 
para garantir a sua implantação como Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM, 
1998, 2012) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCNEM, 2000), Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio (2006) e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. 

Apesar das políticas públicas voltadas para a 
expansão das vagas para o Ensino Médio, a matrícula, 
de acordo com dados do INEP, vem sofrendo queda se 
comparada aos anos anteriores. Nosso recorte é o ano de 
2013, portanto traremos dados corresponde a ele, assim 
a matrícula neste ano foi de 8.312.815, mas nos anos 
seguintes apresenta queda, os últimos dados oficiais 
revelam que em 2016 a matrícula foi de 8.131.988. No 
entanto, estes dados mostram que essa queda vem 
ocorrendo desde 2005. 

Segundo Kuenzer (1997), o resultado da crise 
do Ensino Médio ocorre por este não atender mais ao 
interesse dos jovens, além das dificuldades econômicas 
que obrigam muitos jovens a deixarem a escola. A 
pesquisadora também explicita que a crise se agrava em 
relação aos conteúdos ministrados nas escolas, à 
formação e remuneração dos professores, entre outros. 
A soma destes fatores promove a falta de motivação dos 
jovens, provocando abandono e evasão. 

Neste cenário, foram pensadas diferentes 
propostas de programas e projetos criados com o 
objetivo de fortalecer o Ensino Médio, dentre eles se 
originou a proposta do Programa Ensino Médio 
Inovador (ProEMI) por meio da Portaria nº 971/2009 
cujo  principal objetivo do programa foi induzir a 
reestruturação dos currículos do Ensino Médio. Além da 
inovação pedagógica ofereceu apoio técnico e 
financeiro a redes estaduais de ensino para o 
desenvolvimento de ações visando à melhoria da 
qualidade do ensino público a partir de um currículo 
inovador cujo o eixo central é trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura, tendo como elemento basilar a 
leitura para todas as disciplinas.  

A Reestruturação Curricular, conforme o 
documento do ProEMI (2013), propõe o 
desenvolvimento de atividades integradoras que 
articulam as dimensões do trabalho, da ciência, da 
cultura e da tecnologia. Entretanto, as escolas 

permanecem com as mesmas propostas pedagógicas; 
conteúdos, metodologias, mesma carga horária. Os 
professores por sua vez permanecem na “mesma”, aulas 
com exposição dialogada, seminários, debates, dentre 
outros técnicas tradicionais, podemos afirma, entretanto 
que: 

Os desafios que decorrem das novas 
configurações sociais, econômicas e das 
tecnologias da informação que vêm 
revolucionando o dia a dia das sociedades 
e das escolas, exigem dos professores, em 
particular, uma elevada capacidade 
intelectual a respeito da aprendizagem da 
docência, da formação e do 
desenvolvimento profissional, situando os 
docentes no “epicentro” da questão 
(RAMALHO E NUÑEZ, 2017, p.226). 

 
Acreditamos que as reformas não devem ser 

vistas apenas como modismo, mas também, como 
relevante poder educacional transformador, daí porque 
os professores têm que ser parte desse processo, é 
preciso que todos tenham consciência da necessidade de 
se preparar para assumir novas perspectivas filosóficas 
que contemplem visões inovadoras de ensino e de 
escola, tal como a proposta no documento do ProEMI. 

Para a análise da política, evidencio o contexto 
da prática, pois respalda bem os interesses que tenho em 
analisar as escolas ao receber as políticas educacionais e 
interpretar/traduzir, ao invés de serem consideradas 
apenas como receptáculos de políticas pensadas por 
outros atores longe da sua realidade, haja vista que no 
contexto da prática acontecem produções. Segundo 
Santos e Oliveira (2013), as políticas estão sujeitas à 
tradução e interpretação produzindo mudanças e 
transformações significativas.  

Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo 
geral analisar o ProEMI nas escolas estaduais de 
Mossoró, observando o que dizem os educadores e 
como eles avaliam  o contexto das políticas públicas a 
partir deste programa e como estas políticas  se 
articulavam com a proposta curricular da escola e dos 
interesses dos jovens. 

 
2 AS POLÍTICAS  EDUCACIONAIS E O 
PROGRAMA ENSINO MEDIO INOVADOR  

Inicialmente, consideramos de muita 
importância destacar a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 59/2009, pois a partir dela novos 
caminhos foram determinados. A Educação Básica 
passa a ser obrigatória e gratuita dos 4 a 17 anos, 
inclusive para todos que não tiveram acesso a ela na 
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idade certa. A promulgação da Emenda alterou o artigo 
208 da Constituição, como também obrigou a alteração 
da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96.  

A aprovação da Emenda e a luta pela 
obrigatoriedade e gratuidade foi uma conquista 
histórica, principalmente para o Ensino Médio. Como 
etapa final da educação básica, a função é dar 
continuidade aos estudos e preparar para o trabalho, 
assim: 

É esta dupla função, preparar para a 
continuidade de estudos e ao mesmo 
tempo para o mundo do trabalho, que lhe 
confere ambiguidade, uma vez que esta 
não é uma questão apenas pedagógica, 
mas também política, determinada pelas 
mudanças nas bases materiais de 
produção, a partir do que se define a cada 
época, uma relação peculiar entre trabalho 
e educação" (KUENZER,1997, p. 9) 

 
 Esta dupla função não é apenas pedagógica, 

mas política. Enfrentar a expansão do Ensino Médio foi 
um grande desafio, isto porque se considerarmos que o 
mesmo pode ser visto não só como um fator de 
qualificação profissional, mas também como um 
instrumento de preparação para a cidadania e caminho 
para o nível superior.   

Os documentos do programa apresentam os 
pressupostos para os sistemas estaduais de ensino 
indicando a necessidade do estabelecimento de políticas 
educacionais para os adolescentes e jovens, com a oferta 
de ensino médio de qualidade, de acordo com os 
indicativos sobre a organização curricular para esta 
etapa da Educação Básica, evidentemente adequados às 
perspectivas da sociedade moderna, capazes de 
fomentar e fortalecer as experiências exitosas 
desenvolvidas pelos sistemas de ensino, consoante ao 
contexto de suas unidades escolares.  

Nesse contexto, o Ministério da Educação ao 
propor o ProEMI buscou superar  impactos e 
transformações como superação das desigualdades de 
oportunidades educacionais a partir da universalização 
do acesso e permanência dos adolescentes de 15 a 17 
anos no Ensino Médio 

 

Universalização só pode acontecer com 
qualidade. Caso contrário, não é 
universalização. A lei pode promover uma 
situação perversa: a ideia de que de 
maneira muito rápida é preciso dar uma 
resposta. No entanto, claro que é 
necessário universalizar o Ensino Médio, 
é mais uma dívida social do Brasil. 

Devemos compreender que a relação 
entre as leis e as condições objetivas é 
marcada por uma tensão. A lei força para 
que haja mudanças, mas a realidade – o 
jogo das relações sociais, políticas e 
econômicas – pode mudar o espírito da lei 
(KRAWCZYK, 2009). 

 
A autora afirma que a universalização dessa 

etapa de ensino sofre pressão dos organismos 
internacionais, uma vez que a escolaridade é uma forma 
do país apresentar competitividade no circuito 
internacional. A essa linha de pensamento 
acrescentamos que o acesso ao Ensino Médio se fez em 
grande escala, porém o grande problema é fazer com 
que o jovem ou o adulto permaneça na sala de aula. 
Apesar de esforços e avanços do governo federal, a 
escolaridade no Brasil, ainda, é muito desigual, o que 
exige rever as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo 
Ministério de Educação.  

Para discutir a interpretação da política 
educacional proposta para o Ensino Médio, nos 
apoiamos em Ball (2010), Mainardes (2011), no 
referencial analítico do ciclo de política de Stephen Ball 
(2010).  Assim, ao propor políticas como perceptível de 
interpretações e, consequentemente, recriação, é 
possível superar a ideia de hierarquização das políticas, 
criadas em uma instância do “Estado”, implementadas 
pelos atores da escola. 

 De acordo com Ball (1998), o ciclo de política 
é formado por cinco contextos fundamentais: contexto 
de influência, contexto da produção de texto e contexto 
da prática, contexto dos resultados (efeitos) e contexto 
da estratégia política, sendo estes contextos interligados 
e possibilitando uma dimensão atemporal e alienar. No 
contexto da influência as políticas são iniciadas que é 
caracterizado pela disputa de interesse de vários grupos, 
para homogeneizar os seus discursos ou para influenciar 
a definição das finalidades sociais da educação e do que 
significa ser educado (MAINARDES, 2006).   

Nesse contexto as políticas são reinterpretadas 
e, não, simplesmente implementadas, os professores, 
estudantes, funcionários e demais pessoas que atuam na 
comunidade escolar, exercem um papel ativo no 
processo de interpretação e reinterpretação das políticas 
educacionais, com suas histórias, experiências e valores, 
podendo representar mudanças e transformações 
significativas na política original.  

A partir de uma perspectiva não linear, foi 
possível vislumbrar ser de grande importância analisar 
como acontece o processo da interpretação do uso das 
tecnologias pelos docentes após a implantação do 
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ProEMI, em uma escola de Ensino Médio na cidade de 
Mossoró/Rio Grande do Norte.  
 
3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, na qual 
o interesse maior está na interpretação da situação a 
partir do olhar dos participantes do grupo pesquisado, 
enfatiza-se a subjetividade dos mesmos, estimulando-os 
a pensarem livremente sobre o tema, objeto ou conceito.  

A preocupação foi com um nível de realidade 
que não pode ser quantificável como: significados, 
atitudes, valores, crenças, correspondem a um espaço 
mais profundo das relações, uma tema polêmico e, 
ainda, polêmico nas discussões acadêmicas. 
Salientamos que o Programa foi implantado em 07 
escolas exclusivas de Ensino Médio da Diretoria 
Regional de Educação e Cultura (DIREC, 12ª), no ano 
de 2010. Sendo que seis estavam localizadas em 
Mossoró e uma na cidade de Areia Branca a 49 km. 

O percurso metodológico da I etapa consistiu 
em separar os participantes/multiplicadores em três 
grupos composto da seguinte forma: a- o grupo 1 
coordenadores pedagógicos; b- grupo 2  professores e 3- 
grupo de gestores e técnicos das DIRED. A temática 
geral para todos os grupos de discussão (GD) Inovação 
Curricular e Práticas Pedagógicas na perspectiva do 
redesenho de uma proposta diferenciada de Integração 
Curricular.  

Distribuídos da seguinte forma GD 1 - O papel 
das Escolas/DIRED no processo de elaboração e 
sistematização da Proposta de Redesenho Curricular: 
uma leitura da DCNEM/2012; GD2 - Inovação 
curricular com foco na Leitura, Letramento e Cultura 
Digital e GD3 - Inovação e integração curricular com 
foco na competência científica. 

 Após a organização dos grupos, orientamos a 
todos os educadores das escolas sobre o percurso 
metodológico que deveria ser realizado nas escolas, a 
partir do roteiro orientador entregue pela equipe da 
Subcoordenadoria de Ensino Médio/SEEC/RN. 

O Redesenho Curricular a ser desenvolvido nas 
escolas deveria conter: 1 – Diagnóstico da escola (de 
cada turma com relação às aprendizagens); 2 – Criação 
de uma equipe constituída por um professor de cada 
componente curricular ou áreas de conhecimento, um 
coordenador, um supervisor e um gestor; 3 – Elaboração 
de uma proposta para atender a escola (citada no item 
1); 4 – Criação de tempo e espaço para estudo e 
planejamento das atividades dos educadores; 5- 
Elaboração da proposta de Redesenho Curricular pela 
equipe gestora e de professores (as) da escola; 6 – 
Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola; 7 - Elaboração da proposta de Redesenho 
Curricular a partir de um tema integrador, de uma 
problemática articulada a esse tema, de áreas de 
conhecimentos, do eixo estruturante, dos programas 
desenvolvidos na escola e dos macrocampos eleitos pela 
escola e obrigatórios pelo ProEMI/MEC.  

A partir da proposta de um currículo integrado, 
ficou decidido que as atividades escolares deveriam ser 
ofertadas no contra turno ou com acréscimo de uma 
hora de atividades diárias. O que tornaria possível 
desenvolver o ProEMI e, assim, concretizar a formação 
integral do estudante.  As escolas envolvidas tiveram 
que encontrar uma forma de desenvolver as atividades 
considerando a realidade de cada uma. 

 
4 RESULTADOS 

Pensar as políticas no contexto da prática 
requer analisar as formas de tradução, ou seja, a 
interpretação de cada ator no interior da escola, 
favorecendo a recontextualização das políticas 
educacionais curriculares, após vários momentos 
destinados a reflexão e ação na escola, realizados pelos 
profissionais que ali atuam, aceitando que são criadas a 
partir de disputas, envolvendo relações de poder e 
negociações que possibilitarão não apenas recriar uma 
proposta, mas também dar origem a uma nova política.  

Ao analisar os relatórios de cada escola, 
observamos que as atividades foram organizadas da 
seguinte forma:

 
Quadro 1- Atividades desenvolvidas nas escolas participantes do ProEMI, para a execução do Redesenho Curricular, 

em 2013. 
Escolas do 
ProEMI 

Atividades desenvolvidas 

E1 As atividades coletivas foram realizadas sempre a partir das questões problematizadoras. Com a seguinte 
sequência: discussão da questão problematizadora, apresentação de vídeos relacionados aos temas em 
estudo, rodas de diálogos, leitura e discussão dos cadernos, atividades em grupos a partir das atividades 
de reflexão e ação propostas no caderno. Logo em seguida, as apresentações dos grupos. 

E2 As atividades foram realizadas em 6 encontros, 1 encontro de oito horas e 5 encontros de seis horas de 
acordo com a disponibilidade de cada educador. Os professores realizavam uma leitura prévia do 



 

 
 

16 

caderno que seria trabalhado no encontro seguinte e escolhiam umas das atividades de reflexão e ação 
para realizar em sala de aula. 

E3 Segundo consta nos relatórios, foram realizados 5 encontros, sendo dois de 8 horas e nove encontros de 
4 horas. Nas atividades individuais, foram realizadas as seguintes ações: no primeiro encontro não foram 
mencionadas. Só a partir do segundo encontro foram registradas nos relatórios as atividades: escrever 
um texto propondo soluções para o seguinte questionamento: “Como chegar à universalização do Ensino 
Médio”? 

E4 Realizados 6 encontros, começando com a aula inaugural de 4 horas, seguidos de quatro encontros de 8 
horas e dois encontros de 4 horas. Não consta no relatório atividade individual realizada na aula 
inaugural. Nas atividades individuais foi registrada a leitura prévia dos cadernos a cada encontro. 

E5 As atividades aconteceram em 6 encontros: 3 de 2 horas e 3 de 8 horas. Foram registradas as seguintes 
ações: aula inaugural e nos demais encontros a dinâmica foi a mesma: leitura prévia e apresentação das 
duplas dos VI cadernos seguidas da exposição do ponto de vista de cada professor sobre o assunto em 
pauta conforme combinado. 

E6 Orientador de Estudos realizou 5 encontros: 3 encontros de 8 horas e 4 encontros de 4 horas. Nas 
atividades individuais realizadas pelos professores foram registradas as seguintes ações: leitura prévia do 
caderno V; leitura prévia do Caderno III; breve relato dos professores; leitura prévia do caderno IV; 
leitura, análise e sistematização das DCNEM; releitura dos cadernos III, IV e VI e das DCNEM; 
solicitação de relatório final da primeira etapa: síntese das atividades realizadas; perspectivas e 
sugestões para a 2ª etapa a ser realizada em 2015. 

E7 Explicações prévias sobre os encontros; estudos das leis que amparam o programa; orientações sobre a 
sistemática da formação; diagnóstico do Ensino Médio em Areia Branca; exibição do vídeo: “Alunos do 
séc. XXI”; estudo do caderno I; atividades em grupo; plenária; análise e redesenho curricular na escola; 
estudo do caderno I. 

Fonte: dados da pesquisadora a partir dos relatórios aplicados em 2015 

Ao refletirmos sobre as atividades 
desenvolvidas pelas escolas, percebemos certa unidade, 
mas  organizadas de acordo com o seu interesse e 
realidade. Interessante observa que a E7 faz um 
diagnostico da realidade do Ensino Médio na cidade 
onde está localizada. A análise das atividades revelam 
que há um desejo de as escolas acertarem. È importante 
destacar que para os estudos foram considerados os 
cadernos elaborados para O Pacto de Fortalecimento de 

Ensino Médio (PNFEM, 2013), lançado em 2013 para 
fortalecimento do ProEMI. 

Dentre as ações apresentadas, registramos os 
avanços e as fragilidades identificadas na orientação, 
acompanhamento e realização das atividades de 
formação descritas nos relatórios enviados pelas 
escolas. Revelam que houve mudanças significativas, 
segundo o quadro a seguir 

 
QUADRO 2 – Mudanças que ocorreram nas escolas considerando o ProEMI, 2013. 

AVANÇOS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
Interesse nas atividades de estudo X X X - X - X 
Envolvimento dos alunos nas discussões X - X - X -  
Mudança de postura do professor em sala de aula - X - X X - - 
Novo olhar para o processo ensino e aprendizagem - X  X X - X 
Desenvolvimento profissional dos pactuantes - - X X X -  
Fortalecimento da Educação Básica - - X  X - X 
Discussões e busca de soluções para os problemas da escola -   X X - - 
Planejamento coletivo - - - - X -  
Criação do Conselho de Classe - - - - - - X 
Busca de parcerias com IES - - - - - - X 
Produção de textos e vídeos com a participação dos alunos - X X X X - X 

Fonte: dados da pesquisadora - 2015 

Como é possível observar os principais 
avanços foram em relação aos itens: interesse nas 
atividades de estudo; novo olhar para o processo ensino 
e aprendizagem; produção de textos e vídeos com a 
participação dos alunos. Entretanto, E5 se destaca das 
demais, seguida das E7; E3 e E4.  Os avanços ficaram 
que se refere a (re)elaboração do PPP, a (re)elaboração 
do Regimento Escolar, (re)elaboração de um Currículo 

Integrado, o Conselho Escolar e a criação/ativação do 
Grêmio Estudantil. Criação do Conselho de Classe e 
busca de parceria com IES, apenas a E7 conseguiu 
concretizar. 

As fragilidades apontadas pelos educadores o 
atraso do início dos estudos e pouco tempo para estudar 
os cadernos utilizados na formação do Pacto Nacional 
para o Fortalecimento do Ensino Médio. 
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 Para Mainardes (2006) e Ball; Mainardes 
(2011), levando em conta o papel ativo de professores e 
demais atores escolares, é interessante destacar que tais 
sujeitos traduzem as propostas que chegam à escola a 
partir do seu campo de possibilidades, do que 
consideram importante e das exigências da própria 
escola. Essa abordagem também nos abre espaço para 
pesquisar como as escolas administram e efetivam 
várias políticas e projetos de governo simultaneamente. 

Neste trabalho, procuramos apresentar como 
aconteceu a tradução da política educacional de 
Reestruturação Curricular, na 12ª DIRED de 
Mossoró/RN, proposta pelo ProEMI, após a instituição 
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio (2013), no sentido de garantir a formação 
continuada dos professores articulada ao redesenho 
curricular das escolas. A pesquisa não se preocupou 
apenas de coletar respostas para determinadas 
perguntas, mas também de manter a produção do 
diálogo com a escola. 

A análise dos relatórios nos permitiu inferir que 
as ações desenvolvidas na escola não são avaliadas 
durante e depois de suas execuções, o que a nosso ver 
prejudica o desenvolvimento das atividades 
pedagógicas, pois acreditamos na ação de uso-reflexão- 
uso. Se não for possível avaliar as ações desenvolvidas 
como é possível continuar a executá-las? 

Nesse sentido, podemos pensar as 
possibilidades de construção da política, considerando 
as influências de cada contexto (influência, produção de 
textos e prática), não considerando o contexto da prática 
como um espaço para executar as políticas, mas onde se 
pode apropriar dos textos produzidos e apontar as 
possibilidades de criação de novos documentos, 
considerando as disputas de poderes (MEC, SEEC/12ª 
DIRED, gestores, professores), como acontecem em 
diversas “arenas” de “embates” políticos. 

 
CONSIDERAÇÕES 

Repensar o Ensino Médio e compreender o 
processo de tradução que ocorre após a interpretação, 
construindo um novo contexto, o que denomino de 
recontextualização das políticas educacionais vigentes 
em nosso sistema educacional brasileiro, é muito 
complexo. Pensando em um contexto mais amplo, 
pergunto por onde começar. Na prática das escolas? Nas 
salas de aulas? Na criatividade dos professores? No 
material didático?  

Os relatórios dos encontros e a nossa 
observação in loco, creio que o núcleo de transformação 
do Ensino Médio está na recontextualização das 

políticas educacionais do currículo proposto pelo 
ProEMI, fortalecido pelo PNFEM ao promover a 
formação continuada dos professores cujos envolvidos 
no contexto da prática do Ensino Médio são sujeitos do 
processo, os quais, com suas marcas, histórias de vida e 
atuação profissional dão sentido e forma à prática tal 
qual acontece no cotidiano escolar. 

Desse modo, investigar a promulgação de 
políticas em âmbito escolar é examinar conexões e 
interdependência, porque políticas são processos e 
podemos trabalhar sobre e com seus textos. As práticas 
políticas são específicas e contextualizadas, moldadas 
pela cultura, pela história de cada escola e pelos atores 
envolvidos, mediadas por relações posicionadas a partir 
de aspectos contextualizados da prática.  

As inovações propostas pelos documentos 
oficiais podem ser desenvolvidas a partir da construção 
de projetos dispostos no currículo do ProEMI por meio 
das atividades realizadas nas escolas, desde que haja 
planejamento. Durante o estudo, percebi que os 
processos de tradução e recontextualização da proposta 
perpassam diferentes instâncias do ciclo de política 
(contexto de influência, contexto de produção de texto e 
contexto da prática). 

Para os educadores e alunos envolvidos na 
pesquisa, a proposta desencadeou mudanças 
significativas no desenvolvimento da instituição de 
ensino, assim como no currículo escolar, apontando 
elementos que consideram como mudança o que 
denomino como qualidade do ensino. O resultado da 
análise mostra que o processo de criação das políticas é 
influenciado por diferentes agentes da esfera social. 
Estas, ao chegarem às instituições, passaram por 
processos de leitura, releitura, interpretação, 
recontextualização, possibilitando verdades que criam 
novas políticas.  

Acredito que o processo central de tradução e 
recriação é o que torna os sujeitos atores ativos das 
políticas. Portanto, uma análise séria de políticas 
educacionais precisa estar atenta às diversas interfaces 
que elas apresentam e, do ponto de vista crítico, deve-se 
colocar a serviço da luta por justiça social. Os autores 
propõem ao longo de todo o texto a necessidade de as 
pesquisas sobre as políticas educacionais contribuírem 
efetivamente para avanços nas políticas, para melhorias 
na vida concreta dos atores escolares e para as lutas por 
justiça social.  

Assim, o processo de tradução pode ser 
compreendido como elemento significante presente no 
contexto da prática, pois permite recontextualizações da 
política, dando possibilidades de criar novas políticas.  
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RESUMO: O artigo apresenta aspectos geradores da evasão escolar de uma escola pública de Quixeré-CE. A 
metodologia foi a análise dos dados de anos anteriores e entrevistas com os docentes. Constatamos alguns fatores para 
evasão e que trata-se de um desafio para a gestão. 

Palavras Chave: Evasão. Gestão Escolar.  

 
1 INTRODUÇÃO 

A evasão escolar na atualidade se constitui 
como um problema de ordem nacional, não sendo 
restrito a apenas algumas escolas em particular, desse 

modo ocupa um papel relevante nas discussões e 
pesquisas educacionais no cenário brasileiro. Esse 
assunto tem feito parte dos debates e reflexões sobre a 
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educação pública configurando-se como um desafio 
para a gestão escolar 

Essa problemática encontra-se muito presente 
na última etapa da educação básica, que é o ensino 
médio. Evidencia-se que a evasão  acontece  em todas  
as  etapas da educação, entretanto é no ensino médio 
que os índices são mais elevados. Diniz (2015) ressalta 
que no ensino médio a evasão “atinge os índices mais 
elevados, acompanhados de grande desmotivação, 
desinteresse e até certo menosprezo dos alunos, 
priorizando, principalmente, outros cursos e o trabalho” 
(DINIZ, 2015, p 18). 

A pesquisa é resultado da inquietação sobre os 
motivos que levam a evasão escolar em uma escola da 
rede pública no município de Quixeré-Ceará. Surgiu da 
constatação do número de alunos que se evadiram 
registrados nos três últimos anos (2015, 2016 e 2017), 
dessa forma, buscou-se compreender os motivos que 
levam tantos alunos a abandonarem a escola no ensino 
médio e que ações desenvolvidas pela gestão escolar 
podem contribuir de maneira significativa para a 
mudança desse cenário.  

O objetivo geral da pesquisa foi buscar 
conhecer os principais fatores que ocasionam a evasão 
escolar e identificar possíveis causas dessa evasão na 
escola pesquisada, buscando conhecer as ações 
realizadas pela gestão escolar para combater a evasão 
dos alunos, entendendo quais os fatores que contribuem 
para a evasão. Várias pesquisas (BATISTA, SOUZA; 
OLIVEIRA, 2009; CHARLOT, 2002) procuram 
identificar quais são os principais fatores que levam 
esses alunos a se evadirem da vida escolar nessa etapa 
de ensino. 

Batista, Souza; Oliveira, 2009 apontam como 
principais motivos: a desestruturação familiar e a 
desmotivação do aluno.  Outros motivos para o 
abandono escolar podem estar relacionados as 
condições financeiras, condições de acesso e segurança; 
incompatibilidade com as responsabilidades que são 
obrigados a assumir; falta de vaga, de professor e de 
material didático; e também abandonam a escola por 
considerarem que a formação que recebem não se dá de 
forma significativa para eles.   

Esse estudo se caracteriza como descritivo com 
abordagem qualitativa. De acordo com Prodanov  nas 
pesquisas descritivas, os fatos são observados, 
registrados, analisados, classificados e interpretados, 
sem que o pesquisador interfira sobre eles” 
(PRODANOV, 2013, p.52). Sob o ponto de vista da 
forma de abordagem do problema, se caracteriza como 
uma pesquisa qualitativa. Conforme Chizzotti (1991) a 

pesquisa qualitativa baseia-se em dados coligados nas 
interpretações pessoais, na qual o pesquisador participa, 
compreende e interpreta. 

A pesquisa foi realizada em uma escola de 
Ensino Médio localizada no centro da cidade de 
Quixeré. A pesquisa aconteceu no período de fevereiro 
a junho de 2018. Os instrumentos de coleta de dados 
utilizados foram a pesquisa nas estatísticas da escola e a 
entrevista com professores. 

O motivo da escolha do público alvo para 
participar da entrevista ter sido os professores se 
fundamenta no fato de serem esses os envolvidos no 
processo que estão mais próximos dos alunos, dessa 
forma puderam fornecer informações mais especificas 
para o assunto estudado. Participaram 08 (oito) 
professores das turmas que lecionam nas três séries do 
Ensino Médio. Para manter o sigilo dos seus nomes 
serão identificados como: professor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e 8. 

 
2 OS DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR NA 
LUTA CONTRA A EVASÃO  

A problemática da evasão escolar é um assunto 
muito discutido entre educadores  e gestores por ser um 
problema que traz grandes prejuízos dentro do contexto 
educacional. A busca de uma solução eficaz que possa 
combater esse problema é o foco central das discussões. 
Entretanto, observa-se que  os altos índices  de evasão 
continuam fazendo parte da rotina das instituições, 
evidenciando claramente que ainda há muito o que ser 
feito para que se obtenha resultados significativos de 
políticas de combate à evasão.   

Os dados estatísticos apresentados pela 
escola pesquisada no triênio de 2015 a 2017 
demonstram como vem se configurando o quadro de 
evasão na escola pesquisada.  

 
GLOBAL – ENSINO MÉDIO 
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2015 538 11 20 466 88,09 16 3,02 47 8,88 
2016 490 15 22 409 84,68 28 5,8 45 9,32 
2017 495 15 12 431 86,55 31 6,22 36 7,23 

De acordo com os dados apresentados no ano 
de 2015 o número de alunos matriculados foi de 538 
sendo desistentes 47 obtendo um percentual de 8,88 e 
em 2016 sendo matriculados 490 e desistentes 45 alunos 
obtém-se um percentual de 9,32. No ano de 2017 tendo 
um número de alunos matriculados de 495 sendo 
desistentes 36 obtém-se o percentual de 7,23.  



 

 
 

20 

A análise destes índices permite identificar um 
maior número de evasão no ano de 2016 ( 9,32 )  em 
relação aos anos de 2015 (8,88) e 2017 (7,23).  

Os professores participantes quando 
questionados sobre quais são os principais fatores que 
levam a evasão escolar, relataram ser: pouco 
acompanhamento dos pais, nível sócio econômico, 
gravidez precoce, envolvimento com drogas, 
participação no mercado de trabalho, desinteresse pelas 
aulas, dificuldade de aprendizagem, despreparo dos 
professores em lidar com algumas situações e 
dificuldades de acesso relacionados à distância. 

Para o professor 2 os principais fatores são 
“trabalho, gravidez na adolescência, desmotivação, 
deficiência de aprendizagem”. O professor 5 afirma que 
o “acompanhamento dos pais, e em alguns casos o 
despreparo de nós professores em lidar com algumas 
situações” podem contribuir para essa evasão. O 
professor F ainda acrescenta que: “a escola não possui 
um atrativo de projeção futura para o aluno a curto 
prazo; O aluno é desmotivado pelo consumismo, 
trabalhar é mais vantagem. Estudar não causa prazer ao 
aluno”. 

Batista, Souza; Oliveira (2009) relatam 
que a maioria das causas da evasão escolar, aponta 
como principais motivos: a desestruturação familiar e a 
desmotivação do aluno.  Sabe-se que a escola atual é 
preciso estar preparada para receber e formar estes 
jovens e adultos que são frutos dessa sociedade e, para 
isso é preciso professores dinâmicos, responsáveis, 
criativos, que sejam capazes de inovar e transformar sua 
sala de aula em um lugar atrativo e estimulador. 

Percebe-se que inúmeras são as razões 
que levam o aluno  a evadir-se da escola, desde os 
fatores sócio econômico até os emocionais. Alguns 
desses fatores são externos a escola como: a necessidade 
de trabalhar,  a gravidez precoce e o uso  das drogas. 
Outros são de ordem internas relacionados a própria 
escola como: não dispor de  conteúdos que desperte o 
interesse do aluno, não abrir espaço para esse aluno 
expor suas ideias junto com os professores trocarem 
experiências trazendo assim desafios que os motivem  a 
permanecerem na escola. A esse respeito Batista, Souza 
e Oliveira (2009) relatam: 

São muitos os motivos que conduzem o 
estudante a abandonar seus estudos. 
Dentre eles, destacam-se os fatores 
internos, associados ao desenvolvimento 
psíquico do aluno, bem como os fatores 
externos de natureza socioeconômica. 
Muitas vezes, jovens vêm-se obrigados a 
optar por trabalhar em lugar de estudar, 

devido à necessidade de contribuir para o 
sustento da família (BATISTA, SOUZA, 
OLIVEIRA, 2009, p2) 

Nesse contexto existe a necessidade de ações 
concretas da gestão escolar para intervir nesse quadro. 
Quando questionados sobre quais as ações necessárias 
para que sejam diminuídos os índices de evasão escolar, 
os professores afirmaram que precisa ser dada uma 
atenção especial para esse problema, buscando a 
compreensão das realidades locais que interferem nele. 

O professor 2 diz que precisa ser necessário “ 
identificar o problema; elaborar estratégias de 
intervenção para superar as dificuldades e dinamizar as 
aulas, tornando-as mais atrativas”. O professor C 
concorda quando diz que “o apoio da família, 
monitoramento por parte dos professores e da gestão e 
políticas públicas  voltadas para a prevenção da evasão” 
são medidas que contribuem para minimizar esse 
problema. 

Seguindo a mesma linha de pensamento o 
professor 6 afirma que além do constante 
monitoramento da infrequência precisa ser observado o 
rendimento escolar dos alunos em tempo hábil, além de 
“atendimento individualizado ao aluno (conversa); 
parceria com o conselho; visitas domiciliares; tornar o 
ambiente escolar mais agradável”. 

Observa-se que várias dessas ações necessitam 
acontecer com a intervenção direta dos membros que 
compõem a gestão escolar, como o monitoramento da 
infrequência, o acompanhamento do rendimento escolar 
e o atendimento individualizado, que acontece através 
de uma conversa entre o diretor e o aluno que atingiu 
um número considerável de faltas durante o período, 
evitando assim que esse venha e se evadir da escola. 

Outro ponto citado pelos professores se 
relaciona com as ações desenvolvidas pelas políticas 
públicas para a superação desse obstáculos.  Na 
Constituição Federal de 1988, no art.205 encontra-se a a 
afirmativa que a educação é um direito de todos e dever 
do Estado e da família (BRASIL, 2016). Essa mesma lei 
traz os princípios de igualdade de condições para acesso 
e permanência na escola em seu art. 206, inciso I. 
Observa-se, diante desse processo de 
democratização  do sistema educacional  o aumento de 
alunos matriculados nas escolas, embora  que, a garantia 
somente do acesso não é suficiente, aliado a isso precisa 
ser oferecidas condições para que esse aluno permaneça 
frequentando a escola. Batista, Souza e Oliveira (2009) 
afirmam: 

É inegável o processo de democratização 
do sistema educacional brasileiro. Assim, 



 

 
 

21 

as pessoas menos favorecidas 
financeiramente estão tendo mais acesso à 
escola por meio do aumento do número 
de matriculas nas unidades de ensino. 
Entretanto, cabe considerar que somente o 
acesso não garante ao aluno êxito na 
continuidade de seus estudos  (BATISTA, 
SOUZA e OLIVEIRA, 2009, p.3). 

Snyders (2005) afirma que esse fracasso 
escolar representa o fracasso da política vigente. 
Embora essa política tenha trazido  para a educação uma 
maior que busca privilegiar a construção de uma 
sociedade democrática, de maneira prática  não obteve  
muito êxito no tocante ao controle da evasão. Diante da 
busca para as causas da evasão a condição social do 
educando ainda é uma das principais  que se destacam  
dentre tantas outras. 

Um problema relacionado a esse contexto é o 
número de matricula no início ano letivo. Que torna-se 
um agravante, pois com as  turmas  numerosas  a 
qualidade do ensino fica a desejar, contribuindo para o 
abandono. Essa atitude mostra o despreparo da escola 
que ao invés de trabalhar meios de evitar a evasão, 
prefere admitir um número maior prevendo o abandono. 
Mesmo porque o abandono traz dificuldades para esse 
retorno por se tornar para muitos  constrangedor a 
defasagem entre a idade e a série cursada, que de certa 
forma influi significativamente  por evadir-se 
definitivamente da escola.  

A superlotação, os conteúdos extensos e 
específicos, o despreparo dos professores para lidar 
com  o desenvolvimentos dos alunos, contribuem muito 
para a desmotivação. Segundo Aranha (2009), os 
maiores problemas enfrentados pelos jovens no ensino 
médio encontram-se relacionados ao problema das 
turmas lotadas.  

Com relação as ações que a escola realiza para 
diminuir a evasão escolar, os professores destacaram o 
monitoramento da infrequência e do rendimento, as 
atividades diferenciadas, o projeto professor diretor de 
turma, o acompanhamento que a gestão e coordenação 
fazem juntamente com o professor dos alunos faltosos, 
realização de reforço e incentivo, aulas mais dinâmicas, 
promoção de eventos diferenciados (feiras, interclasse, 
eventos musicais) que buscam atrair os alunos, 
acompanhamento pedagógico, contato com a família e a 
análise individual das situações em colegiado de 
professores. 

A prática das reuniões em colegiados de 
professores é uma das ações que se encontram presentes 
no projeto diretor de turma. Esse projeto visa melhorar o 
índice de aprovação e, consequentemente, diminuir a 

evasão. Consiste em ter um professor que se torna o 
diretor de uma turma, essa escolha é realizada pelo 
gestor de acordo com alguns critérios  estabelecidos 
pelo projeto. Compete ao diretor de turma o 
acompanhamento do rendimento e da infrequência do 
aluno, dispondo de horários específicos para essa 
atividade em sua lotação. 

O diretor de turma acompanha os alunos de 
forma mais próxima, pois o mesmo deve estar lotado 
como professor de uma disciplina na turma na qual é o 
diretor. Observado a ausência frequente, é comunicado 
ao núcleo gestor da escola que atuará no sentido de 
entrar em contato com a família para conhecer os 
motivos da infrequência do aluno e reverter o quadro. 
Esse contato acontece através de ligações telefônicas e, 
na impossibilidade dessa, acontece a visita domiciliar 
que pode ser feita pelo diretor de turma, por um dos 
membros do núcleo gestor ou por um professor da 
escola. 

Charlot (2000) afirma que o Ensino Médio no 
Brasil não consegue conquistar os alunos por ser na sua 
essência, um estudo enciclopedista, dessa forma os 
conteúdos estão distantes dos alunos, necessitando de 
uma diversificação para buscar essa aproximação. 
Normalmente isso se dar devido os currículos escolares 
não condizerem com a realidade adequada do aluno e 
assim não suprirem suas necessidades. 

Dessa forma acredita-se que a escola precisa 
criar alternativas para que as aulas se tornem 
interessante estimulando o aluno e assim sua 
permanência e conscientizando  o mesmo da 
importância desse aprendizado para sua vida, embora 
ele só perceba o prejuízo que a baixa escolarização 
possa causar no futuro. 

Além dos vários fatores determinantes para 
evasão como, as culturais, sociais, políticas e 
econômicas, o professor também é visto como 
responsável quando o mesmo utiliza–se de práticas  de 
ensino ultrapassadas agravando ainda mais a situação. 
Nesse sentido, Kuenzer (1999) ressalta ainda que apenas 
conhecer o conteúdo não é suficiente para uma boa 
prática docente.  

 
3 CONCLUSÃO 

O objetivo geral da pesquisa foi buscar 
conhecer os principais fatores que ocasionam a evasão 
escolar e identificar possíveis causas dessa evasão na 
escola pesquisada, buscando conhecer as ações 
realizadas pela gestão escolar para combater a evasão 
dos alunos, entendendo quais os fatores que contribuem 
para a evasão.  
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Os professores da escola pesquisada 
reconhecem as suas responsabilidades na luta contra a 
evasão, pois relatam que necessitam  tornar as aulas 
mais prazerosas e atrativas. Entretanto, destacam a 
importância de todos os envolvidos nesse processo para 
se conseguir um resultado satisfatório. Nesse contexto 
comentam que a família, como primeira instância 
responsável pela educação, necessita ser uma aliada 
constante.  

A problemática está relacionada dentre outros 
motivos aos fatores internos, esses estão relacionados a 
escola, professor, metodologia, vagas e repetência. No 
que diz respeito aos fatores externos remete-se a classe 
social, trabalho, família, a distância, o aluno, 
desinteresse, gravidez, drogas, más companhias e a 
violência. 

De acordo com os dados oferecidos pela 
própria escola a série que apresenta o maior índice de 
evasão é a primeira série. Alguns fatores podem estar 
relacionados a isso, como, o fato de alguns alunos 
chegarem despreparados do Ensino Fundamental, a 
diferença de metodologias adotadas no Ensino Médio e 
até mesmo o fato de grande parte dos alunos de 
deslocarem da zona rural para o centro da cidade onde 
se localiza a escola. 

As sucessivas reprovações, também é um fator 
que interfere negativamente. Essas reprovações têm 
significativo peso na decisão de continuar ou não os 
estudos, pois, geralmente, a repetência é seguida pelo 
abandono escolar. Para muitos alunos a repetência é 
motivo para se evadir da escola, pois eles se sentem 
desestimulados, repetir para eles é sinônimo de fracasso, 
o fato de não se promovido série seguinte acaba 
trazendo alguns problemas para o aluno, que, algumas 
vezes resulta na evasão. 

As questões sociais também interferem 
negativamente, pois, o não investimento público e a 
falta de recursos financeiro de que dependem as escolas 
para que possam  desenvolver um trabalho  adequado 
também pode levar ao desinteresse e, consequentemente 
a evasão escolar. 

Observa-se que a luta da gestão escolar contra 
a evasão é fundamental e imprescindível, entretanto as 
cobranças burocráticas as quais se encontram 
submetidos, por vezes dificulta esse processo de 
acompanhamento constante, pois afetam a qualidade da 
prática pedagógica, como também a sistematização de 

um projeto organizacional ou político pedagógico que 
possa ser implantado na escola. 

Apesar de todos os entraves encontrados, cabe 
a gestão escolar, juntamente com toda a comunidade 
que compõe a escola, procurar meios e  práticas de 
maneira que possibilite a permanência desse aluno na 
escola, garantindo assim que sua formação aconteça de 
maneira significativa  
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GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ARTICULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: ENTRE 
DOCUMENTOS E VOZES 

Erika Roberta Silva de Lima - IFRN  
Francisca Natália da Silva- IFRN 
Lenina Lopes Soares Silva- IFRN 

RESUMO: Os contextos escolares são representados como espaços favoráveis para concentração de políticas públicas 
que visam minimizar as desigualdades estruturais, possibilitando a (re)elaboração das relações sociais e políticas. Este 
texto tem como objetivo discutir a gestão de políticas educacionais, no contexto escolar, que articulam o ensino médio a 
educação profissional na rede estadual de ensino do RN. A problemática contextualiza-se com base na seguinte questão: 
Quais as políticas de integração entre ensino médio e educação profissional foram implementadas na rede estadual em 
Mossoró/RN? Para fundamentar o texto partimos das categorias políticas educacionais (HÖFLING, 2001) e ensino 
médio e educação profissional (KUENZER, 2006; DOURADO; OLIVEIRA, 2009). Tais categorias, foram relacionadas 
com os discursos dos gestores de duas escolas da rede estadual de ensino. Infere-se que a gestão das políticas 
educacionais na rede estadual de ensino apresenta um número expressivo de políticas implementadas no recorte 
temporal de 2007 a 2015, tendo como eixo central as ações para expandir e melhorar a qualidade da oferta do Ensino 
Médio e articular o Ensino Médio à Educação Profissional. 

Palavras-chave: gestão; políticas educacionais, ensino médio, educação profissional. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Na gestão de políticas públicas os diferentes 

delineamentos e possibilidades de implementação 
adotados apontam para os tipos e/ou padrões de atuação 
governamental assumidos na resolução das questões 
sociais. (LIMA; D’ASCENZI, 2014). Dessa maneira, 
assume-se como “um processo contínuo de adaptação 
do plano ao contexto, o que seria a essência da 
implementação. A adaptação é uma característica 
intrínseca do processo de implementação, que ocorre 
mesmo com a existência de rígidos mecanismos de 
controle”. (LIMA; D’ASCENZI, 2013, p. 108-109). 

As políticas públicas são construções sociais e 
históricas cujos determinantes são regulados pelo 
Estado e seus instrumentos jurídico-legais no contexto 
em que entram na agenda são formuladas, 
implementadas, monitoradas e avaliadas.  

Assim, os contextos escolares são 
representados como espaços favoráveis para 
concentração de políticas públicas que visam minimizar 
as desigualdades estruturais, possibilitando a 
(re)elaboração das relações sociais e políticas. Este texto 
tem como objetivo discutir a gestão de políticas 
educacionais, no contexto escolar, que articulam o 
ensino médio a educação profissional na rede estadual 
de ensino do RN. A problemática contextualiza-se com 
base na seguinte questão: Quais as políticas de 
articulação entre ensino médio e educação profissional 
foram implementadas na rede estadual de ensino em 
Mossoró/RN? 

Ao problematizar as políticas implementadas 
para articulação do Ensino Médio à Educação 
Profissional, observamos que, essa categoria permite 

conhecer e contextuar as políticas e programas que já 
foram, ou estão sendo, implementados nas escolas 
investigadas. Assim sendo, a análise de contextos 
permite examinar a coerência entre as bases conceitual e 
contextual de implementação das propostas. 
(RODRIGUES, 2011). 

Para fundamentar o texto partimos das 
categorias políticas educacionais (HÖFLING, 2001) e 
ensino médio e educação profissional (KUENZER, 
2006; DOURADO; OLIVEIRA, 2009). Tais categorias, 
foram relacionadas com os discursos dos gestores de 
duas escolas da rede estadual de ensino. 

Em síntese, a discussão nesta seção está 
organizada em dois tópicos. No primeiro tópico, 
Perspectivas de gestão das políticas educacionais, 
conceituamos gestão de políticas e públicas, ando ênfase 
a formulação de políticas educacionais que integram o 
ensino médio a educação profissional. No segundo 
tópico, Políticas de integração na rede estadual de 
ensino, destacamos as principais políticas de integração 
adotadas na rede estadual de ensino do Rio Grande do 
Norte, partindo do discurso de gestores que participaram 
da tomada de decisão no contexto escolar. 

 
2 PESPECTIVAS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS 

A década de 1990 foi marcada pelo movimento 
em prol do fortalecimento da função da avaliação na 
gestão governamental. Esse movimento foi fortemente 
difundido nos países da América Latina que aderiram 
aos sistemas de avaliação das políticas públicas de 
escopo variável. Assim, a adesão ao sistema de 
avaliação das políticas públicas pautou-se na 
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justificativa da necessidade de atualização da gestão 
pública e do controle social desta. (FARIA, 2005). Parte 
das discussões em curso, sobre o acompanhamento 
estatal das políticas públicas centraram-se 
principalmente, nos aspectos da gestão, monitoramento 
e avaliação dessas políticas. (OLIVEIRA, 2011). 

Dessa maneira, entendemos que, as políticas 
são representações do Estado em ação. Seria o “Estado 
implantando um projeto de governo, através de 
programas e de ações voltadas para setores específicos 
da sociedade”. (PAESE; AGUIAR, 2012, p. 65). Sendo 
assim, as políticas podem ser apontadas como ações e 
medidas que tocam diretamente o exercício real do 
poder político que se mostra à sociedade. (OLIVEIRA, 
2011). 

No caso das políticas públicas, são decisões 
que envolvem instituições, regras e modelos políticos de 
um governo e influenciam na sua agenda, gestão, 
implementação, monitoramento e avaliação. Dessa 
forma, qualquer análise política deve considerar as 
interrelações entre o Estado e a sociedade, considerando 
os aspectos econômicos e as demandas sociais. 
(SOUZA, 2006). 

Desse modo, é importante discutir as regras e 
mecanismos de gestão das políticas públicas adotados 
para o enfrentamento dos problemas para os quais as 
políticas são dirigidas (SOUZA, 2009), no caso em 
análise seriam os mecanismos de gestão de uma política 
voltada para a Educação Profissional tendo como 
suporte o Ensino Médio. 

O processo de gestão de políticas implica no 
ato e na possibilidade de gerir uma política já 
formulada, ou demandar ações para criação de 
outras.  Cury (2001) ao buscar a etimologia da palavra 
gestão diz que encontrou sua origem no verbo latino 
gestum, gerere, gestatio que tem como definição: 
carregar, executar e gerar. Com esse sentido, o 
significado do termo gestão em avaliação de políticas 
públicas pode ser usado no estabelecimento de 
mudanças, bem como no rompimento com algumas 
estruturas organizadas: políticas, econômicas ou sociais, 
seria a condução processual da política. (CARVALHO; 
SILVA; BARBOSA, 2013). 

Assim sendo, entendemos gestão de políticas 
como uma forma de fazer a dinâmica organizacional da 
política; sistematizando e relacionando os aspectos de 
planejamento, tomada de decisões, resolução de 
conflitos e participação social. Isto é, a gestão de 
políticas públicas constitui-se de ações e medidas 
direcionadas ao funcionamento, organização, 

desempenho, acompanhamento e avaliação das 
políticas. (COHEN; FRANCO, 2008).   

O processo de gestão, o monitoramento e a 
avaliação, assim compreendidos, são elementos 
decisórios durante a implementação das políticas 
públicas. Na gestão de políticas públicas o processo de 
formulação representa a síntese de anseios, lutas e 
embates políticos de diferentes setores. No processo de 
formulação das políticas são definidos os objetivos, 
público alvo e base legal, ganhando configurações que 
passam a caracterizar o tipo de política. Dessa maneira, 
o movimento para pensar o processo de gestão das 
políticas educacionais ocorre por meio de “[...] luta pela 
não conformação desse pensamento pretensamente 
hegemônico que as políticas educacionais vêm sendo 
planejadas, executadas e avaliadas, nas últimas 
décadas”. (SOUZA, 2009, p. 19).  

Os processos de formulação e gestão de 
políticas públicas tem sido orientado pelas seguintes 
fases: identificação de assuntos; formulação de 
problemas; levantamento das necessidades; fixação de 
objetivos; criação de opções; intervenção; e, avaliação 
das ações. Cabe registrar que ao analisar uma política “é 
necessário examinar as agências formadoras de 
políticas, as regras para tomada de decisão, as 
interrelações entre as agências e os formuladores, bem 
como os agentes externos que influenciam o seguimento 
das decisões”. (SILVA, 2000, p. 02). 

Além dessas fases que acompanham o processo 
de formulação e gestão de uma política pública existe 
também a necessidade de analisar elementos implícitos 
que influenciaram ou determinam o rumo de uma 
política. No processo de formulação as políticas 
públicas ganham forma e estatuto e recebem 
tratamentos formais mínimos. Nessa fase são 
estabelecidas e definidas metas, objetivos e recursos 
para a política ou programa. (SANTOS, 2010). Ainda 
nesse processo de formulação, a presença dos 
formuladores oficiais e não oficiais ganham destaque 
nos embates e disputas por projetos políticos, pois cada 
formulador busca imbricar suas concepções e interesses 
na formulação da política. Os formuladores oficiais 
estão amparados por direitos constitucionais para a 
ação, sendo esses do: Executivo, Legislativo, Agências 
Administrativas e Poder Judiciário. Já os formuladores 
não oficiais são compostos por grupos de interesses, 
agências de influências e opinião pública. 

Assim, na “formulação é importante observar 
como uma proposição é escolhida entre outras 
alternativas e quais problemas interessam aos 
formuladores e quais serão descartados”. (SILVA, 2000, 
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p. 2). Nessa dinâmica de escolhas passa a ser definida a 
agenda política, representando o momento em que as 
questões públicas surgem e ocorre o estabelecimento de 
prioridades. 

Na análise de implementação de políticas 
públicas alguns elementos são considerados como 
indispensáveis, tais como: tipo de recursos e sua 
utilização; estratégias de implementação adotadas para o 
desempenho do programa; eventos externos; 
compromissos assumidos com a implementação do 
programa pelos gestores e executores; parcerias 
articuladas na viabilização desses compromissos; 
problemas de operacionalização, gerenciamento e 
coordenação. (SILVA, 2014). Nesse sentido, 
consideramos que, a política segue um contínuo 
processo de materialização, mudanças e adaptação aos 
contextos planejados para implementação.  

 
3 POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO NA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO 

 As políticas e programas implementados, nos 
últimos anos, visam à melhoria da oferta do Ensino 
Médio e da Educação Profissional. Dessas iniciativas 
resultam a ampliação da oferta por meio de incentivos 
ao desenvolvimento da Educação Profissional nas 
escolas públicas estaduais e federais, bem como por 
meio de acordos de gratuidade com a rede privada e 
financiamento aos estudantes do Ensino Médio da rede 
pública. (PACHECO, 2011).   

Com as discussões feitas a partir do ponto de 
vista teórico, buscamos conhecer nos discursos dos 
gestores das políticas e programas implementados nas 
escolas estudadas para articulação do Ensino Médio à 

Educação Profissional, evidências que nos 
possibilitassem responder as questões: nesse período, 
quais políticas e programas foram implementados na 
escola? Dentre as políticas e programas, quais eram 
destinados à articulação do Ensino Médio à Educação 
Profissional? Como as políticas e programas são 
apresentados e selecionados pela escola?  

Partimos de premissas que nos informam que a 
implementação de políticas e programas demanda ações 
e intervenções do Estado na designação do padrão de 
proteção social para a redistribuição dos bens sociais e 
econômicos, tendo como finalidade reduzir as 
desigualdades estruturais. (HÖFLING, 2001). As 
justificativas para formulação e implementação dessas 
políticas que buscam minimizar as desigualdades 
ancoram-se, principalmente, nos argumentos de que a  

[...] cobertura educacional insuficiente, 
evidenciada por baixas taxas de matrícula 
bruta e líquida e pela histórica dicotomia 
com a educação profissional, remete a 
graves problemas e desafios para a 
democratização do acesso e a 
permanência com qualidade nesta 
etapa/modalidade da educação básica para 
todos. (DOURADO, 2011b, p. 08).  

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

 
Figura 01 - Quadro das Políticas e Programas implementados (2007-2015)

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

escolas. 
Em linhas gerais, a Figura 01, apresenta uma 

diversidade de políticas implementadas no recorte 
temporal de 2007 a 2015, tendo como eixo central as 
ações para expandir e melhorar e a qualidade da oferta 

do Ensino Médio e articular o Ensino Médio à Educação 
Profissional. 

No que compete ao favorecimento da expansão 
e qualidade da oferta do Ensino Médio destacam-se nas 
vozes dos gestores as seguintes iniciativas: Programa 
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Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID), que incentiva a valorização do magistério e 
aprimora o processo de formação de docentes para a 
Educação Básica; Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC), que apoia a política de 
Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de 
ensino e/ou pesquisa, por meio da concessão de bolsas a 
estudantes de graduação ligados à pesquisa científica; 
Espaço do Conhecimento, tendo como objetivo 
estimular a iniciação científica para alunos do Ensino 
Médio, por meio da instalação de laboratórios de 
ciências, matemática e informática nas escolas 
estaduais; e Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional (PROINFO), criado com a finalidade de 
promover o uso da tecnologia como ferramenta de 
enriquecimento pedagógico no ensino Fundamental e 
Médio. (BRASIL, 2007; 2010).   

O delineamento desses programas tem como 
base a expansão e melhoria da qualidade da oferta do 
Ensino Médio nas escolas públicas. Vale destacar, 
segundo Dourado e Oliveira (2009), a compreensão da 
categoria qualidade fundamenta-se numa perspectiva 
polissêmica, pois envolve concepções de mundo, 
sociedade e educação, sendo respaldadas nos elementos 
de qualificar, avaliar, precisar a natureza, as 
propriedades e as particularidades desejáveis de um 
processo educativo que anseie a qualidade social. 
Orientando-se, portanto, pelas finalidades educativas 
propostas.  

Com base nessa compreensão, as escolas fazem 
adesão às políticas e programas de articulação entre 
Ensino Médio e Educação Profissional, tais como: 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em 
Secretariado (Ensino Médio integrado a Educação 
Profissional), Programa Brasil Profissionalizado e 
PRONATEC.  

Corroborando tal processo, as políticas e os 
programas governamentais quando relacionados  

[...] ao ensino médio, explicitam alguns 
dos elementos de sua estrutura e as 
concepções em disputa. O dualismo 
estrutural da educação brasileira e o fato 
de o ensino oferecido a cada grupo social 
ter um tipo de escola com diferentes 
condições de modo que nas escolas que 
atendem os setores populares não 
garantem uma educação de qualidade, o 
que tem definido e configurado as 
políticas públicas no Brasil. (SIMÕES, 
2011, p. 112). 

Conforme o autor, as políticas e programas são 
formulados e gestados mediante a busca pela superação 

do dualismo estrutural do Estado brasileiro. Além disso, 
visam superar as condições histórias de desigualdades 
dessa oferta, sendo respaldadas nos discursos de oferta 
de uma educação de qualidade.  

Nas vozes dos gestores da Escola Estadual 
Jerônimo Rosado foram elencadas as seguintes políticas 
e programas: Programa Nacional de Tecnologia 
Educacional (ProInfo), Espaço do Conhecimento, 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), Programa Brasil 
Profissionalizado e Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).  

A adesão a essas iniciativas seria feita com o 
intuito de agregar mais qualidade ao funcionamento 
dessa escola pública quando afirma: “[...] ficam [12ª 
DIRED/SEEC] dizendo que os programas vão ajudar a 
melhorar a escola e no final é tanto programa 
acontecendo aqui que, às vezes, nem entendemos direito 
o que está em execução e já chega outro”. (GESTOR 2, 
2015). A fala indica que as ações de socialização das 
propostas são realizadas por intermédio da 12ª 
DIRED/SEEC e que falta o entendimento dos processos 
de implementação das propostas.  

 Além disso, percebemos que a escola, nos 
últimos anos, fez adesão a uma série de políticas, 
resultando assim, na falta de compreensão das 
finalidades, objetivos, metas e formas de funcionamento 
da proposta durante a implementação. Isso implica na 
descontinuidade das políticas públicas, precipuamente, 
daquelas políticas que se propõem a articular o Ensino 
Médio à Educação Profissional, as quais passam a ser 
compreendidas pelos gestores como ações fragmentadas 
e descontínuas em relação aos objetivos e metas 
estabelecidos inicialmente. (NASCIMENTO, 2012).  

Tal fato é explicado por Dourado e Oliveira 
como um  

[...] cenário complexo do quadro nacional 
e, ao mesmo tempo, permitem, com base 
em análise das políticas e programas 
governamentais, identificar a adoção 
histórica de uma determinada lógica 
político-pedagógica voltada para a 
ampliação das oportunidades 
educacionais, por meio da inclusão de 
etapas e modalidades educativas, sem 
fazer avançar, contudo, a adjetivação da 
qualidade pretendida. (DOURADO; 
OLIVEIRA, 2009, p. 202). 

Os autores ressaltam que o processo de 
ampliação das oportunidades educacionais, neste caso, 
na articulação entre Ensino Médio e Educação 
Profissional, acontece sem avançar na proposta de 
expansão e qualidade pretendida. Com isso, no Brasil 



 

 
 

27 

passa a ser cada vez mais recorrente a “[...] 
reivindicação de que as iniciativas governamentais no 
campo da educação sejam desenvolvidas na perspectiva 
de políticas públicas de Estado e não como programas 
de governo sem a continuidade e sustentabilidade das 
ações implementadas”. (SIMÕES, 2011, p. 111). Sendo 
assim, os resultados da materialização de uma política 
não acontecem a curto prazo. Soma-se a isso, a ausência 
de consolidação e implementação de uma proposta 
educacional uniforme no cenário educacional1 do país, 
permitindo assim, a formulação e implementação de 
diferentes programas com objetivos e metas distintos.  

Já na Escola Estadual Professor Abel Freire 
Coelho, dentre as políticas e programas mencionados, 
encontra-se o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Espaço do 
Conhecimento, Curso Técnico de Nível Médio 
Integrado em Secretariado (Ensino Médio integrado à 
Educação Profissional), Programa Brasil 
Profissionalizado e PRONATEC. De acordo com o 
gestor entrevistado: 

Os programas são apresentados pela 
Secretaria de Educação (SEEC). Um dos 
motivos que influenciaram na adesão dos 
programas é pela quantidade de alunos 
que a escola começou a perder. Ao longo 
dos anos foi diminuindo a clientela da 
escola até ficar funcionando apenas dois 
turnos. Os alunos começaram a frequentar 
as escolas de Ensino Médio dos bairros 
que estavam sendo abertas. Além disso, 
boa parte dos alunos precisam trabalhar e 
deixavam a escola. Quando a proposta do 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado 
em Secretariado foi apresentada a 
comunidade escolar abraçou como uma 
oportunidade para o funcionamento da 
escola voltar a funcionar nos três turnos. 
(GESTOR 4, 2015). 

Reafirma-se, na fala do Gestor 4, que os 
programas são apresentados pela SEEC. Dentre os 
motivos apontados que contribuíram para a adesão dos 
programas está o aumento, significativo, da taxa de 
evasão dos alunos, decorrentes, sobretudo, da 
necessidade de ingresso dos jovens no mercado de 
trabalho e das novas escolas de Ensino Médio abertas 

                                                             
1 Apesar da vigência do Plano Nacional de Educação 
(PNE/2014-2024) ainda não consolidou-se a implementação 
de uma proposta educacional no país que considere a gestão 
dos aspectos curriculares, pedagógicos e financeiro no Ensino 
Médio e Educação Profissional. 

 

nos bairros. Nesse contexto, a implementação dessas 
políticas passa a ser interpretada como uma alternativa 
para superar as dificuldades específicas dessa etapa. 

Dentre as políticas mencionadas, nos discursos 
dos dois gestores da Escola, evidenciou-se a adesão do 
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, 
realizada por meio do Curso Técnico de Nível Médio 
Integrado em Secretariado.  

Em 2006, passou a funcionar 09 (nove) 
turmas do Curso Técnico de Nível Médio 
Integrado em Secretariado. O Curso 
estava iniciando e existia uma grande 
empolgação e expectativa da comunidade 
escolar. Eu cheguei a ministrar aulas no 
curso, então, peguei aula em todas as 
turmas do médio integrado, mas eu já 
cheguei sentindo as dificuldades do curso, 
pois eu entrei no segundo bimestre e eles 
não tinham tido nenhuma aula das 
disciplinas específicas. Daí em diante, 
fomos sempre percebendo essa 
dificuldade por parte do Estado. Para 
adesão a SEEC veio à escola e prometeu 
muita coisa em termos de equipamento, 
formação de professores e estrutura, mas 
até o final do curso só tinha chegado uma 
máquina de xerox e nada mais das coisas 
que haviam sido prometidas para o 
funcionamento do Curso. Nesse sentido, 
seria um atrativo para a escola trazer os 
alunos de volta, mas percebemos que foi 
ao contrário. A falta de professores das 
disciplinas específicas fez com que as 
turmas diminuíssem, pois os alunos 
ficavam sem aula. Muitos alunos fizeram 
assim quando chegavam no terceiro ano e 
percebiam as dificuldades do curso 
pediam para voltar para o “Ensino Médio 
Regular”. A SEEC começou a aceitar, 
mas quando percebeu que estava tendo 
um número muito alto de mudanças ela 
bloqueou essa possibilidade. (GESTOR 3, 
2015).   

O acesso ao Curso permitia aos jovens uma 
possibilidade de formação profissional para atuar no 
mercado de trabalho. Nesse contexto, a Escola 
sobressaia-se das demais escolas públicas de Ensino 
Médio da cidade pela disposição de uma proposta 
político-pedagógica que articulava Ensino Médio à 
Educação Profissional. É interessante observarmos que, 
embora, a forma integrada seja apresentada como um 
diferencial pela escola para atrair mais alunos existe 
uma limitação em dois aspectos: primeiro, no que tange 
a oferta de 09 turmas de um único curso de formação, 
sendo necessário um amplo arranjo produtivo local para 
absorver todos os profissionais formados para atuarem 
no campo de secretariado; segundo, a limitação das 
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opções de escolhas dos jovens por outros campos de 
formação.   

A implementação dessa proposta foi marcada 
por uma acentuada aceitação dos discentes, chegando a 
funcionar 09 (nove) turmas do Curso. Contudo, após a 
adesão e durante a implementação da proposta algumas 
dificuldades inviabilizaram as expectativas iniciais, pois 
a ausência de equipamento, falta de professores com 
formação específica e estruturas adequadas para 
viabilizar a proposta de integração do Ensino Médio à 
Educação Profissional, acarretando a conclusão de 
apenas 03 turmas em 2012. (GESTOR 3, 2015).  

De modo resumido, percebemos que as 
políticas e programas implementados nas duas escolas 
servem de base para adesão e implementação de outras 
políticas. Neste caso, na adesão e implementação do 
Programa Brasil Profissionalizado podemos explicar 
utilizando o que diz Vicente: “no fluxo das soluções as 
pessoas que tem em comum áreas de atuação tentariam 
influenciar umas às outras, bem como uma grande 
quantidade de ideais seriam gerados e, de alguma forma 
e em algum momento são levadas em consideração”. 
(2014, p. 39). Isso posto, podemos compreender que o 
processo de adesão ao Programa Brasil 
Profissionalizado foi mediado pelos embates e 
interesses dos sujeitos que integram as instituições 
envolvidas no processo e estão hierarquicamente acima 
dos gestores das Escolas. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, discutimos a gestão de políticas 
educacionais, no contexto escolar, que articulam o 
ensino médio a educação profissional na rede estadual 
de ensino do RN. Infere-se que as políticas e programas 
formulados e implementados para viabilizar a 
articulação do Ensino Médio com a Educação 
Profissional, justificam-se pelas necessidades de 
minimizar as desigualdades sociais dos sujeitos que 
frequentam a escola. Em vista disso, as escolas são 
representadas como espaços favoráveis para 
concentração de políticas públicas que visam minimizar 
as desigualdades estruturais por serem espaços de 
construção e reconstrução das relações sociais e 
políticas.  

Na análise dos gestores, identificamos um 
número expressivo de políticas implementadas no 
recorte temporal de 2007 a 2015, tendo como eixo 
central as ações para expandir e melhorar a qualidade da 
oferta do Ensino Médio e articular o Ensino Médio à 
Educação Profissional. No que compete ao 
favorecimento da expansão e qualidade da oferta do 

Ensino Médio destacam-se nas vozes dos gestores as 
seguintes iniciativas: Curso Técnico de Nível Médio 
Integrado em Secretariado (Ensino Médio integrado a 
Educação Profissional), Programa Brasil 
Profissionalizado e PRONATEC.  De modo resumido, 
percebemos que as políticas e programas 
implementados nas duas escolas servem de base para 
adesão e implementação de outras políticas.  
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RESUMO: Este trabalho trata da discussão sobre o reconhecimento da educação básica como direito determinado pela 
Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e sua efetivação na 
realidade educacional cearense. Dessa forma, temos como objetivo relacionar a ideia apresentada nos documentos 
legais brasileiros a respeito do direito à educação básica com a realidade estabelecida no ensino médio do Estado do 
Ceará. Para tal intento, recorreu-se, sobretudo, às informações estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) entre os 
anos de 2007 a 2016. A análise dos dados cearenses demonstra que o estado passa por dificuldades em garantir o direito 
à educação aos jovens de 15 a 17 anos, idade considerada ideal para o Ensino Médio, em virtude de ainda observarmos 
valores significativos de jovens, nessa faixa etária, atrasados nos estudos ou sem nenhum vínculo escolar. Diante desses 
resultados e de análises realizadas por outros pesquisadores do campo educacional, consideramos que a garantia real do 
direito a educação básica ainda permanece como um dos principais desafios no campo das políticas educacionais. Por 
fim, apontamos que a superação desses desafios perpassa pela construção de políticas capazes de considerar a grande 
heterogeneidade do ensino médio, carregado de diferenças entre as matrículas, as condições de acesso e permanência, o 
quadro de reprovação e abandono escolar dos sistemas públicos e privados. 

Palavras-chave: Educação básica. Ensino Médio. Direito à educação. 

 
 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

O Ensino Médio é uma etapa da educação 
básica nacional e sua análise provoca muitos debates. A 

rigor, são apontados problemas relacionados a 
qualidade, questões do acesso e da permanência, 
discussão sobre a sua identidade e finalidades. Na 
realidade, a discussão sobre Ensino Médio pode ser 
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traduzida pela disputa por um projeto societário 
(KRAWCZYK, 2009).  

Nesse sentido, kuenzer (2010, p.13) afirma que 
ao analisarmos a história do Ensino Médio se percebe 
que as dificuldades típicas dessa etapa de ensino se dá 
exatamente pelo seu caráter intermediário, e assim 
precisar apresentar respostas à ambiguidade gerada de 
ser ao mesmo tempo terminal e propedêutico, ou seja, 
de preparação para o mercado de trabalho e para o 
ensino superior. Para a autora, embora “tendo na 
dualidade estrutural a sua categoria fundante, as 
diversas concepções que vão se sucedendo ao longo do 
tempo, refletem a correlação de funções dominantes em 
cada época, a partir da etapa de desenvolvimento das 
forças produtivas” 

Tomando como partida os parágrafos acima, 
torna-se necessário pontuar que a discussão sobre a 
educação brasileira, mais precisamente sobre o ensino 
médio, deve ser delineada dentro do plano do concreto, 
pois a educação não é um ente abstrato que possui 
dinâmicas próprias, mas é um complexo social que está 
inserido em uma realidade marcada pela relação 
capital/trabalho, fazendo com que as políticas 
educacionais também sejam influenciadas por tais 
determinações.   

Dessa forma, o conjunto das reformas nas 
políticas educacionais brasileiras ocorridas na década de 
1990 e que ainda hoje influenciam a sua organização 
nacional, resultaram de um projeto de modernização 
capitalista, que no campo educacional ficou interligado 
ao processo de mudanças tecnológicas e aos avanços do 
capital financeiro globalizado. Essas reformas, tiveram 
como raízes à nova crise de acumulação do capital 
ocorrida em meados da década de setenta, período no 
qual a ideologia neoliberal é apresentada como a saída 
para crise, reduzindo, assim, o aparato administrativo do 
estado, por meio da privatização dos bens e serviços 
regidos pelos governos.  Nos países da América Latina, 
esta prática neoliberal de diminuição estatal incorporou 
diretrizes gerenciais que impactaram nos sistemas de 
ensino brasileiros.  

O Brasil, a partir da década de 1990, teve forte 
participação dos organismos multilaterais norteando o 
processo de reformas econômicas, políticas e educativas 
- o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) dentre outros, resultando em novas 
reformas no campo educacional brasileiro. As reformas 
tiveram como marcos regulatórios a Conferência 
Mundial de Educação para Todos, em 1990, em Jomtien 
(Tailândia) que produziu de 1993 a 1996 o “Relatório 
Delors” (coordenado por Jacques Delors), que fez um 

diagnóstico do contexto mundial e analisou os desafios 
para a educação no século XXI - e a CEPAL (Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe) com os 
programas “Transformacion Productiva com Equidad” 
(1990) e “Educacion y Conocimiento: Eje de la 
Transformacion productiva con equidade” (1992). 

Nesse embate foi construída a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 
20 de dezembro de 1996, aprovada no governo de 
Fernando Henrique Cardoso acarretou como uma das 
principais mudanças a definição de identidade do ensino 
médio como última etapa da educação básica, 
responsável pela consolidação da formação que se inicia 
na educação infantil como também de preparação para o 
ensino superior. Além disso, a nova legislação, 
reformulada no ano de 2009, estabeleceu a 
obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio. 

Compreendemos que a trajetória do Ensino 
Médio na educação brasileira foi marcada para o 
atendimento de uma pequena parcela da população. 
Entretanto, a partir desses novos marcos legais, 
influenciados por políticas que visavam a redução da 
pobreza com o intuito de garantir uma maior 
estabilidade política, como afirma Maia e Jimenez 
(2004) e inserir determinados conhecimentos teóricos e 
práticos nos jovens necessários para atuação no 
mercado de trabalho; novas mudanças no plano legal 
começaram a formalizar, por meio de novas legislações, 
a importância da garantia do ensino médio como direito. 
Assim, começamos a observar o crescimento no número 
de matrículas no Ensino Médio como consta no 
Relatório para a Conferência Internacional de Educação 
em Genebra, realizado no ano de 1996, afirmando que o 
Brasil, em meados da década de 1970 possuía apenas 
1.935.903 matrículas, sendo 507.098 ofertada pela 
iniciativa privada. Atualmente registra-se, segundo 
Censo Educacional do ano de 2017, 7.930.384 
matrículas, sendo 6.960.072 na rede pública e apenas 
970.312 na rede privada. 

Com base nesses pontos de partida e de 
referência, que no presente texto pretendemos relacionar 
a ideia apresentada nos documentos legais brasileiros a 
respeito do direito à educação básica com a realidade 
estabelecida no ensino médio do Estado do Ceará. Para 
tal intento, recorreu-se, sobretudo, às informações 
estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) 
entre os anos de 2007 a 2016.  
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2 ENSINO MÉDIO – MARCOS LEGAIS AO 
DIREITO À EDUCAÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 
9.394) aprovada no ano de 1996 estabelece que a 
educação escolar, compõem-se da educação básica, 
dividida em: educação infantil (0 – 5 anos), ensino 
fundamental (6 – 14 anos) e ensino médio (15 – 17 
anos); e, do ensino superior. 

O reconhecimento da educação como direito 
carrega uma importância ímpar pois formaliza 
legalmente um direito necessário para a formação de 
uma população crítica e ativa  

[...]capaz de se apossar de padrões 
cognitivos e formativos pelos quais tem 
maiores possibilidades de participar dos 
destinos de sua sociedade e colaborar na 
sua transformação. Ter o domínio de 
conhecimentos sistemáticos é também um 
patamar sine qua non a fim de poder 
alargar o campo e o horizonte desses e de 
novos conhecimentos (CURY, 2002, P. 
260) 

Diante disso, para Cury (2008, p.294) a 
expressão “educação básica” é “um conceito, é um 
conceito novo, é um direito e também uma forma de 
organização da educação nacional”, para o autor, trata-
la como básica implica em compreendê-la como 
“educação de base, como etapas conjugadas sob um só 
todo”. Assim, percebemos que compreendê-la como 
direito é também reconhece-la como resposta necessária 
a um conjunto de realidades novas apresentadas ao 
território brasileiro que acabou por ser obrigado a 
legislar sobre esse direito. Nesse sentido, o 
reconhecimento desse direito carrega um sentido mais 
do que inovador para o Brasil “ que, por séculos, negou, 
de modo elitista e seletivo, a seus cidadãos, o direito ao 
conhecimento pela ação sistemática da organização 
escolar”  

Superando a fragmentação das legislações 
anteriores, a educação básica é declarada, em nosso 
ordenamento jurídico, como direito da população 
brasileira e dever do Estado, como observamos 
estabelecido no artigo 205  da Constituição Federal de 
1988 quando estabelece que “ A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”; e no artigo 2 da LDB “A educação, dever da 
família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho”(BRASIL, 1996). 

Este importante reconhecimento tem atrás de si 
um longo caminho que foi percorrido na educação 
brasileira, desde a educação jesuítica, passando pelo 
Império, República Velha até chegar ao Estado 
Democrático de Direito. 

Segundo Kuenzer (2010, p.854) 

No âmbito das concepções e políticas 
educacionais, há que considerar que a 
concepção de educação básica trazida 
pela nova LDB representa uma 
significativa mudança em relação às 
legislações anteriores, no sentido da 
democratização da oferta de educação 
pública de qualidade para toda a 
população, mas em particular para aqueles 
que só têm na escola pública o espaço de 
acesso ao conhecimento e à aprendizagem 
do trabalho intelectual. 

Além desses marcos, no ano de 2009 foi 
aprovado a Emenda Constitucional 59/2009 que obrigou 
o Estado a oferecer, gratuitamente, educação básica as 
crianças e aos jovens de 4 e 17 anos de idade 
(anteriormente, a obrigação do Estado era ofertar ensino 
gratuito as crianças e aos jovens de 6 a 14 anos, o que 
totalizava 8 anos). 

No plano legal encontramos medidas que 
visam garantir os direitos legais da população brasileira. 
Entretanto, no ponto do concreto será que ocorreu os 
mesmos avanços? 

Seguindo a compreensão de Silveira (2017) e 
Silva (2015) o direito a educação imputado ao estado 
representa, sobretudo, um avanço na garantia da 
igualdade de acesso à educação pública, obrigatória e 
gratuita, porém, ainda não significa na prática que se 
alcançou o patamar de universalização da educação. 
Pois, segundo as autoras este conceito é mais amplo e 
envolve além do acesso, a qualidade da permanência de 
todos a educação.  

Nessa perspectiva, a obrigatoriedade e a 
gratuidade podem representar o direito à 
educação, mas não significam, sozinhas, a 
garantia de universalização, haja vista 
que, articuladas a elas, outras condições 
necessitam ser atendidas. Relacionadas ao 
critério de qualidade estão, por exemplo, a 
infraestrutura das escolas, a formação de 
professores, o rendimento escolar, a 
organização curricular, o financiamento 
da educação que, dentre outras, são 
condições de qualidade inerentes ao 
direito à educação (SILVEIRA; SILVA 
2017, p. 80-81). 
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No Estado cearense, Naspolini (2001) afirma 
que as políticas de universalização da educação básica 
começaram por volta dos anos de 1995 sob o slogan 
Todos pela Educação de qualidade para Todos que 
sintetiza os pressupostos apresentados a partir da 
Declaração Mundial de Educação para Todos ( 
Joemtien, Tailândia, 1990) e sugerindo a mobilização 
social em torno do acesso universal à educação básica. 

Diante disso, o principal desafio da reforma da 
educação básica cearense na década de 1990 era “ de 
resgatar a credibilidade de um sistema educacional 
precarizado, que não conseguia atrair, em 1995, mais 
que 65% da população de 7 a 14 anos” (NASPOLINI, 
2001, p.170). A partir dessa realidade, as principais 
metas estabelecidas para a educação básica cearense 
foram: acesso à educação, melhoria do perfil de 
desempenho dos alunos, valorização do magistério e 
gestão democrática.  

Em relação ao ensino médio a situação ainda 
era mais complicada, grande parte dos jovens entre 15 a 
19 anos estavam fora do sistema escolar. Não por acaso 
que ao analisarmos os dois principais documentos de 
planejamento educacional editados no ano de 1995: o 
Plano Decenal de Educação para Todos (PDEPT, 1994) 
e o Projeto Áridas; observamos que para o EM as metas 
de matrículas para a população de 15 a 19 anos era de 
apenas 20%. 

Naspolini (2001) constatou que durante os anos 
de 1995 a 2000 o acesso ao EM cresceu bastante, 
principalmente na Rede Pública, enquanto no Ensino 
Fundamental foi observado o ingresso de 98% das 
crianças de 7 a 14 anos, no Ensino Médio encontramos 
apenas o ingresso de 18% da população de 15 a 19 anos. 
Ou seja, ainda encontramos no início do século XIX 
grandes problemas de acesso ao direito a educação dos 
jovens cearenses. 

Um dado notável das estatísticas educacionais 
diz respeito ao crescimento de matrículas do ensino 
médio no Ceará, que, em 1996, contava com 174.704 
inscrições e, em 2002, computou 337.843, ou seja, um 
aumento de 93,4% em seis anos. Esse dado está bem 

acima da taxa média da evolução das matrículas no 
Brasil, que, no mesmo período, foi de 51,8%. Além 
disso, embora maior, a taxa cearense está próxima da 
média regional, que foi de 92,3% (ZIBAS, 2005, p.206) 
(grifos nossos). 

Para Zibas (2005, p 206) a maior taxa de 
crescimento no Ceará pode estar relacionada à pequena 
abrangência do ensino médio cearense até o ano 1996, 
assim, permitiu-se espaço para crescer mais do que em 
outras regiões brasileiras. Além disso, [...] “o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Médio – Pemce – 
teve desdobramentos quantitativos importantes”. 

Apesar dessa grande expansão observada, 
Naspolini (2001) e Zibas (2005), cada um a seu termo, 
afirmam que apesar dessa expansão o ensino médio 
ainda apresenta problemas relacionados a concretização 
da universalização, principalmente referentes a 
distorção idade-série, ocorrida por abandono ou 
reprovação; e qualidade da educação.   

Assim, a partir dessas considerações que, na 
próxima seção, realizamos um breve estudo sobre o 
problema da efetivação ou não da educação básica de 
nível médio como direito dos jovens de 15 a 17 anos do 
estado cearense. Buscaremos compreender se o que 
ocorre no chão da escola caminha na direção do que 
vem sendo proposto na legislação. 

 
3 ENSINO MÉDIO CEARENSE EM NÚMEROS 

Nesse tópico buscaremos confrontar se as 
normas legais apresentadas anteriormente contribuíram 
com o projeto de universalização do ensino médio no 
Ceará. Nossa análise será restrita aos anos de 2007 a 
2015, e em alguns momentos aos anos de 2010 a 2015, 
tendo em vista serem os dados mais recentes 
disponibilizados pela SEDUC/CE. Para construirmos 
nosso raciocínio, apresentaremos ao longo do texto, 4 
tabelas construídas a partir dos Censos Educacionais 
disponibilizados pela SEDUC/CE e pelos Censos 
Educacionais do Inep contento dados considerados 
relevantes para abordarmos o movimento que vem 
ocorrendo para garantia do ensino médio como direito. 

 
Tabela 1 – Número de Estabelecimentos e Matrículas no Ensino Médio por Dependência administrativa, de 2007 a 

2016 

Ano 
Número de matrículas 

Estadual Municipal Federal Privado TOTAL 
2016 338.310 - 3.814 37.636 379.760 
2015 329.003 - 3.799 40.472 373.274 
2014 340.766 - 3.534 44.029 388.329 
2013 349.722 - 3.511 46.617 399.850 
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2012 354.949 93 3.272 48.253 406.567 
2011 361.733 263 3.749 46.710 412.455 
2010 359.670 473 3.331 47.635 411.109 
2009 366.360 1.488 2.887 46.187 416.922 
2008 359.242 1.259 3.374 45.117 408.992 
2007 358.557 1.274 2.489 41.920 404.240 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados apresentados pela SEDUC/CE (SEDUC/CE, 2016). 
*Não estamos considerando as matrículas da Educação de Jovens e Adultos nas diferentes modalidades ( 

Presencial, semi e EAD) 
 
Analisando a tabela 1, observamos que a maior 

parte das matrículas cearenses está na rede pública, mais 
precisamente na rede estadual, fato constatado não 
apenas no Ceará mas em todo território nacional, 
movimento que veio sendo construído em conformidade 
com a LDB 9.394/1996, alterada pela Lei 12.061 de 
outubro de 2009, quando determina no Art. 10 inciso 
VI, que o Estado deverá “assegurar o ensino 
fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio 
a todos que o demandarem”. Essa organização da 
educação básica brasileira é regida pelo regime de 
colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

Analisando mais especificamente o ano de 
2016, encontramos a seguinte distribuição percentual de 
matrículas no EM do Ceará: estadual (89,1%), seguida 
da rede privada (9,9%) e da federal (1%). Dessa forma, 
a rede pública presente no estado cearense é responsável 
por 90,1% das matrículas. Aprofundando mais a 
distribuição das matrículas do EM cearense, fomos 
compreender a localização dessas matrículas e segundo 
os dados do INEP do ano de 2016, 365.354 das 

matrículas (96,2%) estão situadas em área urbana, 
enquanto 14.406 (3,8%) em área rural. Assim, O EM 
cearense é constituído em sua grande maior por escolas 
localizadas em regiões urbanas e pertencentes a rede 
pública. 

Ainda em relação aos dados apresentados, 
observa-se uma tendência de queda no número de 
matrículas no EM, tanto nas redes estaduais como 
privadas sugere um certo acomodamento que pode 
também ser interpretado como a garantia de acesso aos 
EM, entretanto, compreendemos que essa tendência 
sinaliza para a necessidade de que se analisem suas 
causas. O que significa essa queda na matrícula no EM? 
Essa tendência significaria algum acomodamento, nos 
aproximando da sonhada universalização? Ou 
significaria um distanciamento provocado pela não 
matrícula? A fim de encontrarmos alguns apontamentos 
iniciais, tendo em vista que essa discussão não se 
encerrará nesse texto, buscamos colocar como 
parâmetro de análise a população de jovens entre 15 a 
17 anos presente no estado cearense, pois é nesta faixa 
etária que os jovens deveriam cursar o EM.

 
Tabela 2 – População, número de matrículas no Ensino Médio e clientela atendida da população,  de jovens de 15 a 17 

anos, entre os anos de 2007 a 2015 
Ano Pop

ulação (15 a 
17 anos) 

Matr
ículas no EM 

Matrículas no 
EM (15 a 17 anos) 

Clientela 
atendida (15 a 17 
anos) 

População 
não atendida  Abs

oluto 
% Abs
oluto 

% A
bsoluto 

% 
2015 514.

537 
373.2

74 
 

279.058 
5

4,2 
392.

597 
7

6,3 
12

1.940 
2

3,7 2014 510.
990 

388.3
29 

281.
150 

5
5 

376.
161 

7
3,6 

13
4.829 

2
6,4 2013 540.

120 
399.8

50 
284.

827 
5

2,7 
387.

472 
7

1,7 
14

0.270 
2

8,3 2012 519.
455 

406.5
67 

284.
157 
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371.
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7
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14
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2

7,4 Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados apresentados pela SEDUC/CE (SEDUC/CE, 2016). 
OBS: Não estamos considerando as matrículas da Educação de Jovens e Adultos nas diferentes modalidades ( 

Presencial, semi e EAD) 
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Ao observarmos a Tabela 2 percebermos que a 

situação do EM em relação ao acesso e permanência 
ainda é crítica no Ceará. Para analisarmos a tendência 
observada na tabela, vamos apresentar o movimento 
ocorrido no ano de 2015. Assim, tendo como referência 
esse ano, observamos que a matrícula no EM contava 
com 373.274, considerando todas as faixas etárias. A 
população em idade escolar obrigatória desejável para 
esta etapa era de 514.537. Destes, 279.059 estavam 
matriculados no Ensino Médio, ou seja, apenas 54,2% 
desses jovens estavam em idade escolar desejável, 
entretanto, percebemos que a clientela atendida 
corresponde a 392.597 jovens dessa faixa etária, esse 
dado nos leva a concluir que as outras matrículas estão 
distribuídas no ensino fundamental e na Educação de 
Jovens e Adultos. Além disso, observamos que no ano 
de 2015 registram-se 121.940 jovens sem qualquer 

vínculo escolar, ainda que sejam portadores do pleno 
direito à educação.  

Esse movimento apresentado no ano de 2015 
também foi evidenciado nos anos anteriores (2007 – 
2015), como apresentado na Tabela 2. Observamos que 
o Estado cearense ainda nem alcançou o atendimento de 
60% da população de 15 a 17 anos ao Ensino Médio, 
demonstrando inclusive, um acomodamento no 
atendimento dessa oferta, já que durante esses anos não 
ocorreu um crescimento significativo.  A mesma 
tendência foi observada em relação a população de 
jovens que não possuem nenhum vínculo escolar, em 
termos absolutos, durante esse intervalo de ano o Estado 
não conseguiu chegar a índices inferiores a 22% de não 
atendimento, revelando problemas referentes ao acesso 
desses jovens à educação básica e, portanto, a garantia 
do direito à educação. 

 
Tabela 3 - Número de Matrículas no Ensino Médio, por Faixa Etária, segundo o ano de 2010 a 2017 

Ano Total Faixa etária 

Até 14 anos 15 a 17 anos 18 a 19 anos 20 a 24 anos 25 anos ou mais 

2015 373.274 18.700 279.258 52.055 16.218 7.043 
2014 388.329 25.649 280.687 55.537 18.273 8.183 
2013 399.850 29.657 284.743 55.979 20.255 9.216 
2012 406.567 8.071 264.204 90.867 31.086 12.339 
2011 412.455 8.306 259.970 95.576 34.591 14.012 

2010 411.109 8.787 251.273 95.572 39.120 16.357 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados apresentados pelos Censos Educacionais do INEP (2010 – 

2015) 
 
A Tabela 3 nos revela que a clientela presente 

no ensino médio cearense é bem heterogênea em relação 
a faixa etária, apesar da faixa etária de 15 a 17 anos ser 
a responsável pelo maior número de matrículas. 
Observamos que durante o intervalo de 2010 a 2015 

ocorreu um aumento no ingresso de jovens de até 14 
anos e uma diminuição de jovens de 18 anos ou mais, 
sugerindo, portanto, uma queda na taxa de distorção 
idade-série, que realmente é observada na tabela 4.

 
Tabela 4 – Percentual de distorção idade-série no Ensino Médio cearense, entre os anos de 2010 a 2015 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Percentual de distorção (%) Público 19,07 19,89 20,40 21,60 23,42 25 

Privado 0,34 0,41 0,39 0,41 0,42 0,56 

TOTAL 19,4 20,3 20,9 22 23,8 25,6 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados apresentados pela SEDUC/CE (SEDUC/CE, 2016) 
*Cálculo realizado a partir do número total de matrículas no EM em cada ano. 
 
Apesar de termos observado uma melhora na 

distorção idade-série ao longo dos anos de 2010 a 2015, 
a Tabela 4 apresenta que o EM ainda continua sendo 
marcado por percentuais totais superiores a 19% de 

distorção idade-série. Esses dados ainda ficam mais 
preocupantes quando comparamos as distorções entre a 
rede pública e privada. No ano de 2015, por exemplo, 
enquanto a rede pública apresentava uma distorção de 
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19,07% no Ensino Médio, a rede privada apresentava 
apenas 0,34%. 

Esses dados sinalizam também para as 
desigualdades de acesso e permanência, onde os estudos 
realizados por Moura (2013) demonstram que a extrema 
desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos 
filhos da classe trabalhadora, que frequentam a rede 
pública de ensino, a buscar, muito antes dos 18 anos de 
idade (e até crianças), a inserção no mundo do trabalho, 
no intuito de complementar a renda familiar ou até de 
autossustentação, esse fato, acaba por dificultar a 
relação do jovem com os estudos, fazendo muitas vezes 
os jovens, reprovarem ou abandonarem os estudos, para 
depois frequentarem em um momento mais oportuno, 
ou nem sequer matricularem-se na escola. 

Diante dessa realidade apresentada de forma 
resumida por números, observamos que a partir da 
década de 1990 ocorreu uma expansão significativa no 
Ensino Médio, que este é composto em sua grande 
maioria por matrículas na Rede Pública de ensino e 
localizada em áreas urbanas. Por outro lado, as taxas de 
distorção idade-série e o número de jovens que ainda 
estão sem qualquer vínculo com a escola ainda 
permanecem como marca do sistema educacional 
cearense. 

 
4 CONCLUSÕES 

As políticas de universalização do Ensino 
Médio no Brasil começaram a ganhar notoriedade a 
partir da constituição da LDB 9.394/1996, 
principalmente após a Emenda Constitucional nº 
59/2009, essas políticas foram materializadas no 
crescimento do número de matrículas nessa etapa de 
ensino. Entretanto, apenas a abertura de matrículas não 
se efetivou como mecanismo eficiente para a garantia 
do direito a educação de nível médio.  

A extrema desigualdade socioeconômica 
brasileira é revelada também nos dados apresentados 
pelos Censos Educacionais, principalmente quando 
observamos o quadro de reprovação, abandono e 
distorção idade-série. Reconhecemos, portanto, que a 
escola pública passa por maiores dificuldades nesse 
aspecto do que as privadas, tendo em vista a 
necessidade real que a maioria do seu público tem em 
unir trabalho e estudo, entre outros aspectos. 

Dessa forma, ao analisarmos os dados 
cearenses, percebemos que o estado também passa por 
dificuldades em garantir o direito à educação aos jovens 
de 15 a 17 anos. 

Coadunando com Motta e Frigotto (2017) a 
universalização do Ensino Médio para a juventude 

brasileira permanece como um dos principais desafios 
no campo das políticas educacionais (MOTTA e 
FRIGOTTO, 2017). Dessa forma, encontramos uma 
distância entre os direitos proclamados na Constituição, 
referenciados pela LDB 9.394/1996 e pela Emenda 
Constitucional nº 59/2009 e sua efetivação na realidade 
cearense. 

Diante dessa realidade, para assegurar a 
universalização do ensino médio, garantindo, portanto, 
o direito a educação básica em sua plenitude, é preciso 
reconhecer a heterogeneidade da escola brasileira, 
carregada de grandes diferenças entre as matrícula no 
EM, as condições de acesso e permanência, o quadro de 
reprovação e abandono escolar dos sistemas públicos e 
privados. Diante disso, qual proposta deveria ser 
apresentada com vista a superar esses desafios? 

Concluímos, portanto, corroborando com Silva 
(2015) quando discute que a superação dos desafios no 
EM devem passar por: a) garantia de melhores 
condições materiais das escolas, atraindo os jovens a 
permanecerem naquele ambiente; b) atrelada a isso deve 
ser pensado uma organização pedagógica-curricular que 
considere enfrentar a cultura escolar consolidada que 
reitera a fragmentação e a hierarquização  dos saberes, a 
separação entre teoria e prática, a perspectiva de 
processos de ensino e aprender centrados quase que 
exclusivamente na memorização. Ideias completamente 
opostas a atual reforma que vem sendo imposta ao 
sistema brasileiro que acarretará ainda mais esse 
distanciamento entre as redes públicas e privadas, 
negando ainda mais o acesso ao conhecimento a maioria 
dos jovens matriculados no EM; c) a ampliação do 
acesso e à contenção da reprovação e do abandono 
escolar, precisa levar em consideração a 
heterogeneidade desse público; e, d) políticas de 
formação inicial e continuada de professores visando 
compreender essa realidade e saber atuar nesse 
ambiente de heterogeneidade. Por fim, destacamos que 
estes são apenas alguns dos aspectos imbricados no 
debate, devendo ser aprofundados em trabalhos 
posteriores 
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PROGRAMA MEDIOTEC NO IFRN: PRIMEIRAS IMPRESSÕES DA IMPLANTAÇÃO 

Vânia do Carmo Nobile - IFRN 
vania.nobile@ifrn.edu.br 

RESUMO: Este artigo, cuja temática se insere na análise das políticas públicas de educação profissional e tecnológica 
(EPT) com centralidade na implementação do Programa MEDIOTEC e tem como objetivo analisar na perspectiva do 
acompanhamento pedagógico da desta implantação, o primeiro momento da implantação do Programa no IFRN, nos 
polos: Ceará Mirim, São Paulo do Potengi, São Gonçalo do Amarante, Canguaretama do campus EaD. Por se tratar de 
uma política nova, sua implantação contou com a na equipe coma figura de orientador pedagógico para 
acompanhamento da oferta. Assim, este artigo trata de um relato de experiência do meu trabalho como orientadora 
pedagógica, no período de outubro de 2017 a maio de 2018. Após a experiência vivenciada pode-se depreender que a 
implantação do MedioTEC requer alguns cuidados no que concerne à elaboração do Projeto Pedagógico de curso de 
forma articulada, no qual os professores tanto do curso técnico quanto do curso propedêutico conheçam a proposta 
curricular do curso; à seleção dos estudantes ocorra de forma articulada entre os sistemas de ensino e a partir de alunos 
matriculados em uma única série, de forma todos terminem o curso, em caso de aprendizagem correspondente, ao 
mesmo tempo e, por fim, considerar que haja uma interação contínua e sistemática entre as escolas envolvidas de forma 
a contribuir para resolver questões relativas a execução dos cursos e a aprendizagem dos estudantes com maior rapidez. 

Palavras-chave: Programa MEDIOTEC, implantação, concomitância. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 Este relato de experiência tem como objetivo 

analisar o início da implantação do Programa 
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MedioTec, na perspectiva do acompanhamento 
pedagógico da implantação do Programa no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), no período de outubro de 
2017 a junho de 2018. 

 De acordo com o Ministério da Educação, este 
Programa, fomentado pelo Governo Federal, constitui-
se da oferta de cursos técnicos concomitantes para aluno 
regularmente matriculado no ensino médio regular nas 
redes públicas estaduais e distrital de educação, sendo 
executado em parceria com a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e as 
Redes Públicas Estaduais e Distrital de Educação 

(RPEDE), além das instituições privadas de ensino 
técnico de nível médio.  

 Esta oferta foi financiada por meio do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), criado pela Lei 12.513/2011 e que 
tem como finalidade ampliar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica, por meio de 
programas, projetos e ações de assistência técnica e 
financeira (BRASIL, 2011). 

 Dentro das possibilidades de políticas e ações 
financiadas pelo Pronatec há a Rede e-TEC Brasil, 
como pode ser observado na Figura 1, a seguir: 

Figura 1: Ações e Programas do Pronatec 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da Lei 12.513/2011. 

A Rede e-TEC Brasil foi instituída pelo 
Decreto n° 7.589, de 26 de outubro de 2011, e é uma 
das ações estratégicas do Pronatec, financiando cursos 
técnicos na modalidade EaD e a partir de 2017 passou a 
fomentar também o MedioTEC – que “catalisa a 
reforma do ensino médio e que tem, entre seus 
propósitos, a formação técnica e profissional como mais 
uma alternativa para o jovem” (BRASIL, 2017). 

 De acordo com o Documento de Referência de 
execução para as redes ofertantes do MedioTEC 
(BRASIL, 2017), esta ação tem como proposta o 
“fortalecimento das políticas de educação profissional 
mediante a convergência das ações de fomento e 
execução, de produção pedagógica e de assistência 
técnica, para a oferta da educação profissional técnica 
de nível médio articulada de forma concomitante com as 
redes de educação e com o setor produtivo”. 

 Neste contexto, a oferta no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) vem sendo desenvolvida por meio do 
Curso Técnico de Nível Médio em Informática para 
Internet, do Eixo Tecnológico: Informação e 
Comunicação, na forma concomitante, na modalidade a 
distância, que tem como objetivo “capacitar 

profissionais no desenvolvimento de programas de 
computador para Internet e a desempenhar atividades 
voltadas para design de websites, análise e 
desenvolvimento de sistemas para Internet, projeto de 
banco de dados, instalação e configuração de servidores 
de Internet” (IFRN, 2017). 

 A oferta de cursos técnicos concomitantes está 
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Profissional no Art. 36-C, que prevê que a oferta da 
educação profissional técnica de nível médio articulada 
será desenvolvida de forma: 

II - concomitante, oferecida a quem 
ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas 
distintas para cada curso, e podendo 
ocorrer: a) na mesma instituição de 
ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; b) em 
instituições de ensino distintas, 
aproveitando- se as oportunidades 
educacionais disponíveis; c) em 
instituições de ensino distintas, mediante 
convênios de intercomplementaridade, 
visando ao planejamento e ao 
desenvolvimento de projeto pedagógico 
unificado (BRASIL, 1996).  
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 A Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de 
setembro de 2012, que define Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, também orienta quanto à forma de oferta 
da concomitância, por meio de projeto pedagógico de 
curso não unificado entre as instituições ofertantes, 
como é o caso do Programa MedioTEC: 

Art. 29 Os cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio 
oferecidos nas formas subsequente e 
articulada concomitante, aproveitando as 
oportunidades educacionais disponíveis, 
portanto sem projeto pedagógico 
unificado, devem respeitar as cargas 
horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 
horas, conforme indicadas para as 
respectivas habilitações profissionais no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 
instituído e mantido pelo MEC (BRASIL, 
2012, p.9). 

 A partir dessa base legal, a oferta do curso 
técnico na forma concomitante, nas normativas do 
IFRN, são respaldadas no seu Projeto Político-
Pedagógico (PPP/IFRN). Porém, “reconhece-se o longo 
percurso teórico-metodológico a ser construído em 
ações dessa natureza, visto que as dificuldades de 
diálogos se avultam quando se trata, operacionalmente, 
de agregar, no mesmo processo, duas instituições 
educativas diferentes e de situações geográficas 
distintas” (IFRN, 2012, p.102).  

Assim, a opção institucional não invalida 
a possibilidade de atuação na modalidade 
concomitante, eventualmente, em projetos 
especiais, por meio de ações específicas 
desenvolvidas, por exemplo, por meio de 
convênios de intercomplementaridade 
articulados a outras instituições públicas, 
desde que os referidos convênios estejam 
orientados pelos princípios da formação 
integrada, em consonância com as demais 
ofertas institucionais já praticadas. Nesses 
casos, exige-se um projeto pedagógico 
unificado. Além disso, uma proposta de 
ação pedagógica dessa natureza, deve ser 
submetida à discussão coletiva e, para ser 
implementada, exige-se 
preponderantemente a anuência das 
instituições envolvidas (IFRN, 2012, 
p.102).  

 Assim, referendado no PPP do IFRN, a oferta 
do curso técnico concomitante, dentro da ação 

MédioTEC foi aprovada pela Resolução n. 51/2017-
CONSUP/IFRN, de 18/08/2017 e está em execução 
desde setembro de 2017. 

 
2 A IMPLANTAÇÃO DO MEDIOTEC NO IFRN 

 
 A implantação do MedioTEC no IFRN vem 

ocorrendo em quatro polos do campus EaD, em parceria 
com escolas estaduais, sendo ofertadas duzentas vagas, 
distribuídas em quatro polos: 50 vagas no polo 
Canguaretama, 50 vagas no polo Ceará Mirim, 50 vagas 
no polo São Paulo do Potengi e mais 50 no polo São 
Gonçalo do Amarante.  

 A seleção contemplou estudantes regularmente 
matriculados no ensino médio das redes públicas de 
educação, com idade entre 15 e 19 anos, por meio de 
edital da Secretaria de Estado de Educação do Rio 
Grande do Norte e ocorreu por meio de Edital  de 
seleção de alunos para cursos técnicos na forma 
concomitante EaD, no âmbito da REDE E-TEC 
BRASIL/MEDIOTEC – 2º/2017, organizado pela 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura, em parceria 
com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte.   

 A adesão feita pelo IFRN ao Mediotec ocorreu 
por meio do Edital Setec/MEC Nº 01, de 02 de março 
de 2017 que tratou da apresentação de propostas para a 
oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma 
concomitante, no âmbito do Pronatec/MEDIOTEC – 
2º/2017. 

2.1 A SELEÇÃO DOS ESTUDANTES 

 Assim, ao aderir ao Edital a instituição deveria 
seguir as orientações contidas no Documento de 
Referência do MedioTEC que, entre outros aspectos 
sugeriu “que as vagas dos cursos técnicos 
concomitantes sejam destinadas, preferencialmente, aos 
alunos que tenham concluído o primeiro ano do ensino 
médio, de maneira que a formação técnica finde em 
concomitância com a formação propedêutica” 
(BRASIL, 2017). 

 No IFRN, os estudantes selecionados estavam 
matriculados nas três séries do Ensino Médio em 
conforme pode ser observado nos Gráfico 1, a seguir:
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Gráfico 1: Distribuição dos estudantes por série do Ensino Médio 

 
Fonte: elaboração da autora, a partir de dados do SUAP/IFRN (2018). 

 
Observa-se, no entanto, na análise do Gráfico 

1, que no IFRN, esta sugestão não foi seguida à risca, 
uma vez que dos duzentos e três estudantes 
selecionados, pelo menos, 33 ainda estavam cursando o 
1º ano do Ensino Médio. Não foi possível identificar a 
série e escola em que estudam no Ensino Médio. 

 de 17 estudantes do Polo Canguaretama. 
 Em relação à distribuição dos estudantes nos 

polos, temos quatro polos no estado do Rio Grande do 
Norte, conforme indicam os Gráfico 2, Gráfico 3, 
Gráfico 4, Gráfico 5, como se seguem: 

Gráfico 2: Número de escolas do Ensino Médio dos alunos do Polo Canguaretama 

 
Fonte: elaboração da autora, a partir de dados do SUAP/IFRN (2018). 

*Não foi possível identificar todos os alunos do Polo Canguaretama em relação à série e escola em que estuda 
no Ensino Médio. Pode-se perceber que há uma distribuição dos estudantes em 7 escolas da cidade de Canguaretama e 
das cidades vizinhas com maior concentração em duas delas. 

 
Gráfico 3: Número de escolas do Ensino Médio dos alunos do Polo Ceará Mirim 

 
Fonte: elaboração da autora, a partir de dados do SUAP/IFRN (2018). 

 
 Já no polo Ceará Mirim apenas quatro escolas concentram os estudantes, sendo que uma delas concentra 31 

dos 50 estudantes.  
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Gráfico 4: Número de escolas do Ensino Médio dos alunos do Polo São Paulo do Potengi 

 
Fonte: elaboração da autora, a partir de dados do SUAP/IFRN (2018). 

 
 Também no polo São Paulo do Potengi também quatro escolas concentram os estudantes, sendo que uma delas 

concentra 43 dos 50 estudantes.  
 

Gráfico 5: Número de escolas do Ensino Médio dos alunos do Polo São Gonçalo do Amarante 

 
Fonte: elaboração da autora, a partir de dados do SUAP/IFRN (2018). 

 Porém, a maior pulverização dos estudantes 
ocorre no polo São Gonçalo do Amarante, com 11 
escolas, sendo que uma delas é responsável por 32 dos 
53 estudantes matriculados no MedioTEC. 

 Analisando este cenário, além da constatação 
de que um percentual significativo de alunos ainda 
estava cursando 1º ano do Ensino Médio quando iniciou 
o MedioTEC e considerando também que a organização 
do curso ofertado pelo IFRN tem a duração de quatro 
semestres, podemos inferir que haverá a 
descontinuidade da concomitância, falto que poderá 
levar ao não atendimento de um dos objetivos da ação 
que é a inserção no mercado de trabalho dos jovens após 
o término do curso técnico, uma vez que os cursos 
ofertados estarão dentro de um universo mapeado, 
proporcionando maior sinergia entre esses cursos e a 
demanda. O objetivo é mapear as demandas de 
formação técnica em cada uma das cinco regiões do 

Brasil, com dados sobre as oportunidades reais de 
inserção, por município, e as aptidões formativas 
necessárias para atendê-las.  A ideia é estimular 
parcerias entre as instituições ofertantes de ensino 
médio e de educação profissional com o setor produtivo 
da região, para que os estudantes sejam absorvidos, a 
priori, na condição de aprendizes ou estagiários durante 
a realização do curso e, posteriormente, possam assumir 
postos de trabalho (BRASIL, 2017). 

 O mesmo ocorre com os 85 alunos que 
iniciaram o curso técnico concomitante já no 2º 
semestre do 3º ano do Ensino Médio e, dada a realidade 
do dos polos do IFRN, localizados em cidades pequenas 
e no interior do estado, poderão se evadir do curso, já 
que a necessidade de trabalhar é um fator significativo 
para muitos, ainda que a entrada em um curso superior 
também seja outro fator de abandono do curso técnico. 
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2.2 A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NO 
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO (PPC) 

 O Projeto Pedagógico do Curso apresenta a 
organização curricular como sendo de 

responsabilidade de escolas da Secretaria Estadual de 
Educação a oferta do Ensino Médio e como 
responsabilidade do IFRN o curso técnico, como pode-
se observar no Quadro 1 e no Quadro 2, descritos a 
seguir: 

Quadro 1: Matriz Curricular Ensino Médio da SEEC do RN 
BASE NACIONAL 
COMUM E 
*PARTE 
DIVERSIFICADA 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

SÉRIES 
1ª 2ª 3ª TOTAL 

H/A 
TOTAL 
DE 
HORAS 

LINGUAGENS Língua Portuguesa 04 04 04 480 400 
Língua Inglesa 02 02 02 240 200 
*Língua Espanhola 01 01 01 120 100 
Arte 01 01 01 120 100 
Educação Física 02 02 02 240 200 

MATEMÁTICA Matemática 04 04 04 480 400 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

Física  02 02 02 240 200 
Química 02 02 02 240 200 
Biologia 02 02 02 240 200 

CIÊNCIAS 
HUMANAS 

História 02 02 02 240 200 
Geografia 02 02 02 240 200 
Filosofia 01 01 01 120 100 
Sociologia 01 01 01 120 100 

TOTAL SEMANAL DE HORAS AULAS 26 26 26 - - 
TOTAL ANUAL DE HORAS AULAS 1040 1040 1040 3120 - 

TOTAL ANUAL HORAS 8
66:40 

8
66:40 

8
66:40 

- 2
600 

Fonte: PPC do curso (IFRN, 2017, p.16). 

 No Projeto Pedagógico de Curso do Curso 
Informática para Internet, do Mediotec, ofertado na 
forma concomitante, a matriz curricular do Ensino 
Médio traz as disciplinas da Base Nacional Comum e a 
Parte Diversificada, de acordo com as determinações da 
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do 
Norte, comuns a todas as escolas estaduais. 

 Já quadro 2 apresenta as disciplinas do curso 
técnico concomitante, desenvolvido sob a coordenação 
do campus EaD que apresenta uma estrutura semelhante 
aos demais tipos de oferta e está organizado em núcleos: 
núcleo articulador e nucleo tecnológico e ainda prática 
profissional e seminários curriculares, descritos no 
Quadro 1, como segue: 

Quadro 1: Matriz Curricular do curso técnico concomitante do IFRN 
DISCIPLINAS NÚMERO DE CRÉDITOS 

POR SEMESTRE 
CARGA HORÁRIA 

 1° 2° 3° 4° HORA/AULA HORA 
NÚCLEO ARTICULADOR 
Informática 4    80 60 
Fundamentos de EAD 2    40 30 
Filosofia, Ciência e Tecnologia  2   40 30 
Sociologia do Trabalho   2  40 30 
Qualidade de Vida e Trabalho    2 40 30 
Fundamentos de Lógica e Algoritmos 4    80 60 
Análise e Projeto orientados à objetos   4  80 60 
Gestão Organizacional     2 40 30 
Projeto de desenvolvimento de sistemas para Internet    2 40 30 
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Subtotal de carga-horária do Núcleo Articulador 10 2 6 6 480 360 

NÚCLEO TECNOLÓGICO 
Princípios de Design e Projeto Gráfico 4    80 60 
Design Web 4    80 60 
Arquitetura da Informação  4   80 60 
Banco de Dados  6   120 90 
Programação Estrutura e Orientada à Objetos  8   160 120 

Instalação e configuração de servidores   4  80 60 
Programação de Sistemas para Internet   8  160 120 
Projeto de Interface do usuário    6 120 90 
Programação Orientada à Serviços 8   8 160 120 
Subtotal de carga-horária do Núcleo Tecnológico 8 18 12 14 1040 780 

Total de carga-horária de disciplinas 18 20 18 20 1520 1140 
PRÁTICA PROFISSIONAL 
Desenvolvimento de Projeto Integrador   30 30 80 60 

Estágio Curricular Supervisionado e/ou Projeto de 
Pesquisa e/ou Projeto de Extensão e/ou atividade 
profissional efetiva 

   340 453 340 

Subtotal de carga-horária de Prática Profissional     533 400 

SEMINÁRIOS CURRICULARES (obrigatórios) 
Seminário de Integração Acadêmica 10      
Seminário de Iniciação à Pesquisa e Extensão  30     

Seminário de Orientação para a Prática Profissional 
Projeto Integrador 

  30 30   

Total de carga-horária dos seminários 10 30 30 30 133 100 
TOTAL DE CARGA-HORÁRIA DO CURSO 2186 1640 

Fonte: PPC do curso (IFRN, 2017, p. 17). 

 A análise da matriz curricular do curso concomitante revela que a estrutura do curso técnico é semelhante às 
matrizes dos cursos subsequente e integrado ao Ensino Médio também ofertado pelo IFRN. 

Quadro 3: Comparação da carga horaria: integrado, concomitante e subsequente 

OFERTA 
CARGA HORÁRIA 
Ensino Médio Curso técnico Total 

EM Integrado 2340 1655 3995 

Subsequente - 1670 1670 

Concomitante 2600 1640 4240 

Fonte: elaboração própria a partir dos PPCs dos cursos. Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos. 

 A diferença entre o curso técnico na 
modalidade subsequente e concomitante está no 
aumento em 30 horas da disciplina Programação 
Orientada a Serviços e na retirada da disciplina de 
Língua Portuguesa, com carga horária de 60 horas, uma 
vez que os alunos já estão em processo de aprendizagem 
dessa disciplina no Ensino Médio.  

 Em comparação do concomitante com a parte 
técnica do curso integrado, a diferença está no aumento 
da carga-horária da disciplina Informática em 30 horas e 
nos seminários de prática profissional, também em 30 

horas. Porém, houve a diminuição de 30 horas na 
disciplina Banco de Dados que, na oferta integrada tem 
a carga-horária de 120 horas. 

2.3 O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS 
ESTUDANTES 

 No Documento Referência de implantação dos 
cursos do MedioTEC há a previsão, de acordo com o 
item 3. Do acompanhamento psicossocial e pedagógico 
(BRASIL, 2017), que sejam realizados o 
acompanhamento e o suporte pedagógico, com o 



 

 
 

43 

objetivo o acompanhar as dificuldades apresentadas 
pelos alunos, mapeando as suas necessidades 
individuais, como reforço escolar, entre outros. 

 Tal preocupação tem lugar ao considerarmos 
que uma nova formação, de caráter técnico e com 
demandas específicas serão acrescentadas à vida escolar 
dos estudantes e que “o público beneficiado frequentará 
dois turnos de formação escolar, dos quais um será 
destinado à formação técnica. O acréscimo de atividades 
e de carga horária, os conflitos da idade e as condições 
econômicas e sociais podem ser fatores contribuintes 
para a evasão desse aluno” (BRASIL, 2017). 

 Assim, este documento também recomendou 
que a instituição ofertante faça 

o acompanhamento psicossocial e 
pedagógico do educando em toda a 
execução da oferta, oferecendo-lhe o 
apoio necessário ao seu desenvolvimento 
durante o curso. Para tanto, poderá inserir 
em seu quadro técnico um psicólogo e um 
pedagogo, ou um psicopedagogo, para 
atendimento desse público específico, de 
acordo com a disponibilidade de cada 
Secretaria (BRASIL, 2017). 

 Para atender a essa condição da implantação o 
campus EaD do IFRN lançou o Editalº nº43/2017-
DG/EAD/IFRN – Processo Seletivo Simplificado para 
contratação Temporária de bolsistas para Equipe 
Multidisciplinar, na função de Orientador Pedagógico e 
Orientador Social, nos Cursos Técnicos de Nível Médio 
na modalidade a distância através da Rede Escola 
Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil). 

 Desta forma, minha participação iniciou-se 
semanas após o início do curso, em outubro de 2017 e 
se estendeu até o início de junho de 2018. Após minha 
saída essa vaga foi preenchida por outro candidato 
selecionado. 

 Minhas ações foram de acompanhamento a 
participação dos estudantes, via plataforma Moodle, 
identificando possíveis dificuldades  de aprendizagem e 
participação, elaboração de rotinas de estudo, além de 
visitas presenciais aos quatro polos inicialmente junto 
com a coordenação do curso para apresentar o perfil de 
formação, esclarecer dúvidas e, depois, para verificar 
como estava o desenvolvimento da aprendizagem e 
outros aspectos da assistência estudantil, trabalho 
realizado em conjunto com a assistente social. 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este artigo ao trazer para a discussão a 
implantação inicial do MedioTEC no IFRN, a partir da 
minha experiência como orientadora pedagógica, no 

período de outubro de 2017 a maio de 2018 busca 
contribuir para a discussão de alguns pontos necessários 
de se considerar na implantação de uma ação nova, 
como tem sido a concomitância no âmbito do IFRN. 

 Desta forma, considera-se que o 
acompanhamento pedagógico e da assistência social, 
por meio da constituição de uma Equipe 
Multidisciplinar, tem um papel importante no 
acompanhamento desses estudantes, pois a experiência 
de fazer dois cursos de forma concomitantes, em duas 
escolas diferentes, com abordagens, formas de 
organização, tempos acadêmicos diferenciados é, por si 
só, um desafio aos estudantes – jovens e adolescentes 
ainda em formação. 

 Portanto, como forma de contribuir ainda para 
a oferta de novos cursos de educação profissional 
técnicos de nível médio, concomitantes ao Ensino 
Médio propedêutico, destaca-se a importância de 
considerar: 

 – A elaboração do Projeto Pedagógico de curso 
de forma articulada, no qual os professores tanto do 
curso técnico quanto do curso propedêutico conheçam a 
proposta curricular do curso; 

– A seleção dos estudantes ocorra de forma 
articulada entre os sistemas de ensino e a partir de 
alunos matriculados em uma única série, de forma todos 
terminem o curso, em caso de aprendizagem 
correspondente, ao mesmo tempo; 

 Por fim, considerar que haja uma interação 
contínua e sistemática entre as escolas envolvidas de 
forma a contribuir para resolver questões relativas a 
execução dos cursos e a aprendizagem dos estudantes 
com maior rapidez. 
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RESUMO: Neste estudo temos por objetivo refletir sobre resultados parciais de uma pesquisa em nível de mestrado 
cujo tema é o movimento de ocupação das escolas pelos estudantes do ensino médio de São Paulo em 2015, que se 
tornou conhecido como a primavera secundarista. Temos como base um registro fotográfico do primeiro dia de 
ocupação da escola José Lins do Rego e o analisamos à luz do método documentário, por considerá-lo compatível com 
o referencial marxista, que possibilita, por meio da interpretação de fotografias como fonte de pesquisa, compreender 
visões de mundo desses sujeitos coletivos engajados. Pudemos constatar que a imagem fotográfica analisada é 
reveladora da forma como o Estado brasileiro e, em particular o governo do estado de São Paulo, reage com a repressão 
policial ou com apelos judiciais às reivindicações populares no campo da educação. Concluímos, portanto, que mais do 
que denúncias, a participação dos estudantes e demais membros da escola José Lins do Rego no movimento de 
ocupação dão prova de que, a despeito da violência policial aplicada pelo Estado em todas as instâncias da federação, o 
autoritarismo não é triunfante. Pois, no contraponto, ele pode desfazer-se na resistência daqueles que lutam e difundem 
um projeto de sociedade, de educação e de escola cuja perspectiva é a transformação social. 

Palavras-chave: Primavera secundarista. Política educativa. Ensino médio público. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
Neste estudo temos por objetivo refletir sobre 

resultados parciais de uma pesquisa em nível de 
mestrado cujo tema é o movimento de ocupação das 
escolas pelos estudantes do ensino médio de São Paulo 
em 2015, que se tornou conhecido como primavera 
secundarista. Para a análise da realidade na qual se 
inscreveu o objeto, temos como base parte do material 
fotográfico produzido por sujeitos engajados no 
movimento, e analisados à luz do método documentário. 
Conforme a literatura produzida neste campo, 
consideramos esse método compatível com o referencial 
marxista, pois possibilita, por meio da interpretação de 
fotografias como fonte de pesquisa, compreender visões 

de mundo desses sujeitos (WELLER, 2002; 
BOHNSACK, 2007; SEVERO, 2007; BASSALO, 
WELLER, 2011).  Nossa perspectiva considera as 
acepções de Sader (1998) e Guedes (2007) a partir das 
quais os participantes do movimento podem ser 
considerados sujeitos coletivos engajados.  

O lócus da pesquisa em desenvolvimento é a 
escola José Lins do Rego, que integra a rede de ensino 
básico estadual na capital de São Paulo. Neste trabalho, 
analisaremos um registro fotográfico do primeiro dia da 
ocupação dessa unidade. Na ocasião estavam na escola 
– em uma reunião convocada pela Diretoria de Ensino – 
professores, estudantes, pais de estudantes e membros 
dos movimentos sociais. Era um sábado, 14 de 
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novembro de 2015, e o governo marcara para aquela 
data o chamado DIA E, visando anunciar as medidas1 de 
reorganização do sistema de ensino daquele estado.  

Os professores haviam retornado ao trabalho 
após noventa e dois dias de greve e se encontravam em 
processo de reposição das aulas não ministradas. De 
maneira geral, aquele era um momento de certa tensão 
entre a escola e a comunidade, e a notícia da provável 
transferência dos estudantes para outras escolas somou-
se a um contexto já turbulento. Familiares e estudantes 
reclamavam a falta de informações precisas e a iminente 
realocação de seus filhos jovens para outra unidade de 
ensino. Os movimentos sociais compareceram à reunião 
com o intuito de impedirem que a escola deixasse de 
atender aos estudantes dos bairros mais distantes. A 
primavera secundarista havia se iniciado no mês 
anterior – outubro de 2015 – com uma campanha dos 
estudantes por meio das redes sociais e de coletivos 
como O mal-educado e, naquele momento mais de vinte 
escolas de todo o estado de São Paulo já haviam sido 
ocupadas (CORTI; CORROCHANO; SILVA, 2016). 

Para melhor compreender os acontecimentos, 
concretizando o propósito de utilizar o método 
anunciado na análise de fotografias reveladoras de cenas 
concretas da ocupação, que também será empreendido 
na referida dissertação de mestrado, passamos, aqui, a 
apresentar seus fundamentos seguidos da análise 
daquela realidade por meio de um registro fotográfico 
selecionado. Na aplicação da metodologia, Bohnsack 
(2007, p.201) sugere2 dois momentos de interpretação: a 
formulada e a refletida.  

Na fotografia que segue, procedemos com a 
interpretação formulada, que consiste na descrição do 
conteúdo da fotografia, “sem comentários ou 
interpretações do sentido imanente” da imagem 
(BASSALO; WELLER, 2011, p.303): 

                                                             
1 A proposta de reorganização anunciada pelo governo do 
estado contemplava distribuir os estudantes do ensino médio 
em prédios que atendessem exclusivamente este segmento e, 
no caso de escolas que já cumprissem este requisito, como na 
escola José Lins do Rego, condicionaria a matrícula apenas 
aos estudantes que residissem “num raio de aproximadamente 
1,5 km” da unidade (SEE/SP). Essa reforma impediria, assim, 
que expressiva parte dos estudantes matriculados nesta 
unidade permanecesse com o direito a vaga na escola de sua 
escolha. 
2 Ralf Bohnsack (2007) defende que nossas compreensões 
cotidianas se realizam através de imagens e que nossa 
realidade social é imagética e também produzida de tal forma, 
indicando que as imagens são de suma importância na 
orientação de nossas ações práticas. Para o autor, é substancial 
levar em conta não apenas o conteúdo expresso nas 
fotografias, mas principalmente naqueles que podem ser 
transmitidos através delas, diferenciando assim os níveis 
iconográficos dos iconológicos. 

IMAGEM 1 

 
Fonte: Foto original - Registro do dia da ocupação da 

E.E. José Lins do Rego - São Paulo/Brasil, 2015. 
A fotografia mostra a presença de doze pessoas 

e, segundo o que aparenta ser um braço, indica a 
presença de uma décima terceira. À esquerda, 
identificamos três homens fardados, que parecem ir em 
direção a outro homem que está agachado de costas para 
a câmera, que aparentemente segura pelo braço a pessoa 
de calça azul e blusa preta ao chão. Na parte esquerda 
superior da imagem, um dos homens fardados está 
empunhando o que aparenta ser um cassetete, o outro 
está com o braço estendido repousado sobre o braço de 
outro, também fardado, que está de costas para o portão 
azul e de frente para o homem que estende os braços 
para a pessoa que está ao chão no centro da imagem. 
Essa pessoa é, aparentemente, empurrada pelas costas 
por um dos homens fardados, que usa as pernas e o 
joelho.  

Num segundo momento de análise da 
fotografia aplicamos a interpretação refletida, que 
consiste na análise da projeção perspectivista, da 
coreografia cênica e da interpretação icônica ou 
iconológica, devendo ser orientada por sua composição 
formal e planimétrica (BOHNSACK, 2007; SEVERO, 
2007; BASSALO, WELLER, 2011). Para a análise da 
composição planimétrica, traçamos três linhas 
horizontais num ângulo de 15º (quinze graus), 
acompanhando a inclinação da construção do muro 
vermelho e do solo.  

IMAGEM 2 

 
Fonte: Foto original - Registro do dia da ocupação da 

E.E. José Lins do Rego - São Paulo/Brasil, 2015. 
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No primeiro plano visualizamos uma mulher de 
costas, à esquerda da fotografia – cabelos curtos e 
tatuagens no ombro – e três homens, também de costas 
– dois deles, aparentemente em pé – à direita –, e um ao 
centro, visivelmente agachado segurando, pelo braço, 
uma pessoa com aparência feminina, caída ao chão. 
Próximo a ela – no plano de fundo – estão dois homens 
fardados de policial, um com cassetete em punho e 
outro de frente para o homem de blusa branca, de costas 
ao que se encontra no primeiro plano.  

Quanto à coreografia cênica, percebemos a 
intenção do produtor da imagem representada de dar 
centralidade à cena registrando uma ação em 
andamento, não coreografada. O foco está na mulher 
caída ao chão e no homem de mochila nas costas 
estendendo o braço em seu apoio. No plano central, a 
composição formal da imagem mostra a tentativa dos 
policiais que estão dentro e fora da escola de 
alcançarem a mulher, subjugando-a fisicamente.  

Como elemento iconográfico, verificamos a 
presença de dois grupos que podem ser identificados 
pelo vestuário – os que estão fardados e os que não 
estão – sendo cinco civis e cinco policiais militares. À 
época do acontecimento relatado, um dos autores desse 
texto – agora estudante de mestrado no PPGEd da 
UFRN – era professor e, portanto, membro daquele 
coletivo, para o qual a vivência in loco e, por meio da 
pesquisa exploratória que realizou em fontes arquivadas 
na escola em estudo, atesta-o a dizer que os policiais 
foram chamados pela direção da escola para impedir 
que os estudantes viessem a ocupar o prédio. Os 
policiais acorreram para o local em quatro viaturas e 
oito motos, com armamentos do tipo submetralhadoras, 
cassetetes e spray de pimenta, próprios para enfrentar a 
repressão no ambiente escolar. 

Nessa etapa da segunda fase do método, 
traçamos linhas que partem do policial destacado, 
formando três planos, como se mostra: 

IMAGEM 3 

 
Fonte: Foto original - Registro do dia da 

ocupação da E.E. José Lins do Rego - São Paulo/Brasil, 
2015. 

 
Ao analisar a projeção perspectivista da 

imagem consideramos a intencionalidade com que foi 
produzida e o objetivo de quem a produziu. A imagem 
foi captada por um estudante secundarista cuja 
identidade é desconhecida, no primeiro dia de ocupação 
da escola estadual José Lins do Rego – 14 de novembro 
de 2015 –, no momento em que os policiais militares 
armados tentavam impedir a entrada dos professores na 
unidade de ensino médio. A fotografia foi postada na 
página do Facebook Não Fechem Minha Escola (2015) 
e repercutiu nas redes sociais, o que nos leva a 
identificar a intencionalidade de divulgá-la como 
denúncia aos acontecimentos em evidência. 

Aqui percebermos o grau de ostensividade com 
que agiu a força policial representada pelas linhas que 
se desdobram em duas ações concomitantes. As linhas 
triangulares se direcionam para as pessoas que estão de 
costas, dispostas em posição de submissão aos homens 
fardados. Ambos os lados da imagem sugerem a 
tentativa das pessoas que estão de costas no primeiro 
plano de se aproximarem da mulher, a fim de protegê-
la.  

De acordo com Severo (2017, p.8), essa última 
etapa do método documentário é composta por 
instrumentos de análise e de interpretação sugestivos do 
habitus. Nela, consideramos o lugar que ocupam as 
pessoas envolvidas na cena, o contexto social, político e 
econômico no qual se inscrevem como elementos 
constituintes da visão de mundo compartilhada pelos 
sujeitos. No acontecimento, as visões de mundo dos 
sujeitos retratados convergem para que atuem de formas 
distintas: os policiais, ainda que agentes do Estado cuja 
função coubesse a de proteger a sociedade, seguem a via 
da violência e da repressão; as outras pessoas, que 
defendem o direito dos estudantes de se apropriarem da 
escola, engajados como sujeitos coletivos, se 
identificam pela solidariedade.   

A escola José Lins do Rego, está situada na 
Estrada do M’Boi Mirim, uma das avenidas mais 
movimentadas do extremo sul da cidade de São Paulo, 
conhecida, popularmente, como uma das melhores3 

                                                             
3 Este atributo é aferido pelo professor José Alves da Silva em 
dissertação de mestrado: Cidadania e divulgação científica no 
Ensino de Física, no ano de 2002 e em sua tese de 
doutoramento: Compromisso e Paixão: o universal e o 
singular na boa escola pública, defendida em 2008, ambas 
defendidas na Universidade de São Paulo - USP. De acordo 
com Silva (2008), este feito conquistado pela escola José Lins 
tem sido fruto da articulação de vários fatores, atribuindo 
importância ao corpo docente e administrativo no 
desenvolvimento de suas funções e o comprometimento dos 
estudantes na participação das atividades curriculares, mas, 
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unidades de ensino da região, atrai estudantes de 
distantes bairros dos distritos de Jardim Ângela, Jardim 
São Luís e do Capão Redondo. Como bem descreveu 
Nascimento (2010, p.15) “[...] a maior parte dessas 
áreas é habitada por uma população predominantemente 
negra, migrante ou descendente de migrantes 
nordestinos”. Nesse território registram-se elevados 
índices de violência, e, de acordo com um relatório das 
Nações Unidas, em 1990 foi rotulada como triângulo da 
morte.  

Essa região específica da quinta cidade mais 
populosa do mundo compreende uma população de 
832.033 pessoas e uma área de 75,7 km², o que equivale 
à densidade demográfica de 19.759 habitantes por 
quilômetros quadrados, uma das maiores médias 
registradas no último censo demográfico de 2010 em 
todo o Brasil (IBGE, 2011). 

Assim, podemos constatar que a fotografia 
sobre a primavera secundarista é reveladora da forma 
como o Estado brasileiro e, em particular o governo do 
estado de São Paulo, desvaloriza as insatisfações de 
determinados segmentos da população, de modo 
particular aquelas oriundas dos segmentos populares, 
especialmente com relação às políticas públicas em 
educação. Como resposta, reage com indiferença, com a 
repressão policial ou com apelos judiciais.  Raramente 
dialoga ou negocia as demandas e os pleitos em pauta. 
No tocante à educação pública, as manifestações 
populares são frequentemente reprimidas com violência 
extrema.  

Nesse sentido, a periferia da zona sul na capital 
paulista tem sido vítima de inúmeras violações de 
direitos humanos, , assim como outras áreas urbanas e 
rurais brasileiras, porque nessas regiões se aplica em 
maior grau a austeridade das forças repressivas do 
Estado. Na desastrosa atuação policial aqui analisada, 
ressaltamos, além das evidências demonstradas nas 
fotografias, o fato de uma professora de filosofia ter tido 
fraturas nas costelas provocadas por chutes nas costas e 
o comprometimento das vias respiratórias devido ao 
esguicho de spray de pimenta em sua garganta. Como se 
isso não fosse bastante estarrecedor, um professor de 
história foi algemado dentro da escola e levado à 
delegacia em um camburão da polícia. Hoje este 
professor se trata de uma série de transtornos psíquicos. 

                                                                                                
sobretudo, nas atividades extracurriculares desenvolvidas 
durante todo o ano letivo. O autor salienta o engajamento de 
muitos dos que compõem o quadro de professores no sindicato 
da categoria e em movimentos culturais e sociais da região, 
fator que possibilitaria um intenso diálogo entre escola, e a 
comunidade escolar. 

Ao final do dia de uma batalha desigual, a 
unidade foi ocupada pelos estudantes com ajuda de 
familiares e dos movimentos sociais que os apoiavam, 
com destaque para o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST) que esteve, também, presente 
colaborando com a ocupação dos estudantes neste e em 
outros dias que se seguiram. Na ocasião havia também 
militantes da Rede Emancipa, do Coletivo Rua, do 
sindicato dos professores e membros de movimentos 
culturais como Café Filosófico da Periferia, Bloco do 
Hercu e Cooperifa, que compuseram uma parte 
importante na rede de apoiadores, promovendo 
intervenções educativas, culturais e artísticas, durante 
todo o período de ocupação dessa escola. 
2 CONSIDERAÇÕES  

Essa investigação sobre este acontecimento 
recente na história da educação brasileira ganha maior 
relevância porque corresponde ao momento em que o 
ensino médio se tornou o foco de discussão nas políticas 
educacionais. Sobre ele, atualmente, está em evidência 
uma reforma impingida pelo governo federal, 
amplamente questionada na academia e por outros 
setores da sociedade civil, que desenvolvem críticas 
severas a seus princípios e às práticas impostas ao 
trabalho docente nas redes de ensino médio. Impõe-se, 
portanto, o esforço para elucidar um processo que 
mobiliza setores organizados da sociedade nesse campo 
da política em nível nacional e nas unidades federativas. 

Acerca da primavera secundarista, temos ao 
alcance inúmeras fontes de informação e análises que 
veiculam em documentos oficiais, na imprensa, nas 
redes sociais, em periódicos, livros e fotografias. 
Quanto a análise de fotografias, que foi objeto deste 
trabalho, o método documentário tornou-se uma 
importante ferramenta para compreendermos o primeiro 
dia da ocupação na escola José Lins do Rego, a partir de 
registro fotográfico produzido por sujeitos coletivos 
engajados no movimento.  

Assim, mais do que denúncias, a participação 
dos estudantes e demais membros da Escola José Lins 
do Rego no movimento de ocupação dão prova de que, 
a despeito da violência policial aplicada pelo Estado em 
todas as instâncias da federação, o autoritarismo não é 
triunfante. Pois, no contraponto, ele parece desfazer-se 
na resistência daqueles que lutam e difundem um 
projeto de sociedade, de educação e de escola cuja 
perspectiva é a transformação social.     
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Resumo: Esse artigo tem por objetivos apresentar as bases legais sobre as quais se deve garantir a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), destacar a presença dessa modalidade educacional no atual PNE, focando no desenvolvimento das 
suas metas, além de apresentar as consequências oriundas do atual desmonte da educação brasileira sobre essa. Para 
tanto, serão tratadas as emendas constitucionais nº 93/2016 e nºFELIPE, P. D. G. 95/2016 e suas consequências sobre tal 
contexto, como também expor um comparativo entre os índices apresentados pelas metas do PNE voltadas para a EJA 
entre os anos de 2015 e 2017. 

Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos, emendas constitucionais, Plano Nacional de Educação. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

Desde a elaboração e promulgação da 
Constituição Federal de 1988 está presente a 
preocupação em garantir não só o direito a uma 
educação gratuita, igualitária e de qualidade a todos, 
como também a de assegurar que, mesmo aqueles que 

não tiveram oportunidade e acesso a essa educação na 
idade certa possam, exerçam esse direito. 

No Brasil, durante os governos liberais e 
neoliberais, direitos foram e são casados com o discurso 
de “salvar a economia”, trazendo a sempre imediata 
necessidade de contes em setores que atende a 
população de baixa ou baixíssima renda. Dentro desse 
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cenário, os mais violentos e incabíveis contes são 
dispensados ao setor da educação pública. 

 No governo de Fernando Henrique, seguindo a 
doutrinação do Banco mundial, é criado o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério, o FUNDEF 
e, antes disso, foi suprimido do Art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias o combate ao 
analfabetismo.  

Já em 2016, após o golpe, o então presidente 
Michel Temer consegue a aprovação da PEC 55/2016, 
conhecida como a ‘PEC do teto dos gastos públicos’, 
congelando os investimentos governamentais nas áreas 
sociais por 20 anos. É notório que essa agenda política e 
econômica, estabelecida no país ao longo dos anos, não 
foi pensada e elaborada por esses partidos liberais e 
neoliberais. Conforme afirma Souza (2017), essa é a 
agenda do reordenamento capitalista em diferentes 
regiões do mundo globalizado, que se constitui em 
política estratégica de expansão do controle imperialista 
sobre a América Latina.    

Todo esse desmonte econômico-social tem 
trazido consequências drásticas a excursão e 
desenvolvimento do Plano Nacional de Educação. O 
PNE tornou-se lei em 2014, ainda no governo Dilma, e 
determina diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional dos próximos dez anos. Assim, nele são 
trazidas metas e estratégias para a taxa de alfabetização 
de jovens e adultos e redução da taxa de analfabetismo 
funcional, bem como estratégia direta para educação no 
campo. Porém, a política educacional do governo 
Temer, traz uma proposta centrada na redução de 
investimentos em educação e tem como foco a 
prioridade do ensino fundamental e médio, 
secundarizando mais uma vez a educação de jovens e 
adultos. Diante disso, o presente artigo objetiva 
apresentar as bases legais sobre as quais se deve garantir 
a Educação de Jovens e Adultos, destacar a presença 
dessa modalidade educacional no atual PNE focando no 
desenvolvimento da meta para tal modalidade, além de 
apresentar as consequências oriundas do atual desmonte 
da educação brasileira sobre essas. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos 
científicos, como também um comparativo entre os 
índices apresentados pelas metas do PNE voltadas para 
a EJA em 2015 e 2017 por meio de dados do IBGE.  

 
2 DESENVOLVIMENTO 
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

A Educação de Jovens e Adultos está citada em 
nossa Constituição Federal no artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, bem como o 
parágrafo que diz respeito a EJA. Entretanto, a redação 
apresentada a seguir é fruto da Ementa Constitucional nº 
53 de 19 de dezembro de 2006.  

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a 
partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput do art. 
212 da Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e à remuneração 
condigna dos trabalhadores da educação, 
respeitadas as seguintes disposições:  

§ 4º Para efeito de distribuição de 
recursos dos Fundos a que se refere o 
inciso I do caput deste artigo, levar-se-á 
em conta a totalidade das matrículas no 
ensino fundamental e considerar-se-á para 
a educação infantil, para o ensino médio e 
para a educação de jovens e adultos 1/3 
(um terço) das matrículas no primeiro 
ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e 
sua totalidade a partir do terceiro ano.  

A redação original do artigo 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias trazia o poder 
público com o responsável em desenvolver esforços 
para eliminação o analfabetismo e universalização do 
ensino fundamental. No entanto, com Ementa 
Constitucional nº 14 de 12 de setembro de 1996, o, 
então presidente, Fernando Henrique Cardoso suprimi o 
combate ao analfabetismo deste artigo. Ainda, em seu 
governo (1995-2002) a política educacional induziu à 
municipalização e focou o investimento público no 
ensino fundamento de crianças e adolescentes diante da 
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
(FUNDEF). Com FUNDEF as matrículas na EJA não 
eram consideradas, resultando numa restrição das fontes 
de financiamento e um desestímulo na ampliação das 
matrículas nessa modalidade.  

Entretanto, antes mesmo do advento do 
FUNDEF, a formação de adultos era já tratada de forma 
secundarizada na agenda da política educacional, pois, 
tomando como base os argumentos e motivações 
econômicas dos organismos multilaterais de crédito e 
assessoramento, os investimentos na EJA mostravam-se 
pouco efetivos (DI PIERRO, 2010). Segundo Haddad 
(2000), ao suprimir o combate ao analfabetismo do Art. 
60 das Disposições Transitórias da Constituição de 
1988, o governo FHC abriu caminho para que a nova 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
fechasse os olhos para o enorme contingente de pessoas 
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jovens e adultas que não tem domínio da leitura, da 
escrita e das operações matemáticas elementares.  

A Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional, nº 9394/96 mais conhecida como LDB é a lei 
que regulamenta o sistema nacional, público e privado 
em nosso país, no âmbito do ensino básico ao superior. 
Anteriormente, em 1961, uma outra LDB foi 
promulgada. 

A educação brasileira tem por modalidades a 
Educação Especial, a Educação a Distância, a Educação 
Profissional e Tecnológica, a Educação de Jovens e 
Adultos e a Educação Indígena, portanto perpassa em 
diversos níveis de educação. 

A partir da LDB encontramos direcionamento 
para os principais gerais da educação, assim como suas 
finalidades, os recursos financeiros e a formação de 
diretrizes para as carreiras dos que estão à frente da 
educação. Desde que foi criada, essa legislação se 
renova a cada período e cabe à Câmara dos Deputados 
atualiza-la de acordo com o atual contexto em que se 
encontra a sociedade. As alterações buscam melhorias 
para educação do país, com o objetivo maior do direito 
universal à educação para todos. Assim, a LDB expõe 
que o direito à Educação de Jovens e Adultos em seu 
artigo 4º, conforme o texto a seguir: 

Art. 4º O dever do Estado com educação 
escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de:  

VII - oferta de educação escolar regular 
para jovens e adultos, com características 
e modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores 
as condições de acesso e permanência na 
escola; 

Portanto, cabe ao Estado o dever em 
disponibilizar a educação escolar pública e regular para 
jovens e adultos. Porém, ao analisarmos as políticas 
educacionais na prática percebe-se a secundarização da 
EJA em relação a outras modalidades de ensino ou 
grupos de idade. Quanto a isso, Haddad (2000) afirma 
que nova LDB vem completar este movimento de 
transformar a educação de pessoas jovens e adultas em 
uma educação de segunda classe. Evidentemente, isto 
não se expressa aos olhos de um leitor desavisado, que 
não vem acompanhando a conjuntura em que a lei foi 
produzida, podendo ser enganado com pelo menos dois 
fatores: o fato de a lei considerar um a seção para a 
Educação de Jovens e Adultos e a sua aparente 
flexibilidade, o que pode ser observado nos artigos 
expostos abaixo.  

Aqui, tal legislação trata do público a que se 
destina a modalidade do EJA. 

Art. 37.  A educação de jovens e adultos 
será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos nos 
ensinos fundamental e médio na idade 
própria e constituirá instrumento para a 
educação e a aprendizagem ao longo da 
vida.  

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão 
gratuitamente aos jovens e aos adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na 
idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames.  

§ 2º O Poder Público viabilizará e 
estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si.  

§ 3º A educação de jovens e adultos 
deverá articular-se, preferencialmente, 
com a educação profissional, na forma do 
regulamento.  

Para fiscalizar, bem como avaliar o 
aprendizado dos estudantes que se enquadram no ensino 
da educação de jovens e adultos, a LDB destaca o artigo 
abaixo citado: 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão 
cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum 
do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter 
regular. § 1º Os exames a que se refere 
este artigo realizar-se-ão: I - no nível de 
conclusão do ensino fundamental, para os 
maiores de quinze anos; II - no nível de 
conclusão do ensino médio, para os 
maiores de dezoito anos. § 2º Os 
conhecimentos e habilidades adquiridos 
pelos educandos por meios informais 
serão aferidos e reconhecidos mediante 
exames. 

É de extrema importância que além do ensino, 
esses jovens e adultos que estão fora da faixa de idade 
do ensino regular façam cursos para aprimoramento e 
capacitação. Para isso, a LDB instituiu o seguinte artigo: 

Art. 87. É instituída a Década da 
Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. § 3° O Distrito 
Federal, cada Estado e Município, e, 
supletivamente, a União, devem: II - 
prover cursos presenciais ou a distância 
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aos jovens e adultos insuficientemente 
escolarizados. 

3 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Em 2001 o Congresso Nacional instituiu o 
Plano Nacional de Educação (PNE) pela Lei nº 10172. 
Com isso, a ideia nascida em 1931 e lançada como um 
manifesto em março de 1932, era instituída por lei pela 
primeira vez - a Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 
que vigorou de 2001 a 2010. O plano aprovado por lei 
deixa de ser uma mera carta de intenções para ser um 
rol de obrigações, passando a ser imperativo para o setor 
público (SILVA, 2001). Esse possui um dos capítulos 
totalmente voltado à EJA. Ficou reconhecido a extensão 
do analfabetismo absoluto e funcional e sua desigual 
distribuição entre as zonas rural e urbana, as regiões 
brasileiras, os grupos de idade, sexo e etnia.  

Nas diretrizes, o PNE aderiu à concepção de 
educação continuada ao longo da vida, mas priorizou a 
atenção ao direito público subjetivo dos jovens e adultos 
ao ensino fundamental público e gratuito. O capítulo 
sobre EJA enunciou 26 metas, dentre as quais se 
destacavam cinco objetivos: 1) alfabetizar, em cinco 
anos, dez milhões de pessoas, de modo a erradicar o 
analfabetismo em uma década; 2) assegurar, em cinco 
anos, a oferta do primeiro ciclo do ensino fundamental a 
metade da população jovem e adulta que não tenha 
atingido esse nível de escolaridade; 3) oferecer, até o 
final da década, cursos do segundo ciclo do ensino 
fundamental para toda a população de 15 anos ou mais 
que concluiu as séries iniciais; 4) dobrar, em cinco anos, 
e quadruplicar, em dez anos, a capacidade de 
atendimento nos cursos de EJA de nível médio; 5) 
implantar ensino básico e profissionalizante em todas as 
unidades prisionais e estabelecimentos que atendem a 
adolescentes infratores. (DI PIERRO, 2010) 

Ficou claro que apesar do plano ter 
reconhecido a necessidade de políticas focalizadas para 
reverter as desigualdades educativas observadas entre os 
grupos étnico-raciais e as populações rurais, não foi 
fixada nenhuma estratégia ou meta nesse contexto. 

Durante o governo de Lula houve uma 
mudança da posição relativa da EJA na política 
educacional, portanto foi atribuída a ela uma maior 
importância.  

Além disso, houve a disseminação de 
iniciativas ligadas à EJA: o Programa Brasil 
Alfabetizado, coordenado pela Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério 
da Educação (MEC); o Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens – PROJOVEM, gerido pela Secretaria 

Nacional de Juventude; o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, mantido pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do MEC; o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária, coordenado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário; e o 
Exame Nacional de Certificação de Competências, 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP). 

Em 2010, na Conferência Nacional da 
Educação foram fixadas as idades mínimas de ingresso 
nas etapas do ensino fundamental e médio da EJA para 
15 e 18 anos, respectivamente. 

Em nosso atual Plano Nacional de Educação, o 
instituído pela Lei 13.005/2014, existem duas metas que 
tratam da EJA, são elas: Meta 9 (Alfabetização e 
alfabetismo funcional de jovens e adultos) e a Meta 10 
(EJA integrada à Educação Profissional).  

No que diz respeito a meta 9, objetivo é elevar 
a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou 
mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência 
deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50% a taxa de analfabetismo funcional. A Meta 10 
traz como objetivo oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada à educação profissional.  

Vinculados a meta 9 existem programas do 
governo que deveriam incentivar as estratégias para o 
alcance do objetivo desta meta. Esses são: Educação em 
Prisões (Estratégia 9.8 – EJA em estabelecimentos 
penais); Medalha Paulo Freire (Estratégia 9.9 – Projetos 
inovadores); Programa Brasil Alfabetizado (Estratégia 
9.3 – Ações de Alfabetização) e Programa Nacional do 
Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos 
(Estratégia 9.3 – Ações de Alfabetização). 

Ao torna-se lei em 2014, estabeleceu-se sobre o 
PNE que ao longo da sua vigência haveria uma 
ampliação do investimento público em Educação 
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do País até o 5º ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% 
do PIB ao final do decênio. Essa vinculação só foi 
possível graças a um dos acontecimentos marcantes na 
área da Educação: a Emenda à Constituição (EC) nº 
59/2009 que retirou os recursos da receita de impostos 
da união vinculados à educação da Desvinculação dos 
Recursos da União (DRU) e estabeleceu a 
obrigatoriedade de que o PNE fixe meta de gastos em 
educação como proporção do PIB (FARENZENA & 
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LUCE, 2013). Ela determinou que, para efeito do 
cálculo dos recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição, a citada desvinculação de 20% das 
receitas da União seria reduzida para 12,5 %, no 
exercício de 2009, 5%, no exercício de 2010, e 
totalmente já no corrente exercício de 2011. 

 
4 A EJA FRENTE À ATUAL CONJUNTURA 
POLÍTICO-ECONÔMICA BRASILEIRA 

É razoável afirmar que o desmonte da educação 
do governo Temer iniciou-se com a aprovação da 
Emenda à Constituição nº 93/2016 que prorroga até 
2023 a permissão para que o governo utilize livremente 
parte da DRU garantindo a retirada escalonada da 
incidência da desvinculação de receita da arrecadação 
das contribuições sociais destinadas ao financiamento 
da seguridade social. Assim, a meta de gastos da 
educação estabelecidos no PNE como proporção do PIB 
tornou-se inviável.  

Não o bastante, a aprovação da Emenda à 
Constituição nº 95/2016, que institui o Novo Regime 
Fiscal no Brasil para os próximos vinte anos, podendo 
ser revisado no décimo ano, trouxe e, ainda, trará fortes 
impactos para o financiamento da educação brasileira. 
Tal EC limita por 20 anos os gastos públicos, 
inviabilizam o aumento dos recursos necessários para 
que as metas do PNE sejam implementadas, assim como 
os diferentes mecanismos e estratégias previstos na Lei 
13.005/2014 (Guedes & Junior, 2017). A pagina de 
noticias do Senado (www12.senado.leg.br/noticias) traz 
explica que, saúde e educação também teriam 
tratamento diferenciado no tocante essa Ementa, 
apontando que esses dois pontos vêm gerando embates 
entre governistas e oposição desde que a PEC 55 foi 
anunciada pelo presidente Michel Temer. Sendo 
estabelecido que em 2017 a educação ficaria com 18% 
da arrecadação de impostos e a partir de 2018 passaria a 
seguir o critério da inflação Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), ou seja, os 
investimentos nessa área só poderão aumentar de acordo 
com a inflação acumulada conforme o IPCA. 

Amaral (2016) ressalta que, frente a Emenda à 
constituição 95, já se pode determinar o futuro do PNE 
(2014-2024). Esse futuro somente poderia ser alcançada 
se, persistentemente, o PIB não tiver crescimento 
positivo – ou seja, fosse por longo período negativo – os 
mesmos recursos financeiros de 2016, corrigidos pelo 
IPCA, atingirem o equivalente a 10% do PIB em 2024. 
Da forma com o PNE foi estruturado, a sua meta 20 foi 
constituída como um sustentáculo às demais metas, 

porém as condições, impostas pela EC 95/2016 limitam 
a elevação do orçamento do governo federal, 
especificamente do MEC, impedindo a possibilidade de 
que outros recursos incorporassem ao investimento 
definido, tais como: royalties do petróleo, imposto sobre 
grandes fortunas, imposto sobre herança e outros.  

Escapam das teias da EC 95/2016 as 
transferências de recursos da União para estados e 
município e entre elas o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação Básica (FUNDEB). Na 
criação do FUNDEB, sobre a EJA, ficou vinculado a 
limitação de um percentual máximo de 15% dos seus 
recursos para esta modalidade da educação 
(CARVALHO, 2014).  

Em um primeiro momento, é razoável pensar 
que essas duas emendas à Constituição, tratadas até 
aqui, não comprometem o desenvolvimento da EJA e 
dos programas ligados a ela. Entretanto, observando as 
metas do PNE relacionadas a essa modalidade da 
educação e as estratégias de cada uma delas verificamos 
um sério comprometimento aos objetivos de tais 
metas.   

Segundo a Agência de Notícias do IBGE, 
a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou 
mais de idade no Brasil caiu de 7,2% em 2016 para 
7,0% em 2017, mas não alcançou o índice de 6,5% 
estipulado, ainda para 2015, pelo PNE. Em relação a 
meta 10, em 2015, o percentual de matrículas de jovens 
e adultos integrada à educação profissional era de 3%, 
mas esse índice caiu para 1,5% em 2017. Esses dados 
comprovam a estagnação das metas do PNE 
relacionadas a essa modalidade da educação, mostrando 
que mesmo com a garantia do fomento do FUNDEB, 
sem recursos para por em prática as estratégias dessas 
metas os objetivos traçados no PNE para EJA são 
inalcançáveis. Afirmando assim, que a realidade do 
EJA, nesse momento, é regida por essas duas EC que 
visam, entre outras coisas, o desmonte da educação. 

 
CONCLUSÃO 

É notório que a Educação de Jovens e adultos, 
desde o governo de FHC vem ocupando uma colocação 
secundaria, frente as modalidades do ensino básico e 
médio. Porém, após o desmonte social e econômico que 
atingiu o Brasil a partir das emendas constitucionais de 
nº 93/2016 e nº 95/2016, a precariedade dessa 
modalidade educacional tornou-se ainda mais evidente. 
Nesse cenário, as poucas metas estabelecidas no PNE 
para a EJA, tornaram-se quase inalcançáveis, apesar do 
fomento garantido a essa modalidade via FUNDEB. 
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A EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE E AS METAS DO PNE 2014-2024 
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RESUMO: O artigo apresenta dados iniciais da pesquisa em andamento que investiga a expansão da pós-graduação 
stricto sensu da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2017. A pesquisa é 
desenvolvida no âmbito do Projeto Integrado de Pesquisa “Expansão e qualidade da educação superior no contexto do 
Plano Nacional de Educação (2014-2024): Tensões, limites e perspectivas”, financiado pelo CNPq. UFG/UFRN. Como 
metodologia, adota-se a análise de política pública educacional considerando a perspectiva crítico-dialética, tendo como 
procedimentos a análise bibliográfica e a análise documental. Alguns dados apresentados oram construídos a partir do 
site da UERN. Utilizou-se também, dados do 2º Relatório de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de 
Educação, 2018. A pesquisa, ainda em estágio inicial, revela que mesmo com o crescimento que a pós-graduação tem 
demonstrado nos últimos anos, as discrepâncias entre regiões e unidades de federação são bastante significativas. A 
UERN vem apresentando uma expansão expressiva na quantidade de programas e cursos de mestrado, aumentando 
assim o número de vagas ofertadas, contudo, o mesmo não ocorre com os cursos de doutorados que não têm tido 
evolução nos últimos 4 anos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este texto objetiva apresentar dados iniciais da 
pesquisa em andamento que investiga a expansão da 
pós-graduação stricto sensu da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2017. A 
pesquisa está sendo realizada no âmbito do Projeto 
Integrado de Pesquisa “Expansão e qualidade da 
educação superior no contexto do Plano Nacional de 
Educação (2014-2024): Tensões, limites e 
perspectivas”, financiado pelo CNPq. UFG/UFRN. 

A pesquisa se justifica por proporcionar uma 
reflexão sobre o processo de expansão da pós-graduação 
stricto sensu, no âmbito das transformações ocorridas 
no século XX decorrentes da reestruturação produtiva 
capitalista que coadunam com uma nova concepção, a 
de “sociedade do conhecimento”.  

Na década de 1990, desenvolveu-se, no Brasil, 
a reforma do Estado para atender às novas exigências do 
capitalismo, cuja base técnica assumia, em nível 
mundial, o paradigma da flexibilização com vistas ao 
acúmulo do capital. Concomitantemente, as políticas 
neoliberais imprimiram ao mercado o estatuto de 
sustentação da sociedade e em decorrência disso, as 
reformas educacionais foram influenciadas por 
organismos internacionais que induziram à expansão e 
ao acesso da população ao ensino superior. Nesse 
processo o Estado desempenhou papel fundamental na 
redefinição dos rumos da educação superior, 
principalmente da universidade pública em vários 
países, e, de forma particular, no Brasil.  

Na pesquisa que está sendo realizada, adota-se 
como caminho metodológico a análise de política 
pública educacional, considerando “o contexto no qual 
as políticas são formuladas e implementadas, a análise 
das políticas de uma perspectiva crítica e a necessidade 
de entender o processo político como algo dialético” 
(MAINARDES et al, 2011, p. 154). A análise crítico-
dialética das políticas insere esta pesquisa na 
perspectiva do materialismo histórico-dialético, “[...] 
enquanto uma postura, ou concepção de mundo; 
enquanto um método que permite uma apreensão radical 
(que vai a raiz) da realidade e, enquanto práxis, isto é, 
unidade de teoria e prática na busca da transformação e 
de novas sínteses no plano do conhecimento da 
realidade histórica” (FRIGOTTO, 1989, p. 73). 

Nesta pesquisa utiliza-se como procedimentos 
para a construção dos dados, a pesquisa bibliográfica e a 

análise documental, como também dados disponíveis no 
site da UERN e no 2º Relatório de Monitoramento das 
Metas do Plano Nacional de Educação, 2018. 

2 COMPREENDENDO O CONTEXTO DE 
EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 
DOS ANOS DE 1990 

As transformações na expansão da educação 
superior no Brasil devem ser compreendidas a partir das 
mudanças ocorridas com a implementação das políticas 
econômicas do neoliberalismo, impostas pela forma de 
reestruturação capitalista que, desde a década de 1970 
se disseminava com a globalização, e que no país se 
propagava nos anos de 1990 no governo de Fernando 
Collor, tendo sido acentuada no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, com a Reforma do Estado, em 1995. 

O neoliberalismo se apresentou na Europa e na 
América do Norte como uma reação teórica e política 
contra o Estado intervencionista do Bem-Estar social. 
Diante da crise do capitalismo nos anos de 1970, o 
mundo capitalista pela primeira vez vivenciava uma 
profunda recessão envolvendo baixas taxas de 
crescimento com altas taxas de inflação. Essa crise tinha 
suas raízes, conforme os defensores do neoliberalismo, 
no poder dos movimentos sindicais que corroíam as 
bases de acumulação capitalista reivindicando salários e 
pressionando o Estado para que aumentasse cada vez 
mais os gastos sociais (ANDERSON, 1996). 

Entrava em evidência a reestruturação do 
capitalismo, que implicava na adoção de medidas 
políticas, definidas em âmbito internacional, a serem 
implementadas no contexto nacional. A globalização, 
como refere Cury (2017, p. 17), “[...] supõe um sistema 
de produção de relações econômicas que, forçados pela 
concorrência mundial, os Estados buscam trazer para si 
as vantagens competitivas”. Para o autor, postula-se 
assim uma maior relação entre os sistemas de produção 
e as necessidades por eles exigidas. Grande parte dessas 
exigências passa a ser requerida da educação, afinal, 
“[...] uma sociedade do conhecimento, calcada na 
competição, exige conhecimentos de base, 
competências e habilidades próprias da realidade 
existente”. Em complemento a esse pensamento, Afonso 
(2015, p. 272) considera que 
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A economia do conhecimento é, assim, o 
lado mais pragmático e lucrativo da 
aprendizagem ao longo da vida e da 
sociedade do conhecimento, ou seja, é o 
contexto onde atualmente se expressa a 
relação mais evidente entre a produção de 
conhecimento e os novos processos de 
acumulação capitalista. 

Nesse sentido, o conhecimento ganha 
centralidade e passa a ser considerado fundamental no 
universo competitivo da acumulação do capital. E essa 
configuração Afonso (2015) chama de economia 
baseada no conhecimento, e assim a justifica: 

[...] o conhecimento é agora considerado a 
principal força produtiva e esse facto 
reforça a função económica da escola e da 
universidade, com importantes 
consequências na estruturação dos 
objetivos e lógicas institucionais e 
organizacionais, nas formas de 
financiamento, nas modalidades de 
interação com a sociedade, nas práticas 
profissionais e nas próprias identidades, 
estratégias e biografias pessoais 
(AFONSO, 2015, p. 274). 

Esse conhecimento desejado pela economia 
produtiva é, no entendimento do autor, o científico e o 
técnico, que possibilita processos de afirmação 
comparativa e competitiva, permitindo a sua 
apropriação dentro de uma racionalidade mercantil e 
lucrativa. Nessa perspectiva, o conhecimento científico 
e humanista fica secundarizado, em vista de que “[...] o 
valor do conhecimento é medido cada vez mais por 
critérios e impactos quantificáveis, segundo a lógica do 
lucro, da utilidade instrumental e da competitividade 
empresarial” (AFONSO, 2015, p. 276). 

Por esse viés, a preparação de profissionais 
para atenderem o mercado de trabalho tornou-se uma 
exigência. Por conseguinte, um novo perfil de 
profissional passou a ser requerido pelas empresas. 
Como aponta Castro (2011, p. 22), “[...] essa mudança 
no processo de produção trouxe consigo a necessidade 
de graus mais elevados de qualificação e flexibilização 
da formação do trabalhador em todos os níveis de 
atuação”.  

Isso significa, que aos países que se inserem 
nesse movimento do sistema capitalista global também 
se impõe a necessidade de “[...] investimento em ciência 
e tecnologia (produção de conhecimento científico e de 
sua aplicação tecnológica), assim como na formação de 
pesquisadores/cientistas, o que se realiza, notadamente, 
em cursos de formação pós-graduada” (CABRAL 
NETO; CASTRO, 2013, p. 342). 

O papel da educação superior e da 
universidade, em particular, no contexto das reformas 
neoliberais, se volta, então, para a formação de 
profissionais que atendam às necessidades e às 
exigências do mercado, do mundo do trabalho produtivo 
capitalista. Como assinala Dourado (2003, p. 19), “[...] 
compete à universidade contribuir significativamente 
com a produção da mais valia relativa, ou seja, formar 
profissionais e gerar tecnologias e inovações que sejam 
colocadas a serviço do capital produtivo”. 

Apesar dessa concepção, destaca-se, segundo 
Castro (2011, p. 22), que a centralidade da educação 
superior nas políticas educacionais tem sido reconhecida 
não somente pelo seu valor instrumental na formação 
profissional e na geração de ciência e tecnologia 
voltadas para o desenvolvimento da economia. Sua 
contribuição primordial está na “[...] formação ética e 
cultural mais ampla da cidadania democrática”, muito 
embora o que prevaleça seja a lógica da preparação 
profissional para o mercado.  

Nesse cenário, predominou a força do mercado 
capitalista, de forma específica na década de 1990, 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002), quando se promoveram as reformas 
educacionais brasileiras, inclusive a educação 
superior.  Essa década, segundo Dourado (2003) e 
Castro (2011), foi marcada por um movimento de 
expansão e reconfiguração do ensino superior, com 
participação do setor público e do setor privado, porém, 
com predominância do privado (DOURADO, 2003). 

A análise dos dados do Censo da Educação 
Superior das duas últimas décadas revela um 
crescimento acelerado da educação Superior, sobretudo 
em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Essa 
situação começou a ser revertida no final do primeiro 
mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com 
o aumento de recursos próprios para as universidades 
federais. Apesar dessa expansão, ainda persiste uma 
baixa taxa de escolarização líquida da população de 18 a 
24 anos (13,1%) e não foi capaz de democratizar de 
modo mais efetivo o acesso à educação superior 
(DOURADO, 2011). 

Analisando essa realidade, Dourado (2011) 
mostra que o crescimento da pós-graduação decorreu de 
maior investimento do poder público e em razão do 
aumento da demanda por mestres e doutores. De 1998 a 
2008, esse crescimento foi de 104% no número de 
programas de pós-graduação no país, sendo que, na 
titulação dos alunos, os mestrados cresceram 170% e os 
doutorados 173,6%. Isso se deve, também, “[...] a 
implantação do Plano Nacional de Pós-Graduação 
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(PNPG) 2005-2010 que estimulou e consolidou ainda 
mais a pós-graduação e a pesquisa nas universidades” 
(DOURADO, 2011, p. 120). De forma complementar, é 
importante destacar: 

O V PNPG 2005-2010, afinado com as 
discussões do processo de globalização, 
incorpora o princípio de que o sistema 
educacional é fator estratégico no 
processo de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural da sociedade 
brasileira. Ele representa uma referência 
institucional indispensável à formação de 
recursos humanos      altamente 
qualificados e ao fortalecimento do 
potencial científico-tecnológico nacional 
(CABRAL NETO; CASTRO, 2013, p. 
350). 

Com a implantação do PNPG (2005-2010), a 
expansão da pós-graduação stricto sensu no Brasil 
alcançou os interiores dos estados, de modo que as 
universidades públicas federais e estaduais 
apresentaram um movimento denominado de 
interiorização da educação superior. Esse movimento 
tem representado crescimento considerável na pós-
graduação stricto sensu e, tal como é prescrito no PNPG 
(2005-2010), são conquistas que devem ser preservadas 
e aprimoradas. Tais conquistas têm sido fundamentais 
na expansão da pós-graduação stricto sensu.  

Atualmente, está em processo de 
desenvolvimento o PNPG 2011-2020, que, segundo 
Dourado (2011), tem como objetivo definir novas 
diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e 
avançar nas propostas de política de pós-graduação e 
pesquisa no Brasil. O que se espera é que este plano 
impulsione cada vez mais o crescimento da educação 
superior, pois, deve ser considerado parte do PNE 2014-
2024. Nos termos de Dourado (2011, p. 123-124): 

O aumento permanente do número de 
titulados no mestrado e no doutorado, 
além do investimento nos programas de 
pós-graduação e na pesquisa, continua a 
ser fundamental para o desenvolvimento 
do país, sobretudo em tempos de 
globalização. O crescimento do número 
de alunos titulados não teria ocorrido sem 
um aumento considerável do número de 
bolsas da CAPES, do CNPq e das 
Fundações de Apoio à Pesquisa dos 
estados.  

Infere-se, dessa afirmativa, que a pós-
graduação stricto sensu necessita continuar crescendo 
para que aconteça o desenvolvimento do país nessa era 
da globalização. Apesar desse considerável crescimento 
que a pós-graduação no Brasil vem apresentando, 

Cabral Neto e Castro (2013, p. 359) argumentam que 
isso “[...] não significa que ele esteja em uma posição 
confortável, quando sua realidade é comparada à de 
outros países (Alemanha, Suécia, Estados Unidos, por 
exemplo), no que concerne à relação entre o número de 
doutores e a sua população na faixa de 25 a 64 anos de 
idade”.  

Diante dessas análises, se percebe a 
importância das instituições de ensino superior, com 
destaque para a pós-graduação, por se constituir “[...] 
em um espaço de construção e de acesso ao 
conhecimento avançado, implicando, pois, um 
instrumento para promoção da cultura, da geração de 
novos conhecimentos e de atualização permanente” 
(CABRAL NETO; CASTRO, 2013, p. 346). 

 
3 RELACIONANDO DADOS DA EXPANSÃO DA 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO 
BRASIL E AS METAS DO PNE (2014-2024), NO 
PERÍODO 2010-2016 

Na exposição de dados de expansão da pós-
graduação brasileira, está sendo considerado o Plano 
Nacional de Educação (2014-2024), Lei de nº 13.005, 
de 25 de junho de 2014, no qual constam metas com 
percentuais para a expansão da educação superior 
stricto sensu, quais sejam:  

Meta 13 - elevar a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres 
e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para setenta e cinco por 
cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e 
cinco por cento doutores; e Meta 14 - 
elevar gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação stricto sensu, 
de modo a atingir a titulação anual de 
sessenta mil mestres e vinte e cinco mil 
doutores.  

Nas estratégias de nº 14.5 e nº 14.6, o PNE 
(2014-2024) define-se a implementação de políticas 
para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais 
e ampliar a oferta de programas de pós-
graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, 
nos campi novos abertos em decorrência dos programas 
de expansão e de interiorização das instituições 
superiores públicas. 

A meta 13, conforme o Relatório do 2º Ciclo 
de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de 
Educação (INEP, 2018), já foi alcançada. Ela que é 
referente ao percentual de docentes da educação 
superior com mestrado ou doutorado foi ultrapassada 
em 2015, quando alcançou 75,4%, e manteve-se em 
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crescimento atingindo 77,5% em 2016, representando 
um crescimento de 7,9 %, no período de 2012 a 2016. 
Com relação a ter no mínimo 35% de doutores no corpo 
docente da educação superior esta meta foi alcançada 
desde 2014, chegando, em 2016, a 39,8%. 

No entanto, com todos os avanços alcançados, 
as discrepâncias nas regiões do país permanecem, a 
região Sul em 2016, se encontrava com o maior 
percentual do país de docentes da educação superior 
com mestrado e doutorado (80,5%), a região Sudeste 
com 79,1%, a Nordeste (76,2%), a Centro-Oeste 
(71,9%) e a Norte (69,5%). Ainda persiste uma 
distância entre a região Sul e a Norte de 11%. Com 
relação aos Estados essas diferenças são ainda bem 
maiores, para se ter uma ideia, o maior percentual é no 
Rio Grande do Sul (87,7%) e o menor no Amapá 
(53,9%). Quanto ao percentual de doutores em exercício 
na docência da educação superior, a região Sudeste, 
com 42,9%, apresentava o maior percentual em 2016. 

Nesse mesmo ano, os percentuais de docentes com 
doutorado na região Norte, eram 29,3% (INEP, 2018). 

Com relação a meta 14, o Relatório do 2º Ciclo 
de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de 
Educação (INEP, 2018), demonstra que em 2016, o 
número de títulos estava muito próximo do estabelecido, 
que é  atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e 
vinte e cinco mil doutores,  faltando apenas 386 títulos 
de mestrado e cerca de 4.500 títulos de doutorado.  No 
período 2010-2016, tendo como base o ano de 2014, o 
número de títulos concedidos em 2016 cresceu 12% 
para o mestrado e 17% para o doutorado, permanecendo 
essa tendência de crescimento, a meta 14 também deve 
ser alcançada antes do final da vigência do PNE. 

Nessa meta, também persistem as discrepâncias 
entre as regiões e unidades de federação, conforme 
tabela 1.  As regiões Sul e Sudeste apresentam-se com a 
maior concentração de títulos de mestrado e doutorado, 
e a região norte apresenta a menor concentração, 
estando abaixo da média nacional. 

Tabela 1 - Número de titulados em programas de mestrado (acadêmico e profissional) e doutorado, por região, em 2016. 
REGIÃO TÍTULOS CONCEDIDOS 2016 

Mestrado Doutorado 
Centro-Oeste 4.782 1.097 
Sudeste 28.791 11.917 
Sul 12.450 4.148 
Norte 2.728 485 
Nordeste 10.863 2.956 

Fonte: Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação, INEP, 2018. 
Em estudos sobre os dados de crescimento da 

pós-graduação no Brasil, Cabral Neto e Castro (2013) 
justificam que esse crescimento se deve ao fato de o 
Governo Federal ter assumido um papel importante na 
formação de doutores no país, ampliando a oferta de 
cursos e investindo financeiramente nas instituições 
estaduais e particulares por meio de financiamento à 
projetos de pesquisa e bolsas de estudos. Esse 
investimento tem sido basilar, visto que são doutores 
que possibilitam a criação de novos cursos de pós-
graduação nas instituições de ensino superior.  

 
4 UMA BREVE INCURSÃO NOS DADOS DE 
EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU DA UERN, NO PERÍODO DE 2010-2017 

A Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN), tem o seu campus central, localizado na 
cidade de Mossoró/RN, e abrange várias regiões do 
Estado do RN por meio de cinco campi avançados: Açu, 
Pau dos Ferros, Patu, Natal e Caicó, além de em onze 
municípios funcionarem Núcleos Avançados da 

Educação Superior, nas cidades de Alexandria, Apodi, 
Areia Branca, Caraúbas, João Câmara, Macau, Nova 
Cruz, Santa Cruz, Touros, Umarizal e São Miguel. Sua 
criação é datada de 1968, mas seus primeiros programas 
de pós-graduação stricto sensu só vão surgir no final da 
década dos anos de 2000.  

A pós-graduação stricto sensu na UERN, é 
ofertada no campus central, com quatorze programas, 
bem como nos campi avançados de Pau dos Ferros, com 
quatro programas, Açu e Caicó, com um programa em 
cada. Destaca-se aqui entre os campi, o de Pau dos 
Ferros com o maior números de programas com relação 
aos demais. Além do que dos 2 (dois) doutorados 
existentes na UERN, 1 (um) está nesse campi.  

No período analisado neste texto, 2010 a 2016, 
conforme os dados demonstrado no gráfico 01, observa-
se que a UERN apresentou um elevado crescimento na 
pós-graduação stricto sensu, tanto no que se refere a 
quantidade de programas ofertados, quanto em número 
de cursos. Em 2010 eram apenas 3 (três) programas 
chegando-se a 18 (dezoito) em 2016, um aumento de 
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500%. Quanto ao número de cursos, em nível de 
mestrado, evidencia-se um crescimento de 566,6%, 
tomando como base o ano de 2010. Em 2010 eram 
apenas 3 (três) cursos, chegando-se a 20 (vinte) em 
2016. Já com relação aos cursos de doutorado, o 
crescimento não foi tão significativo como nos cursos 
de mestrado, em 2013 havia 1 (um) curso, em 2014 

evoluiu para 2 (dois) e permanece até 2016. Esse 
aspecto merece destaque, visto que significa que a pós-
graduação da UERN, apesar de seu expressivo 
crescimento, ainda não está consolidada, necessitando, 
pois, que se continue empreendendo esforços para a 
ampliação da pós-graduação em nível de doutorado. 

 

 
Fonte: http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-em-numeros-pesquisa#g12 
A posição dos cursos de nível de 

doutorado da UERN, que permanece nos últimos anos 
sem apresentação evolução é motivo a ser investigado 
posteriormente na continuidade da pesquisa. O 
crescimento no número de cursos de pós-graduação na 

UERN, representou também um aumento significativo 
na matrícula e consequentemente na titulação dos 
discentes. Os dados organizados na tabela 02, 
proporciona uma melhor visualização dessa expansão 
no período de 2010 a 2017. 

Tabela 02 – Evolução da matrícula e titulação na Pós-Graduação da UERN, por nível (2010-2017) 
Ano Mestrado % Doutorado % Mestrado Profissional % Total 
2010 93 100% 0 0% 0 0% 93 
2011 136 100% 0 0% 0 0% 136 
2012 186 100% 0 0% 0 0% 186 
2013 254 81,2% 0 0% 59 18,8% 313 
2014 308 81,3% 2 0,5% 69 18,2% 379 
2015 364 76,9% 19 4% 90 19,1% 473 
2016 441 83,2% 35 6,6% 54 10,2% 530 
2017 502 75,8% 56 8,5% 104 15,7% 662 
2010/2017 439,7% - 2.700% - 76,3% - 611,8% 

Fonte: GEOCAPES, 2018, elaboração pelas autoras. 
Os dados da tabela 02 mostram que a expansão 

da matrícula no período de 2010 a 2017, ocorreu em 
todas modalidades. Considerando-se como base o ano 
de 2010, a matrícula total na pós-graduação da UERN, 
apresentou uma evolução muito significativa (611,8%), 
a ampliação da matrícula ocorreu em todos os níveis 
(mestrado acadêmico, mestrado profissional e 
doutorado). Em termos de percentuais o doutorado 
apresentou o maior crescimento, observando a tabela em 
2010 eram apenas 2 discentes matriculados, assim teve 
um aumento de 2.700% em 2017, porém com apenas 56 
discentes. No geral é no mestrado acadêmico que 
concentra a maior quantidade de discentes. 

Apesar de toda essa expansão que a UERN 
vem apresentando, a ela está imposto o grande desafio 

da formação de profissionais docentes para atender a 
demanda do município de sua sede. No Plano Municipal 
de Educação de Mossoró (2015-2025), conforme Lei de 
nº 3.298, de 04 de agosto, a meta 13, faz referência ao 
fomento da qualidade da educação superior ofertada nas 
Instituições de Ensino Superior (IES), com sede no 
município. Já a meta 14 está relacionada à pós-
graduação stricto sensu, que prescreve “elevar 
gradualmente o número de matrículas na Pós-graduação 
stricto sensu para profissionais da educação”. O 
destaque vai para as estratégias 14.2, que visa garantir 
aos profissionais da educação básica a oferta de cursos 
de pós-graduação, vagas, acesso e condições de 
permanência nas IES públicas, na vigência do PME; a 
14.3, que garante o licenciamento remunerado e com 
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bolsa para cursos de graduação stricto sensu; e a meta 
14.5, que estabelece a formação de 40% dos professores 
da rede pública de ensino em pós-graduação stricto 
sensu. 

Alcançar essas metas, em nível municipal, é 
um grande desafio, pois, atualmente, as perspectivas 
para a concretização do Plano Nacional de Educação 
são apresentadas pelos críticos de forma não muito 
animadoras, em face da política do governo federal que 
tem cortado verbas para a educação, comprometendo o 
cumprimento das metas do PNE. Estamos, assim, nos 
remetendo à Emenda Constitucional de nº 95 de 15 de 
dezembro de 2016. Essa Emenda instituiu o Novo 
Regime Fiscal no Brasil para um período de vinte anos, 
com congelamento de investimentos em várias áreas, 
inclusive na educação.  

Apesar dessas perspectivas desafiadoras, o 
contraditório do otimismo deve persistir, pois, como diz 
Jamil Cury (2017, p. 31):  

[...] as perspectivas, na dimensão da 
esperança, deixam-nos um sentimento de 
ambiguidade. As experiências passadas 
pouco recomendáveis de um PNE, a 
complexidade do PNE e atual conjuntura 
político-econômica, de um lado, e, de 
outro, movimento para montá-lo, apontam 
para ‘o pessimismo do intelecto’ e o 
‘otimismo da vontade’. 

Nesse sentido, ainda que se considere o Brasil 
um país com vasto território, marcado pela diversidade 
socioeconômica e cultural, para assegurar que as metas 
e expansão da educação superior sejam cumpridas se faz 
necessário que os planos municipais e estaduais de 
educação estejam alinhados ao Plano Nacional e que 
cada ente federativo cumpra com aquilo que é de sua 
competência para o alcance das metas nacionais. Como 
bem declara Sousa Junior (2011, p. 37),  

A expansão da educação superior pública 
está condicionada a capacidade do Estado 
brasileiro em ampliar seus investimentos 
na rede de ensino superior e desencadear 
uma série de oportunidades com vistas à 
democratização do acesso. Essa é uma 
decisão mais do que econômica. É 
política, pois implica remodelar a atual 
estrutura de financiamento estatal nas 
diversas esferas das unidades 
administrativas.  

Desse entendimento infere-se que, na expansão 
da educação superior, como em qualquer outra política 
pública, existe a necessidade de coordenação de 
esforços dos entes federados na sua implementação. 
Deve-se ressaltar, contudo, que são “[...] esforços 

intergovernamentais para atuar numa mesma política, 
num jogo que não é naturalmente cooperativo” 
(ABRUCIO, 2010, p. 42).  

 
5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

No contexto de expansão da educação superior 
a UERN se inscreve como universidade pública, em 
Mossoró/RN, a ampliar a pós-graduação stricto sensu 
no campus central e em seus campi, contribuindo para a 
formação dos profissionais na região Oeste do RN. 

A pesquisa, ainda insuficiente, revela que a 
UERN vem apresentando uma expansão bastante 
expressiva na quantidade de programas e cursos de 
mestrado ofertados, aumentando assim o número de 
vagas ofertadas, contudo, o mesmo não ocorre com os 
cursos de doutorados que não têm tido evolução nos 
últimos 4 anos. Mesmo com o crescimento que a 
instituição tem demonstrado nos últimos anos, em nível 
da dependência administrativa municipal, sede da 
UERN, as metas do PNE 2014-2024, tendem a não 
serem alcançadas. 

As exigências do mercado de trabalho por 
maior nível de escolarização, provocou um aumento da 
demanda por mestrado e doutorado e as políticas que 
vem sendo desenvolvidas no âmbito da pós-graduação 
stricto sensu têm permitido o seu crescimento no país.  

Contudo, mesmo que em nível nacional a meta 
13 do PNE 2014-2024 tenha sido alcançada, e as 
tendências de crescimento apontem que a meta 14 será 
alcançada, um aspecto relevante a ser considerado é que 
as assimetrias regionais e mais acentuadamente por 
unidade de federação, permanecem. Além disso, é 
preciso considerar a Emenda Constitucional de nº 95, 
cujos efeitos nocivos já começam a aparecer com os 
cortes nos investimentos em educação e a previsão de 
redução no orçamento da CAPES. 
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RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar o processo de expansão das matrículas de graduação na educação 
superior brasileira, procurando evidenciar a sua repercussão na consecução da meta 12 do PNE 2014-2024. Como 
procedimentos metodológicos foram utilizados a revisão bibliográfica e a análise de dados. Os dados evidenciam a 
ocorrência da expansão nas matrículas da educação superior no setor público e na iniciativa privada e essa expansão 
tem impactado na melhoria das taxas bruta e líquida de matrícula. No que se refere à taxa líquida, se continuar a 
tendência de crescimento verificada até 2016, pode-se afirmar que a meta de 33%, prevista no PNE, não será alcançada. 
Em relação à taxa bruta, caso continue a atual tendência de crescimento das matrículas, possivelmente a meta de 50% 
será atingida em 2024. Por fim, conclui-se reafirmando que o Estado necessita desprender esforços para ampliar o 
acesso de estudantes à educação superior, notadamente, da população de 18 a 24 anos de idade. 

Palavras-chave: Expansão da Educação Superior; Plano Nacional de Educação 2014-2024; Taxas bruta e líquida. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Dentro do contexto atual de transformações 

econômicas, políticas e sociais vivenciadas no país, 
buscam-se estratégias capazes de reestruturarem o 
sistema de educação superior brasileiro. Considerando 
que o sistema de educação superior brasileiro ainda é 
um sistema fechado à grande maioria da população, a 
expansão e a diversificação têm sido justificadas a partir 

da necessidade de universalização do acesso, que por 
sua vez se mostra um fator expressivo no contexto de 
desenvolvimento político e socioeconômico vigente 
(CABRAL NETO; CASTRO, 2014). 

Todavia, compreendendo as políticas 
educacionais nesse nível de ensino, aqui, o foco da 
discussão está no processo de expansão, considerando o 
número de matrículas em instituições públicas e 



 

 
 

61 

privadas, procurando evidenciar como esse processo de 
expansão vem contribuindo para o alcance da meta 12 
do Plano Nacional de Educação (2014/2024). 

Em seu conjunto de estratégias, a meta 12 do 
PNE prevê o aumento da taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% (cinquenta por cento) e da 
taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, 
no segmento público. 

A análise do objeto da investigação privilegiará a 
expansão das matrículas na graduação nos anos de 2012 
a 2016, as instâncias de Brasil, Nordeste e Rio Grande 
do Norte, a partir de dados do Censo da Educação 
Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da 
Educação (MEC/Inep), examinando a incidência da 
meta 12, mais especificamente as estratégias 12A, 12B e 
12C, que dizem respeito às taxas bruta e líquida de 
matrículas no nível educacional supracitado, explorando 
ainda as categorias administrativas (público e privado).  

 
1.1 JUSTIFICATIVA 

A decisão de escolher essa temática/objeto como 
foco deste artigo justifica-se pelo estudo realizado na 
Linha de Pesquisa Educação, Política e Práxis 
Educativa, nos seguintes projetos de pesquisa: Ensino 
superior: expansão de matrículas e vagas na UFRN e 
Ensino Superior: Expansão e diversificação 
institucional, estudando a temática da expansão da 
educação superior, cujas discussões colocaram desafios 
e inquietações que provocaram a aprofundar estudos 
sobre essa temática.  

Bem como aos estudos realizados no Projeto de 
pesquisa intitulado Expansão e Qualidade da Educação 
Superior no Contexto do Plano Nacional de Educação 
(2014-2024): tensões, limites e perspectivas, projeto de 
cooperação acadêmica entre a Universidade Federal de 
Goiás e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
financiado pelo CNPq. AS discussões realizadas nessa 
perspectiva reafirmam a complexidade do tema, bem 
como a necessidade e a importância de buscar 
compreendê-lo melhor, por meio de estudos que nos 
façam fomentar criticamente percepções. 

 
1.2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de 
expansão das matrículas de graduação na educação 
superior brasileira, procurando evidenciar a sua 
repercussão na consecução da meta 12 do PNE 2014-

2024, evidenciando a expansão da educação superior em 
nível de graduação no que concerne a matrículas, por 
categorias administrativas, e por faixa etária. 

 

1.3 METODOLOGIA 
O estudo das políticas educacionais voltadas para o 

ensino superior requer a compreensão de que as mesmas 
estão imersas num emaranhado complexo de aspectos 
políticos, sociológicos, culturais, históricos, portanto, 
para estudá-las precisa-se de um referencial teórico-
metodológico que vá além de um paradigma estático, 
mecânico de pesquisa, que procura enquadrar a 
realidade num único aspecto. Compreender a 
complexidade que se apresenta nesse momento na 
pesquisa requer a apropriação do pólo teórico que 
procura a superação da dicotomia sujeito-objeto. É 
nesse aspecto que se situa a perspectiva sócio-histórica 
que subsidia o caminho teórico-metodológico deste 
estudo. Essa abordagem compreende o fenômeno a 
partir da sua história, na qual o particular é considerado 
uma instância da totalidade social. Assim, segundo 
Frigotto (1989) a dialética materialista se explica como 
“uma postura, um método de investigação e uma práxis, 
um movimento de superação e de transformação. Há, 
pois, um tríplice movimento: de crítica, de construção 
do conhecimento ‘novo’ e da nova síntese no plano do 
conhecimento e da ação” (p. 10). 

Os procedimentos adotados no desenvolvimento da 
pesquisa compreendem a revisão bibliográfica e 
utilização de banco de dados oficiais. A revisão de 
literatura configura-se na descrição do estado-da-arte, 
ou seja, traduz o conhecimento já construído acerca do 
problema.  

Utilizou-se, o Banco de Dados da Pesquisa 
Expansão da Educação Superior no contexto do PNE 
2014-2024: tensões, limites e perspectivas. 
Considerando-se a série histórica de 2012 a 2016, 
relativa à expansão da educação superior, que 
sistematizam informações sobre a expansão das 
matrículas no Brasil, na Região Nordeste e no Rio 
Grande do Norte, segundo categoria administrativa. 
Esses dados permitem fazer uma apreciação sobre a 
situação atual do cumprimento da meta 12 do PNE.  

 
2 DESENVOLVIMENTO 

A análise das metas e estratégias do PNE 2014-
2024 relativas à educação superior evidencia que a sua 
expansão deve ser planejada, considerando tanto o setor 
público quanto a iniciativa privada. Na expansão 
prevista para o setor privado, a alternativa mais viável é 
a ampliação de programas de financiamento como o 



 

 
 

62 

FIES e o PRoUni. Já para o setor público os esforços 
serão maiores, uma vez que a meta 12 prevê “40% das 
novas matrículas nesse segmento”, além de pretender 
alcançar as taxas previstas: 50% de taxa bruta e 33% de 
taxa líquida, o que significará um grande crescimento 
nas matrículas da população de 18 a 24 anos na 
educação superior. 

 Com base nas estratégias da meta 12, as frentes 
de expansão previstas são: a expansão via universidades 
federais, sobretudo com a interiorização da oferta e 
criação de novos campi e de vagas em cursos noturnos, 
expansão via cursos a distância, ampliação dos cursos 
de tecnologias, licenciaturas e bacharelados nos 
Institutos Federais, dentre outras ações previstas nas 21 
estratégias (BRASIL, 2014). 

Neste trabalho apresenta-se uma análise do 
processo de expansão das matrículas na educação 
superior no Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte, 
considerando as categorias administrativas (público e 
privado) com vistas a compreender o seu impacto nas 
taxas líquida e bruta. 

A Meta 12 do PNE (2014-2024) estabelece 
como objetivo a expansão da graduação por meio da 
oferta de vagas nas instituições de ensino superior 
públicas. Esse objetivo é avaliado considerando o 
indicador 12C que institui a participação do segmento 
público na expansão de matrículas de graduação, e para 
isso, determina que a expansão das matrículas nas IES 
públicas entre 2012 e 2024 deve equivaler a, no 
mínimo, 40% da expansão total de matrículas (BRASIL, 
2014). 

 
Tabela 1: Número de matrículas na graduação por setores público e privado  – Brasil – 2012-2016 

Categoria 
Administrativa 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2012/2016 
Δ% 

 

Total 7.037.688 100 7.305.977 100 7.828.013 100 8.027.297 100 8.048.701 100 14,4  
Pública 1.897.376 26,9 1.932.527 26,4 1.961.002 25 1.952.145 24,3 1.990.078 24,7 4,9  
Privada 5.140.312 73,1 5.373.450 73,6 5.867.011 75 6.075.152 75,7 6.058.623 75,3 17,9  

Fonte: Censo da Educação Superior 2012-2016/ Banco de dados da pesquisa do PNE (2014/2024) 
 
Os dados discutidos na tabela 1 tratam sobre o 

crescimento das matrículas do ensino superior brasileiro 
durante o período de 2012 a 2016, em que se verifica 
uma expansão significativa nos setores público e 
privado. 

A análise dos dados permite evidenciar que em 
2012, o número de matrículas de ensino superior no 
Brasil era de 7.037.688 e, em 2016, chegou ao patamar 
de 8.048.701, o que indica um crescimento de 14,4% 
nesse período. Demarca-se que esse crescimento 
aconteceu tanto no setor público quanto no privado; no 
público o crescimento foi de 4,9%, indo de 1.897.376 
matrículas, em 2012, para 1.990.078, em 2016, e no 
privado foi de 17,9%, partindo de 5.140.312 matrículas, 
em 2012, para 6.058,623, em 2016. Isso demonstra que 
as matrículas no setor público tiveram um índice de 
crescimento menor que o da iniciativa privada, 
observando que em 2016, esta contava com 6.058.623 
matrículas, o que representava 75,3% do total, enquanto 
a contribuição do setor público, no quadro geral das 
matrículas, era de 1.990.078, equivalente a 24,7%. 

No período analisado (2012-2016), constata-se 
que nas duas esferas o número de matrículas aumenta, 
entretanto, o número das matrículas nas instituições 
privadas continua superior ao das públicas. Essa 
diminuição na incidência das matrículas no sistema 

privado pode ser atribuída às mudanças ocorridas no 
FIES, quando em 2015 os financiamentos concedidos 
passaram a ter taxa de juros de 6,5% ao ano, numa 
tentativa de contribuir para a sustentabilidade do 
programa, afim de possibilitar sua continuidade 
enquanto política pública perene de inclusão social e de 
democratização da educação superior (BRASIL, 2015). 

Em diálogo com Oliveira e Dourado (2016), 
destaca-se nesse processo, algumas tendências dessa 
expansão da graduação. Por via da privatização, 
observa-se forte crescimento do pólo privado-mercantil, 
com investimentos de grupos econômico-financeiros 
internacionais, que vêm adquirindo instituições privadas 
no país. O resultado disso, segundo os referidos autores, 
tem sido uma reconfiguração da oferta de educação 
superior privada com maior concentração de vagas em 
algumas instituições; mudanças no padrão de gestão 
acadêmica das instituições, com alterações na 
qualificação e no regime de trabalho dos docentes, 
resultando em maior precarização e intensificação do 
trabalho; financeirização da educação superior privada, 
com comercialização e exploração desse negócio via 
bolsas de valores (SILVA, 2012; OLIVEIRA & 
DOURADO, 2016). Se a educação superior não é uma 
mercadoria ou simplesmente um serviço, como 
explicam os autores, cabe ao Estado expandir e incluir, 
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mas também regular, regulamentar, supervisionar e 
avaliar a oferta de modo a garantir sua qualidade. 

Em síntese, os dados evidenciam que em 
relação à participação do setor público na oferta de 
vagas de 40%, previsto na meta 12 do PNE 204-2024, 
(indicador 12C) ainda permanece uma lacuna que 
possivelmente não será preenchida até 2014, 
considerando que o ritmo de crescimento das matrículas 
vem decaindo nos dois últimos anos. Os dados de 2016, 
três anos após a vigência do PNE, registram que o setor 
público detém, apenas, 24,7% das matrículas do ensino 
superior no país. A tendência que se configura é a 
prevalência da participação do setor privado na oferta da 
educação superior no país que permanece exercendo 
hegemonia nesse campo. 

Um dos objetivos da Meta 12 está relacionado 
à expansão do acesso aos cursos de graduação pela 

população de 18 a 24 anos de idade. O Indicador 12B 
que trata taxa líquida de escolarização na graduação 
(TLE), estabelece que ela deve atingir 33%, em 2024 
(BRASIL, 2016). 

A taxa líquida de matrículas é a relação entre o 
número total de matrículas de alunos com a idade 
prevista para estar cursando um determinado nível e a 
população total da mesma faixa etária. Já a taxa líquida 
de escolarização vai além desse indicador e considera 
também o percentual da população que está dentro da 
idade de referência, mas já concluiu o nível de ensino 
em questão. (BRASIL, 2016) 

Os dados sistematizados, na tabela 2, 
demonstram o número de matrículas em Instituições de 
Ensino Superior, bem como o percentual e índice de 
crescimento da taxa líquida desse nível de ensino, no 
período de 2012 a 2016. 

  
Tabela 2: Taxa líquida de matrículas da população de 18 a 24 anos Brasil/Nordeste/Rio Grande do Norte – 2012-

2016 

Brasil/NE/RN 
2012 

Taxa	
líquida 2013 

Taxa	
líquida 2014 

Taxa 
líquida 2015 

Taxa 
líquida 2016 

Taxa	
líquida 

Brasil 3.559.010 15,62
% 

3.708.13
3 

16,33
% 

3.945.32
9 

17,39
% 

4.074.04
4 

18,16
% 

4.127.75
5 

18,31
% 

Nordeste 688.933 10,44% 730.963 11,15% 788.305 11,96% 826.663 12,82% 843.621 12,97% 

Rio	 Grande	
do	Norte 55.845 12,51% 60.283 14,55% 

 
61.457 
 13,86% 

62.723 
 14,92% 

61.127 
 15,52% 

Fonte: Censo da Educação Superior 2012-2016/ Banco de dados da pesquisa do PNE (2014/2024) 
 
Conforme observado na tabela 2, em 2012, o 

número de jovens de 18 a 24 anos que já tiveram acesso 
à graduação, no país, era de 3.559.010, quando pontua-
se que a população nessa faixa etária no país, segundo 
dados contidos no Relatório do Primeiro Ciclo de 
avaliação do PNE, era de 22.786.857, significando, 
portanto, que  a população matriculada representava, 
apenas, 15,62% da taxa líquida de matrículas. Em 2016, 
o número de jovens da faixa etária com acesso ao ensino 
superior subiu para 4.127.755, logo, a taxa líquida 
percentual de jovens com até 24 anos matriculados na 
graduação aumentou para 18,31%. Em uma análise mais 
detalhada dos dados da tabela 2, quando se compara o 
intervalo entre os anos de 2012 a 2016, a taxa líquida de 
matriculas na graduação apresentou um crescimento de 
2,69% no período e uma média de acréscimo inferior a 
1% ao ano. Caso esse ritmo de expansão do acesso da 
população de 18 a 24 anos aos cursos de graduação se 
mantenha no próximo decênio, a taxa líquida alcançará 
a marca de aproximadamente 22% em 2024, abaixo da 
meta prevista no PNE. 

O conjunto dos dados sobre a taxa líquida de 
escolarização, embora evidencie uma situação de 

melhoria de acesso da população da faixa de 18 a 24 
anos, no ensino superior no país (18,31%) na região 
nordeste (12,97%) e no Rio Grande do Norte (15,52%), 
o índice de atendimento a essa faixa da população 
permanece, ainda, muito baixo. Esse índice nacional 
está muito aquém daquele previsto na meta 12 do PNE 
2014-2024 que é de 33%, para o ano de 2024. E se 
levarmos em consideração que o Relatório do Segundo 
Ciclo de Monitoramento do PNE 2014-2024 (BRASIL, 
2018) registra uma tendência de queda da TLE entre os 
anos de 2016 e 2017, da ordem de 0,6, pode-se afirmar 
que a meta de 33%, para 2014, enfrenta problemas.  Há 
de se considerar, ademais, que esse aumento da TLE foi 
mais impactado pelo aumento das matrículas na 
iniciativa privada do que no setor público.   

Com base no relatório do 1º Ciclo do PNE 
(biênio 2014-2016), o indicador “12 A: Taxa bruta de 
matrículas na graduação (TBM)” (BRASIL, 2016, p. 
273) determina que o total de matrículas em cursos de 
graduação seja equivalente a 50% da população 
brasileira de 18 a 24 anos de idade em 2024. 
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A taxa bruta de matrículas (TBM) é um 
indicador definido pelo total de matriculados na 
graduação (independentemente da idade) em relação ao 
total da população de uma faixa etária em um nível 

educacional. A faixa etária regular considerada pelo 
PNE para inserção na educação superior é de 18 a 24 
anos. 

 
Tabela 3: Taxa bruta de matrículas na graduação Brasil/Nordeste/Rio Grande do Norte  – 2012-2016 

Brasil/	
NE/RN 2012 

Taxa 
bruta 2013 

Taxa 
bruta 2014 

Taxa 
bruta 2015 

Taxa 
bruta 2016 

Taxa	
bruta 

Brasil 7.037.688 30,88% 7.305.977 32,18% 7.828.013 34,51% 8.027.297 35,78% 8.048.701 35,71% 
Nordeste 1.434.825 21,73% 1.521.706 23,21% 1.646.883 24,98% 1.694.680 26,29% 1.703.678 26,19% 
Rio	
Grande	
do	Norte 111.541 24,98% 120.522 29,08% 122.364 27,60% 126.425 30,08% 118.673 30,13% 

Fonte: Censo da Educação Superior 2012-2016/ Banco de dados da pesquisa do PNE (2014/2024) 
 

Assim, no tocante ao crescimento da taxa bruta 
de matrículas da educação superior durante o período de 
2012 a 2016 verifica-se uma expansão significativa 
nesse número em todo Brasil, na região Nordeste e no 
Rio Grande do Norte, conforme comprovam os dados 
sistematizados na tabela 3. 

Desdobrando a análise dos dados contidos na 
tabela 3, constata-se que a taxa bruta de matrícula na 
graduação brasileira era de 30,88%, em 2012, e chegou 
a 35,71%, em 2016, apresentando um crescimento de 
4,83% nesse período. Esse crescimento corresponde a 
uma expansão média da ordem de 1,2% ao ano entre 
2012 e 2016. Ao considerarmos apenas o período de 
2012 a 2014, observa-se que a taxa subiu de 30,88% 
para 34,51%, totalizando 3,63% de crescimento e 1,81% 
ao ano. Caso o ritmo de crescimento observado entre 
2012 e 2014, fosse mantido, seria possível alcançar uma 
taxa bruta de 50,19% em 2024, o que resultaria no 
atingimento da meta do PNE. Nota-se, portanto, que o 
ritmo de crescimento do indicador entre 2012 e 2014 foi 
mais acentuado do que o observado no período de 2012 
a 2016. 

No que concerne a Região Nordeste do país, no 
período de 2012 a 2016 a taxa bruta de matrículas 
cresceu de 21,27%, em 2012 para 6,19%, em 2016, o 
que significa um crescimento de 4,92% nesse período. 
Esse crescimento representou um índice um pouco 
maior que a média nacional de matrículas, mas ainda 
assim com uma taxa bruta inferior a média nacional. Ao 
considerarmos apenas o período de 2013 a 2015, 
observa-se que a taxa subiu de 23,21% para 26,29%, 
totalizando 3,08% de crescimento e 1,54% ao ano. Caso 
o ritmo do período de 2013 a 2015 fosse mantido, seria 
possível alcançar uma taxa bruta de 38,51% em 2024, 
próxima à meta do PNE. Portanto, o ritmo de 
crescimento do indicador entre 2013 e 2015 foi mais 

acentuado do que o observado no período de 2012 a 
2016. 

 A respeito do estado do Rio Grande do Norte 
houve um crescimento no número das matrículas de 
111.541, em 2012, para 118.673, em 2016; esse número 
representou uma variação na taxa bruta de matriculados 
de 24,98% a 30,13% no período citado, totalizando um 
crescimento de 5,15% e de 1,02% ao ano (2012-2016). 
Essas variações observadas demarcam a inconstância 
nas matrículas da graduação no estado do Rio Grande 
do Norte, mais ainda assim representa um crescimento 
acelerado quando relacionado à taxa bruta média 
nacional. 

Estabelecendo um paralelo entre os dados 
relativos ao aumento da taxa e bruta e a meta do PNE 
2014-2024 que é de 50,0% pode-se afirmar que se 
permanecer a tendência de crescimento ocorrida entre 
2014 e 2016, a meta será alcançada em 2024. Todavia 
cabe ressalvar que o Relatório do Segundo Ciclo de 
Monitoramento do PNE registra que ocorreu, entre 2016 
e 2017, uma queda de 1,4% na taxa bruta de matrícula 
no ensino superior brasileiro, o que terá influência no 
alcance da meta para 2024. Essa redução na taxa bruta 
decorreu da redução das matrículas no ensino superior 
público e mais fortemente pela redução das matrículas 
na iniciativa privada. 

Esse movimento de crescimento tanto da taxa 
líquida quanto da taxa bruta na matrícula da educação 
superior, registrada nos dados analisados, são 
decorrentes de programas e estratégias governamentais 
(Fies, Reuni, ProUni, UAB, dentre outros).  

Em síntese, se tomarmos como referência a 
movimentação da taxa bruta de matrícula no ensino 
superior no Brasil (2016 - 35,71) constata-se que está 
em processo de consolidação no país de um sistema de 
massa. Todavia quando se considera a taxa líquida no 
país (2016 – 18,31) tal como especifica Trow (2005), 
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verifica-se que a realidade brasileira demarca uma fase 
inicial de passagem de um sistema de elite para um 
sistema de massa. Cabe ressaltar que, “o sistema de 
massa é definido por atender entre 16% e 50% do grupo 
etário de 18 a 24 anos, estando plenamente consolidado 
em relação ao sistema de elite quando passa a admitir 
mais de 30% das matrículas do grupo etário relevante” 
(Trow apud GOMES; MORAES, 2012, 174). 

 

3 CONCLUSÃO 
A expansão do ensino superior está articulada 

com as mudanças impostas pelo processo de 
globalização, característica do mundo contemporâneo, 
e, por isso vem acontecendo em escala global, como 
argumentam Barbalho e Castro (2012). Tal processo é 
incentivado por diversos fatores. Nesse cenário, a 
ampliação do acesso ao ensino superior passa a ser 
concebida como um processo que permite a 
democratização do ensino, contudo, destaca-se que, 
apesar do crescimento observado nos últimos anos no 
país as vagas são ainda insuficientes para atender a essa 
demanda, fato esse explicado devido ao “grande 
crescimento demográfico da população e o déficit 
histórico de atendimento existente, principalmente em 
países em desenvolvimento” (BARBALHO; CASTRO, 
2012, p. 275). 

O PNE (2014-2024) traz à tona a discussão de 
qual é o melhor modelo de educação superior para o 
Brasil. Ratificando que o maior desafio dessa expansão 
prevista no PNE é assegurar e ampliar a qualidade da 
educação superior, principalmente, na graduação, além 
de assegurar maior inclusão social.  

Conforme análise feita a respeito da expansão 
das matrículas da educação superior no Brasil, e 
especificamente na região Nordeste e no estado do Rio 
Grande do Norte, observando os anos de 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2016, pode-se afirmar que há um aumento 
significado no número de matriculados em instituições 
de ensino superior, principalmente, em decorrência de 
políticas como REUNI, ProUni e FIES, políticas que 
fazem parte dos objetivos para atingimento da meta 12 
do Plano Nacional de Educação (2014-2024). 

No que se refere à repercussão da expansão da 
educação superior nas metas do PNE (2014-2024) os 
dados evidenciam o seguinte. Relativamente ao 
indicador 12C, os dados evidenciam que a participação 
do setor público na oferta de vagas de 40%, ainda 
permanece uma lacuna que possivelmente não será 
preenchida até 2014, considerando que o ritmo de 

crescimento das matrículas vem decaindo nos dois 
últimos anos. 

 Quando se considera o conjunto dos dados sobre a 
taxa líquida de escolarização (indicador 12B), embora 
evidencie uma situação de melhoria de acesso da 
população da faixa de 18 a 24 anos, no ensino superior 
no país (18,31%) na região nordeste (12,97%) e no Rio 
Grande do Norte (15,52%), o índice de atendimento a 
essa faixa da população permanece, ainda, muito baixo 
e muito distante do previsto na meta 12 do PNE 2014-
2024 que é de 33%, para o ano de 2024. 

 Se tomarmos como referência a movimentação da 
taxa bruta de matrícula (indicador 12C) no ensino 
superior no Brasil (2016 - 35,71), mesmo que, ainda, 
distante do da meta do PNE que é de 50%, os estudos 
prospectivos indicam que se não houver alteração na 
tendência de crescimento verificada no período 2012-
2016, ela será atingida em 2024, último ano de vigência 
do PNE e, nesse sentido se consolidaria um sistema de 
massa no país. 
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RESUMO: O presente trabalho é resultado do Projeto de Pesquisa “Ensino superior: expansão e internacionalização”. 
Discute o processo de expansão do ensino superior considerando o número de Instituições (IES) e Matrículas na 
modalidade presencial no Brasil e na UFRN. Utilizamos como base os dados obtidos por meio do Censo da Educação 
Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação 
(MEC/Inep) e no SIGAA – Sistema Acadêmico da UFRN. São discutidos aspectos e delineamentos que influenciam a 
expansão do ensino superior. É  analisado o processo de expansão das Instituições de Ensino Superior, considerando a 
modalidade presencial e por categoria administrativa no período de 1996 a 2014. Em seguida, analisa-se dados relativos 
as matrículas em cursos presenciais na UFRN no período de 2003 a 2014. Por fim são apresentadas conclusões que 
realçam as características da expansão do ensino superior, relacionando-as com os dados expostos. 
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1 INTRODUÇÃO 
Esse artigo discute o processo de expansão do 

ensino superior no Brasil, considerando o período de 
1996 a 2014. Toma por base informações relativas ao 
número de instituições de ensino superior (IES) e de 
matrículas na modalidade presencial, sistematizadas a 
partir do Censo da Educação Superior, do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira do Ministério da Educação (MEC/Inep). 
Objetiva-se analisar os índices de desenvolvimento de 

matrículas e cursos em IES presenciais no Brasil (1996-
2014) e, além disso, compreender como se dá esta 
dinâmica de expansão na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) a partir do número de 
matrículas no período de 2003 a 2014. 

Discute-se, também dados sobre o número de 
matrículas em cursos de graduação na modalidade 
presencial na UFRN, a partir de dados coletados no 
Sistema de Atividades Acadêmicas – SIGAA da UFRN. 
Com base nos dados do Inep, analisa-se o processo de 
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expansão considerando o número de instituições e 
matrículas na modalidade presencial e por categoria 
administrativa no período de 1996 a 2014. Na 
sequência, analisa-se dados relativos aos cursos e 
matrículas em cursos presenciais na UFRN no período 
de 1996 a 2014. Por fim são apresentadas conclusões 
que realçam as características da expansão do ensino 
superior, relacionando-as com os dados discutidos. 

Durante o estudo foram utilizados 
procedimentos de pesquisa quantitativa e qualitativa. 
Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica, em 
que se privilegiou os principais autores que discutem a 
expansão da educação superior. Dentre eles pode-se 
destacar Leher (2003), Sguissardi (2006), Cabral Neto e 
Castro (2007), Saviani (2010). Em suas análises, esses 
autores consideram que a partir da década de 1990, pode 
ser verificado um expressivo processo expansionista, 
viabilizado pela criação de novos cursos e do 
surgimento de instituições, particularmente, de caráter 
privado, o que gera um expressivo aumento no número 
de ingressantes no ensino superior e, em contrapartida, 
uma grande fragmentação e diversificação nas 
instituições de ensino superior, além de evidenciar a 
perda da responsabilidade do Estado com a educação. 

Consideramos, também, na análise da 
problemática, dados coletados no SIGAA e no Censo da 
Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério 
da Educação (MEC/Inep). Essas informações foram 

utilizadas para elaboração de quadros que sistematizam 
a situação do ensino superior no país e, particularmente, 
na UFRN no que concerne ao processo de expansão. 
Esses dados foram analisados à luz do referencial 
sistematizado a partir da revisão de literatura. 

 
2 DESENVOLVIMENTO  

Privilegiamos nesse artigo uma discussão sobre 
o processo de expansão, através de uma análise das 
características assumidas pelo ensino superior brasileiro, 
no âmbito das mudanças ocorridas no contexto das 
políticas implementadas na primeira década do século 
XXI, e os seus desdobramentos no Brasil, considerando 
a expansão e a diversificação como dimensão de 
análise. Como também, as estratégias adotadas em 
âmbito nacional para promover a expansão do ensino 
superior, discutindo como elas impactaram no 
crescimento das matrículas e cursos no estado do Rio 
Grande do Norte. 

Assim, os dados sistematizados tratam sobre o 
crescimento de instituições do ensino superior, bem 
como o número de matrículas, durante o período de 
1996-2014, em que se verifica uma expansão 
significativa nos setores público e privado. 

O quadro 1 esquematiza os dados referentes ao 
crescimento de instituições de ensino superior no 
período de 1996 a 2014 considerando a categoria 
administrativa das IES. 

 
Quadro 01 - Distribuição percentual e evolução do número das IES no setor público e privado–Brasil-1996 - 2014 
 
ANO 

BRASIL 

TOTAL PÚBLICO % PÚBLICO* PRIVADO % PRIVADO** 

1996 922 211 23 711 77 
2002 1637 195 12 1.442 88 
1996/2002 Δ% 78 -8 -48 103 14 
2003 1859 207 11 1.652 89 
2010 2378 278 12 2.100 88 
2003/2010Δ% 28 34 5 27 -1 
2011 2365 284 12 2.081 88 

2014 2368 298 13 2.070 87 
2011/2014Δ% 0,13 5 5 -1 -1 
Fonte: MEC/INEP/Censo (1996-2014) 

*Variação de crescimento de IES no setor público em relação ao total 
** Variação de crescimento de IES  no setor privado em relação ao total 
Os dados evidenciam que durante o período de 

1996 a 2002 o número de Instituições cresceu de 922 
para 1637 (78%). Esse crescimento foi possível devido 
ao patamar atingido pela categoria administrativa 

privativa que cresceu, nesse período 103%, indo de 711 
instituições para 1442. Enquanto isso, a categoria 
administrativa pública reduziu em 16 instituições (8%), 
indo de 211 para 195. Dessa forma, as IES públicas 
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perderam espaço para as instituições privadas e 
passaram a representar -48% do total de instituições no 
país. Verifica-se que o crescimento acontece 
exclusivamente no setor privado e era previsto por 
Sguissardi (2000) que, para os anos seguintes, seria no 
setor privado em que se enxergava a continuidade no 
número da expansão do número de IES, “inclusive pela 
criação de IES por iniciativa de empresas 
multinacionais (...)” (p. 10). 

As previsões do referido autor confirmam-se 
nos anos seguintes, porém, no período de 2003 a 2010 
podemos observar uma modificação na dinâmica de 
expansão no que se refere as instituições. Conforme 
verifica-se no quadro 1, é confirmada a soberania das 
IES de caráter privado. Esses dados mostram que, em 
2003, o número de instituições de ensino superior no 
Brasil era de 1.859 e, em 2010, chegou ao patamar de 
2.378, o que indica um crescimento de 27% no período. 
Demarca-se que esse crescimento aconteceu tanto no 
setor público quanto no privado; no público o 
crescimento foi de 34% e no privado foi de 27%. Isto 
demonstra que o setor público teve um índice de 
crescimento maior que o da iniciativa privada, contudo, 
a superioridade do setor privado é comprovada, visto 
que este, em 2010, contava com 2.100 instituições, o 
que representava 88% do total de instituições, enquanto 
a contribuição do setor público, no quadro geral, era de 
278 instituições, equivalente a 11%.  

 Ao considerar ano a ano, observou-se que entre 
os anos de 2003 e 2004 a porcentagem de crescimento 
das IES públicas (11%) e privadas (88%) permaneceu 
inalterada. Entretanto em números absolutos observa-se 
que enquanto a esfera pública aumentou seu número em 
17 instituições, indo de 207, em 2003, para 224, em 
2004, a esfera privada tem um aumento de 137 
instituições, indo de 1.625 em 2003 para 1.789 em 
2004. Percebe-se nesses dois anos um aumento muito 
maior nas Instituições de Ensino Superior privadas, 
embora as públicas também apresentem um crescimento 
na quantidade de IES. 

 Em 2008 o número de IES públicas diminuem 
e seu índice de crescimento indica uma perda de espaço 
no que se refere ao total, fenômeno também constatado 
na iniciativa privadas onde ocorre uma redução de 16 
instituições, mas o índice de crescimento em relação ao 
total aumenta quando comparado ao ano anterior 2007. 
Essa redução não ocorre de forma isolada, constata-se 
que no setor público esta ocorre devido ao processo de 
reorganização de instituições isoladas que passaram a 
formar outro tipo de organização acadêmica, processo 
que ocorreu, principalmente, nos sistemas estaduais de 

ensino, conforme evidenciado por Cabral Neto e Castro 
(2011). Enquanto na iniciativa privada a redução 
ocorreu devido a formação de conglomerados de ensino 
superior, que deu-se por meio da incorporação de 
instituições de menor porte a grandes grupos já 
consolidados no país (CABRAL NETO; CASTRO, p. 
23, 2011).  

 Ao final do período (2003-2010) demarca-se 
que o número de instituições públicas aumentou, o que 
indica que a esfera pública passa a ter um crescimento 
positivo em relação ao total, ganhando espaço nessa 
conjuntura. Nessa medida, apesar de ocorrer um 
aumento no número de IES no âmbito privado, o índice 
de crescimento diminuiu quando comparado ao 
crescimento na esfera pública. Contudo, vale ressaltar 
que a embora tenha acontecido um crescimento no 
índice de IES públicas, esse aumento não foi o 
suficiente para diminuir a prevalência das IES privadas 
na oferta do ensino superior 

 Esse crescimento constatado em ambas as 
esferas não ocorreu de forma espontânea; decorre de 
estratégias adotadas pelo governo brasileiro que abarcou 
iniciativas de expansão do setor público, por meio do 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais Brasileiras 
(REUNI), que foi um fator fulcral no que se refere ao 
crescimento, pois o programa objetivou ampliar o 
acesso e permanência ao ensino superior (CASTRO, 
2011). No caso da iniciativa privada o aumento também 
é justificado por essas iniciativas governamentais, com 
o aumento significativo de investimentos públicos na 
iniciativa privada por meio do Programa Universidade 
para Todos (PROUNI) e do Fundo de Financiamento ao 
estudante do ensino superior (FIES).  

 Durante o período de 2011 a 2014 percebemos 
um índice de crescimento de 0,13% o que demonstra 
uma estabilização no processo de expansão das 
instituições de ensino superior. A mesma dinâmica é 
demonstrada nos dados referentes às categorias 
administrativas pública (5%) e privada (-1%). É 
importante destacar que o número de IES no setor 
privado diminui, contudo, perde pouco espaço no 
quadro geral, reforçando a supremacia dessa categoria. 

Diante desses dados abe evidenciar que o 
processo de expansão das IES decorre de alguns fatores, 
por exemplo a flexibilização da organização acadêmica 
das IES que permite a emergência de grande variedade 
de formatos institucionais, propiciado pela LDB nº 
9.394/96 e as orientações mais globais formuladas pela 
Unesco e pelo Banco Mundial as quais defendem que a 
expansão deve ser propiciada por um modelo mais 
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flexível e ágil de organização acadêmica para atender à 
crescente demanda por ensino superior. Percebe-se 
assim que os índices evidenciam o caráter privatizante 
da expansão da Educação Superior, resultante de dois 
fatores principais o FIES e o ProUni.   

Os dados discutidos no quadro 2, demonstram o 
número de matrículas em cursos presenciais, bem como 
o percentual e índice de crescimento nas duas categorias 
administrativas. 

 
Quadro 02: Distribuição percentual e evolução das matrículas em cursos de graduação presenciais, por setor 
público e privado – Brasil - 1996 a 2014 
ANO 

BRASIL 
TOTAL PÚBLICO % PÚBLICO* PRIVADO % PRIVADO** 

1996 1.868.529 735.427 39 1.133.102 61 
2002 3.479.913 1.021.655 29 2.428.258 70 
1996/2002Δ%  86 39 -25 114 15 
2003 3.887.022 1.136.370 29 2.750.652 71 
2010 5.449.120 1.461.696 27 3.987.424 73 
2003/2010Δ%  40 29 -8 45 3 
2011 5.746.762 1.595.391 28 4.151.371 72 
2014 6.486.171 1.821.629 28 4.664.542 72 
2011/2014Δ%  13 14 1 12 0 
Fonte: MEC/INEP/Censo (1996-2014) 

*Variação de crescimento de IES no setor público em relação ao total 
** Variação de crescimento de IES  no setor privado em relação ao total 
 
Esses dados mostram uma grande variação no 

número de matrículas de 1996 a 2014. Logo, podemos 
perceber que, de 1996 a 2002, o número de matrículas 
em cursos de graduação em instituições de ensino 
superior no Brasil passou de 1.868.529, em 1996, e 
chegou a 3.479.913, o que indica um crescimento de 
86% . Demarca-se que essa variação teve impacto no 
crescimento tanto do setor público quanto do privado. 
Isto demonstra que o setor público teve um índice de 
crescimento maior que o da iniciativa privada, contudo, 
a superioridade do setor privado é comprovada, visto 
que este, em 2002, contava com 2.428.258 de 
matrículas, o que representava 70% do total de 
matrículas, enquanto a contribuição do setor público, no 
quadro geral, foi de 1.021.655 de matrículas, 
equivalente a 29%. 

No que se refere a este período, ainda 
observamos que apesar do setor público apresentar um 
expressivo crescimento (39%), quando comparamos 
com o valor total enxergamos um decrescimento de  -
25% e um exorbitante crescimento no setor privado 
(114%), o que resulta num crescimento de 15% em 
relação ao total de matrículas. 

Na sequência, observamos que em 2003 o 
número de matrículas nesse nível de ensino era de 
3.887.022, chegando ao patamar de 5.449.120 no ano de 
2010, o que representou um crescimento de 40% nesse 
período. 

Pode-se observar que, nesse período, o Brasil 
apresentou um número de matrículas crescente, tanto na 
esfera pública quanto no setor privado. Verifica-se que 
o número de matrículas no setor público era de 
1.136.370, no ano de 2003, chegando ao patamar de 
1.461.696, em 2010, crescendo, no período, 28%. O 
setor privado teve um crescimento no número de 
matrículas de 45%, passando de 2.750.652, em 2003, 
para 3.987.424, em 2010.  

Podemos afirmar que a tendência de expansão 
se consolidou nesse período, visto que apresentou um 
crescimento constante quando consideramos dados ano 
a ano. Assim, quando observamos o intervalo entre 
2003 e 2008, notamos que a porcentagem de matrículas 
em instituições públicas em relação ao total diminui 
gradativamente, visto que em 2003 tinha 29% do total e 
em 2008 passou a ter 25% das matrículas. Essa 
porcentagem volta a crescer em 2009 e continua a 
aumentar em 2010, apresentando 26% e 26%, 
respectivamente. O crescimento observado nos dois 
últimos anos desse período não foi o suficiente para que 
a porcentagem voltasse ao patamar de 2003, assim, 
verifica-se que a quantidade de matrículas do setor 
público passou a representar uma porcentagem menor 
em relação ao total, diminuindo 2%. Essa superioridade 
do setor privado pode ser explicada através de 
programas como PROUNI e FIES, que aumentaram a 
oportunidade de acesso na rede privada de forma 
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desenfreada, influenciando tanto no número de IES 
quanto matrículas.  

Já no setor púbico, o crescimento está 
diretamente relacionado ao REUNI. Sobre o REUNI, 
Sousa Júnior (2011) afirma: 

Esse programa suscitou dúvidas sobre sua 
eficácia no que concerne à reestruturação 
interna. Todavia é fato que ele 
impulsionou a abertura de vagas na rede 
pública federal. (...) O ingresso de alunos 
de camadas menos favorecidas no ensino 
superior traz consigo a necessidade de 
serviços de assistências estudantil em 
maior quantidade e qualidade (...) (p. 47). 

Assim, fica claro a comprovada da incidência 
desse programa no investimento no setor público, em 
contrapartida observamos a preocupação somente com a 
inserção de uma maior quantidade de alunos no ensino 
superior público e desconsiderou-se, em parte, a 
permanência estudantil. 

No período seguinte, de 2011 a 2014, notamos 
um crescimento de 5.746.762 em 2011 para 6.486.171 
em 2014, o que configura um aumento pequeno em 
relação a todos os anos anteriores. Observamos um 
aumento de apenas 13% no número total de matrrículas, 
acompanhado de um inexpressivo crescimento de 1% na 
rede pública, o que demonstra uma estabilização nesse 
número, e 12% na rede privada. 

Observando entre os anos de 2013 e 2014, 
descobrimos que o número de matrículas no setor 

público aumenta de 1.777.974 em 2013 para 1.821.619 
em 2014, e apesar do crescimento, notamos uma 
diminuição de 1% em relação ao total de matrículas, 
essa diminuição é justificada pela superioridade do setor 
privado que salta de 4.374.431 em 2013 para 4.664.542 
em 2014 e acaba por pular de 71% para 72% no número 
total de matrículas. Porém, em linhas gerais, atinamos 
para o crescimento de 14% no setor público e de 12% 
no setor privado, que pode ser justificado pela quebra de 
oferta no número de bolsas de programas como ProUni 
e Fies.  

Os dados revelam uma hegemonia privada nas 
matrículas do ensino superior e demonstram, entre 
outros aspectos, uma fragilidade histórica de 
reivindicações da sociedade civil organizada em favor 
da maior participação do setor público na oferta do 
ensino superior (Cabral Neto e Castro, 2011); e uma 
ideia equivocada sobre a democratização do ensino 
superior, confundida com a ampliação do acesso sem 
oferecer a permanência e qualidade. 

Sobre a rede pública destaca-se que embora 
tenha acontecido um crescimento no índice de 
matrículas nas IES públicas, esse aumento não foi o 
suficiente para diminuir a prevalência das matrículas 
nas IES privadas. 

O quadro 3 apresenta a distribuição percentual 
e o índice de crescimento do número de matrículas em 
graduação presencial na UFRN no período de 2003 a 
2014. 

 
Quadro 3  - Distribuição Percentual e evolução do número de Matrículas em graduações presenciais na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 2003 a 2014 

Ano Total 
2003 38726 
2010 50482 
2003/2010Δ% 30,4 
2011 52397 
2014 56671 
2011/2014Δ% 8,2 
2003/2014Δ% 46,3 
Fonte: SIGAA 

 
 Inicialmente é importante ressaltar que o 

Estado do Rio Grande do Norte possui algumas 
particularidades no que se refere às matrículas no 
Ensino Superior. Ao analisar ano a ano, a matrícula em 
cursos presenciais no RN até o ano de 2007 tem um 
número maior no setor público do que na iniciativa 
privada, quadro este que só é revertido no ano seguinte, 
em 2008, conforme explicitam Cabral Neto e Castro 

(2011). A dinâmica apresentada pelo Estado demonstra 
que as matrículas no Ensino Superior apresentam uma 
tendência de crescimento. 

 O mesmo pode ser verificado na UFRN, tendo 
em vista em 2003 o número de matriculados na 
universidade era de 38.726 e, em 2014, chega ao 
patamar de 56.671 matrículas, aumentando 46,6%. No 
período de 2003 a 2010, governo de Luís Inácio Lula da 
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Silva, o crescimento na UFRN foi de 30,4%. Enquanto 
no período de 2011 a 2014, governo de Dilma Rousseff, 
o índice de crescimento chega a 8,2%. Portanto, 
verifica-se um crescimento inferior no período de 2011 
a 2014 se comparado ao período de 2003 a 2010, tal 
fator demonstra uma estabilização nos últimos anos 
estudados.  

Essa dinâmica de crescimento aponta para o 
impacto do REUNI no quadro de matrículas na UFRN, 
tendo em vista que a partir dos investimentos objetivou-
se duplicar o número de vagas e matrículas nas IES 
federais. Diante disso cabe salientar os esforços do 
governo para ampliar as vagas no setor público, por 
meio do aumento do número de alunos por sala de aula, 
adoção de mecanismos gerenciais para aumentar a 
eficiência e eficácia das instituições (CABRAL NETO; 
CASTRO, 2014), contudo, não foi possível impactar a 
ponto de quebrar a hegemonia no setor privado no que 
se refere às matrículas de Ensino Superior. 

 
3 CONCLUSÃO 

As reflexões sistematizadas durante este estudo 
permitem concluir que no período estudado houve: (i) 
prevalência do setor privado no número de IES e de 
matrículas no país; (ii) crescimento significativo de IES 
e matrículas na esfera pública, embora a superioridade 
do setor privado seja comprovada; (iii) crescimento de 
IES privadas, embora com um ritmo menos acelerado 
do que os que se verificavam em períodos anteriores; iv) 
criação de programas que aumentaram acesso ao ensino 
superior tanto na rede pública (REUNI) quanto na 
privada (ProUni e FIES); vi) crescimento de IES 
públicas maior que o verificado na rede privada, 
contudo, essa situação não foi o suficiente para alterar a 
prevalência do setor privado nesse aspecto; e v) 
desaceleração no ritmo de crescimento de IES e 
matrículas (2011/2014), mais acentuada no índice de 
matrículas.  
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Resumo: O trabalho objetiva analisar a expansão da pós-graduação stricto sensu no Brasil e no Rio Grande do Norte 
(2003-2017). Considera-se que há um crescimento constante no número de discentes e programas, na categoria privada 
e na pública. 

Palavras-chaves: Educação; Expansão; Pós-graduação. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, as reformas neoliberais 

implementadas em todos os setores da vida social, 
impactaram diretamente o campo educacional, trazendo 
várias modificações nas políticas para o ensino superior, 
entre elas, as modificações no financiamento, na gestão 
dos sistemas, na diversificação da oferta e na redução do 
setor público. Não se pode desconsiderar que, as 
mudanças ocorridas nesse campo têm sido atreladas às 
modificações e às exigências do setor produtivo, ou 
seja, pautadas em função do modelo de produção 
vigente no atual período. Esse processo, tem- se 
intensificado pela constante evolução das Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (TICs), e por sua 
utilização para satisfazer a demanda do setor 
consumidor. 

As políticas neoliberais, ao pregarem a redução 
do Estado nos serviços sociais provocaram cortes no 
financiamento da educação pública propiciando uma 
grande expansão do setor privado mercantil, que 
enxergou nesse campo um nicho frutífero para a sua 
expansão. Dois motivos podem ser explicativos desse 
fato: a necessidade de atender a uma grande demanda 
existente no país pelo ensino superior e a necessidade 
crescente de inserção do país na economia global. 
Colocada como central nas agendas políticas, a 
educação, principalmente a graduada e a pós-graduada, 
tornaram-se peça chave dos governantes, tendo em 
vista, que, esses níveis de ensino são considerados lócus 
de produção do conhecimento. 

No âmbito da pós-graduação stricto sensu no 
Brasil, o atual Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG 
2011-2020) evidencia que é necessário à sua expansão 
quantitativa e qualitativa visando maior produção de 
conhecimento, pois segundo o referido PNPG, 

A história das sociedades demonstra 
claramente que aquelas com melhores 
índices econômicos e sociais são também 
as que possuem maior capacidade 
tecnológica associada a um bom nível de 
ciência e avanço do conhecimento. 
Portanto, é nesse modelo que as nações 
modernas devem se espelhar (PNPG, 
MEC, 2010 p. 275). 

O Plano Nacional de Educação (2014-2024) 
também apresenta a meta 14 com um conjunto de 15 
estratégias destinadas a expansão da pós-graduação 
stricto sensu. É textual nessa meta que é necessário 
“elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação 
anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil 
doutores” (PNE, MEC, 2014, p. 77), até o último ano de 
vigência do Plano.  

Considerando esse cenário, o presente trabalho 
objetiva fazer uma análise da expansão da educação 
superior no âmbito da pós-graduação stricto sensu no 
Brasil, e no Rio Grande do Norte, evidenciando o 
aumento do número de discentes e de programas no 
período de 2003 a 2017. Como procedimentos técnico-
metodológicos foram utilizados a pesquisa bibliográfica, 
para auxiliar na compreensão das categorias necessárias 
à consecução do objeto e a elaboração de séries 
históricas construídas a partir de dados disponibilizados 
pelo Sistema de Informações Georreferencias/Capes.  

Os resultados mostram que no período 
estudado há um crescimento constante no número de 
discentes e programas de pós-graduação no Brasil e no 
Rio Grande do Norte, tanto na categoria privada quanto 
na pública. No âmbito nacional, o setor público ainda 
detém o maior número de alunos matriculados e de 
programas. No Rio grande do Norte registra um maior 
crescimento percentual na categoria privada, embora o 
setor público ainda detenha o maior número de 
programas e de matrículas.  

 
2 CONTEXTO ATUAL E NOVAS DEMANDAS 
PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

As mudanças socioeconômicas, cultuais e 
tecnológicas presente nas últimas décadas provocaram 
novas necessidades formativas para a educação 
superior, sobretudo a pós-graduação, na qual atualmente 
desempenha a função de preparar indivíduos para um 
mundo globalizado, sem fronteiras e centrado no 
conhecimento. Segundo Mancebo (2008, p.57) com a 
adoção da pauta neoliberal no Brasil, surgiram uma 
série de implicações “não só para a vida econômica, 
mas também para diversas relações que se estabelecem 
entre os homens”. 
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Essas mudanças de cunho neoliberal foram 
desencadeadas por uma crise estrutural do capital 
seguida por uma reestruturação produtiva.  De acordo 
com Antunes (1999), a partir do início dos anos de 1970 
o capitalismo passou por estágio crítico cujos traços 
mais evidentes foram: queda da taxa de lucro; 
esgotamento do padrão de acumulação taylorista e 
fordista de produção; maior concentração de capitais 
graças às fusões entre empresas monopolistas e 
oligopolistas; a crise do “Estado de bem-estar social”; e 
incremento acentuado das privatizações, tendência 
generalizada a desregulamentação e à flexibilização do 
processo produtivo. Consequentemente entra em cena 
um modelo de produção mais ágil e flexível de 
acumulação do capital, denominado de “acumulação 
flexível”, associado a um sistema de regulamentação 
política e social bem distinto, o qual se caracteriza “pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 
novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional” (HARVEY, 2011, p. 140). 

Esse também é o pensamento de Antunes (1999, p. 
31) que apresenta que, como resposta a sua própria 
crise, 

iniciou-se um processo de reorganização 
do capital e de seu sistema ideológico e 
político de dominação, cujos contornos 
mais evidentes foram o advento do 
neoliberalismo, com a privatização do 
Estado, a desregulamentação dos direitos 
do trabalho e a desmontagem do setor 
produtivo estatal, na qual a era Thatcher-
Reagan foi a expressão mais forte; a isso 
se seguiu também um intenso processo de 
reestruturação da produção e do trabalho, 
com vistas a dotar  o capital do 
instrumento necessário para tentar repor 
os patamares de expansão anteriores.  

Esses acontecimentos trouxeram grandes 
mudanças para os setores econômicos, sociais, culturais 
e políticos das sociedades capitalistas, inclusive para o 
Brasil. Para Ianni (1998, p. 27): “em todos os países, as 
práticas e ideias neoliberais estão presentes e ativas”. 
Esse ideário estabelece uma política de “Estado 
mínimo” no qual o Estado é desresponsabilizado de 
ações de cunho econômico ou social, pois acredita-se 
que o mercado por si só poderá regular essas dimensões. 
O conjunto de ideias políticas e econômicas do 
neoliberalismo são concomitantes as da globalização, no 
qual a última viabiliza o fluxo de tecnologia, economia, 
conhecimento, pessoas, valores e ideias, além das 
fronteiras, corroborando com a ideia de livre mercado. 

No entanto, esses fenômenos afetam a cada país de uma 
maneira diferente devido à história individual de uma 
nação, as suas tradições, a sua cultura e as suas 
prioridades. A partir dessas ideias, Ianni (1998, p. 28) 
afirma que: 

O capital atravessa territórios e fronteiras, 
mares e oceanos, englobando nações, 
tribo, nacionalidades, culturas e 
civilizações [...] globalizam-se as 
tecnologias de todos os tipos, 
compreendendo crescentemente as 
eletrônicas e informáticas. A informática 
concretiza, agiliza e generaliza os 
processos decisórios, favorecendo a 
dinâmica das empresas, corporações e 
conglomerados. Multiplicam-se as redes 
de todos os tipos, incluindo os 
movimentos de capitais, mercadorias, 
gentes e idéias.  

No âmbito educacional, segundo Dias Sobrinho 
(2005) por diferentes razões a importância da educação 
superior vem aumentando, diante do contexto de 
mudanças que a globalização e o neoliberalismo 
proporcionou para a sociedade atual. Cada vez mais o 
conhecimento vem se associando à utilidade e à 
aplicação. E, com isso, fica evidente que “quer adote 
uma ou outra linha de reflexão ante a globalização, o 
fato é que ela afeta direta ou indiretamente a todas as 
instituições e mais ou menos a todas as pessoas do 
planeta” (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 47). 

Diante do atual estágio que o capitalismo se 
encontra, Santos (2000) evidencia que a economia no 
mundo globalizado é movida, em sua maioria, pelo 
conhecimento, especialmente pelo conhecimento 
aplicável e útil para as empresas. É necessário para essa 
economia que amplos setores da população, em 
diferentes níveis, se apropriem dos conhecimentos 
aplicáveis para aumentar a base de produção e de 
consumo dos produtos industriais. Logo, do ponto de 
vista da economia globalizada, torna-se importante que 
haja expansão da educação superior em todos os seus 
aspectos (números de instituições e matrículas) para 
forma pessoas para produzir e consumir as mercadorias. 
Porém, diante desse contexto, os que não conseguem se 
inserir na educação superior, por pobreza e/ou 
incapacidade intelectual, são descartados, assim como 
os produtos obsoletos e imperfeitos. Desse modo, o 
conhecimento é tido como o principal elemento da atual 
sociedade, denominada “sociedade da informação” ou 
“sociedade do conhecimento”. Dias sobrinho (2005 p. 
111) defende que: 
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A chamada sociedade do conhecimento 
traz inseparadamente, enormes 
possibilidades e desafios à educação e à 
sociedade em geral. O conhecimento, 
especialmente aquele resultante das 
resoluções técnicas de informação e 
comunicação, é a principal matéria-prima 
do desenvolvimento econômico e gera um 
mercado mundial de capital humano 
altamente seletivo e cada vez mais sem 
fronteiras. Por outro lado, a maioria da 
população mundial sequer tem meios de 
acesso a esses benefícios. O principal 
desafio da educação em países pobres e 
emergentes, o Brasil está incluindo, é a 
desigualdade. A educação superior, como 
óbvio, enfrenta um sério problema de 
equidade. 

No âmbito da pós-graduação, no Brasil essa 
desigualdade é ainda mais perceptível, na qual esse 
nível de ensino é caracterizado por ser um privilégio de 
pouco estudantes. É preciso também analisar o discurso 
da necessidade da expansão da expansão da educação 
superior nesse contexto, pois, segundo Mancebo (2008, 
p 66): 

Advoga-se que a formação profissional 
nesse nível de ensino pode ser uma 
resposta estratégica aos problemas postos 
pela globalização econômica, uma 
resposta que poderia reverter as 
consequências nefastas advindas das 
transformações do mundo do trabalho, daí 
a necessidade de sua expansão. 
Obviamente que em um contexto de alto 
desemprego, desenvolvem-se maiores 
exigências educacionais para o acesso aos 
postos de trabalho, de modo que os que 
têm menos formação apresentam menores 
chances nos processos seletivos. 

Mascarando um dos reais objetivos da 
expansão da educação superior, essa seria uma das 
justificativas para os discursos atuais sobre essa 
temática.  

 
3 EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO 
NORTE (2003-2017) 

O modelo de expansão da pós-graduação desse 
período pertence ao ordenamento do Estado capitalista, 
visto que conta com o setor privado como recurso 
importante para o crescimento econômico. Durante os 
governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana 
Rousseff, de acordo com Sallum Jr. (2010), não houve 
interrupção do fenômeno da privatização, recorrente no 
governo anterior caracterizado pelas políticas 
neoliberais. Contudo, outras medidas de 

desenvolvimento social se destacam nesse período, 
entre elas o investimento público através do Programa 
de Aceleração de Crescimento (PAC), o crescimento 
das políticas de proteção social e principalmente a 
expansão da educação universitária para as classes 
trabalhadoras e menos abastadas, o que inclui a pós-
graduação, objeto de estudo deste artigo. 

Nesse contexto, o período a partir do ano de 
2003 é considerado por autores como Castelo (2010); 
Sallum Jr. (2010) e Singer (2015), como o modelo de 
estado neodesenvolvimentista, embora seja notório que 
a partir de meados do ano de 2016 houve uma ruptura 
desse modelo de Estado.  O modelo desenvolvimentista, 
segundo Castelo (2010) pode ser entendido como um 
conjunto de ideias econômicas que prima pela relação 
entre Estado e mercado, regulando a economia e 
amenizando as incertezas do capital globalizado. Para os 
defensores desse modelo, o Estado deve expandir o 
mercado interno, sendo preponderante na identificação 
dos setores estratégicos e também no planejamento de 
bases que possam facilitar a ação do setor privado na 
economia e dessa forma o Estado seria um 
complemento ao mercado e também promotor do bem-
estar universal. Diante disso, segundo Castelo (2010, 
p.197): 

O Estado deve garantir condições 
macroeconômicas e salvaguardas 
jurídicas que reduzem a incerteza do 
ambiente econômico, propiciando um 
horizonte mais previsível do cálculo de 
risco do investimento privado e 
aumentando, por sua vez, a demanda por 
fatores de produção, o emprego e os 
ganhos dos trabalhadores. Assim o Brasil 
reduzirá a pobreza e a desigualdade social 
(CASTELO, 2010, p. 197). 

Dentro dessa lógica, o governo adotou políticas 
expansionistas no campo da educação, com programas 
de indução e inclusão de alunos nas diferentes 
modalidades de ensino e aumentou o financiamento da 
educação, o que repercutiu na expansão da pós-
graduação.  Outro destaque desse governo foram as 
políticas da agenda global que fomentam a produção do 
conhecimento, voltadas principalmente para a produção 
da inovação tecnológica. A evolução apresentada pela 
pós-graduação é alcançada sob a égide do 
desenvolvimento tecnológico, visto que a partir do 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva, há uma 
construção de um pacto nacional de incentivo à Ciência, 
Tecnologia e Inovação, dessa forma, a expansão da pós-
graduação como um recurso providencial no alcance 
dessas metas. Este ensejo desenvolvimentista pode ser 
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evidenciado ao destacarmos a Lei de Inovação 
Tecnológica n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que 
“estabelece medidas de incentivo à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 
com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia 
tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país” 
(BRASIL, 2004, p.1). 

Para Lobo (2011), há uma grande relação entre 
o nível de desenvolvimento tecnológico de um país e a 

qualidade de sua educação superior, dessa forma, fica 
cada vez mais evidente a motivação do Estado expandir 
quantitativa e qualitativamente esse nível de educação. 
Dessa forma, nas últimas décadas, verifica-se uma nova 
agenda no campo educacional, visando a expansão em 
todos os níveis e modalidades, com ênfase na pós-
graduação stricto sensu, o que pode ser comprovado ao 
analisar os dados do Quadro 01. 

Quadro 01 - Número de discentes em pós-graduação stricto sensu no Brasil e Rio Grande do Norte no período de 
2003 a 2017 

Ano Brasil Rio Grande do Norte 
Público Privado Público Privado 

2003 121.392 26.062 1.810 - 
2005 131.734 30.965 2.206 33 
2007 148.555 34.980 2.650 82 
2009 172.371 37.763 3.438 119 
2011 203.285 40.654 4.401 101 
2013 240.217 44.331 5.692 132 
2015 272.391 52.294 6.840 168 
2017 301.446 57.303 7.525 226 
Δ% 148% 120% 315% 585% 
Fonte: GEOCAPES 

 
A análise dos dados permite verificar que há 

um crescimento do número de discentes durante o 
período de 2003 a 2017. Vale salientar que nos últimos 
dois anos analisados, o Brasil passou por uma mudança 
de governo, na qual promoveu diversos cortes à 
educação sobretudo ao desenvolvimento da ciência 
brasileira, entretanto, como foi apresentado nos dados, 
esses cortes ainda não foram capazes de impactar na 
expansão dos números de discentes em pós-graduação. 
Em nível nacional, no ano de 2003, o número de 
discentes matriculados era de 121.392 no setor público, 
passando para 301.446 no ano de 2017, totalizando um 
crescimento percentual de 148%. No Rio Grande do 
Norte, o número de matriculados no setor público em 
2003 era de 1.810, passando para 7.525 no ano de 2017, 
totalizando um crescimento percentual de 315%. 
Embora o crescimento do setor privado seja constante, 
as matrículas nesse nível de ensino sempre foram 
maiores no setor público visto que desde a sua 
consolidação o investimento na pós-graduação stricto 
sensu no Brasil é majoritariamente público estatal.  

No setor privado, no ano de 2003, o número de 
discentes matriculados eram de 26.062, passando para 
57.303 no ano de 2017, totalizando um crescimento 
percentual de 120%. No ano de 2003, não se encontra 
registrados no Geocapes, a matrícula de discentes no 
setor privado da pós-graduação stricto sensu, o ano de 

2005 registra apenas 33 alunos, porém o ano 2017 
apresentou 226 discentes matriculados, totalizando um 
crescimento de 585%. Ressalta-se que os números de 
discentes matriculados no setor público ainda são 
superiores à categoria administrativa privada, 
entretanto, o crescimento desse setor indica uma 
tendência ao fortalecimento da iniciativa privada na 
pós-graduação em âmbito nacional e estadual. 

Destaca-se também que, um dos possíveis 
motivos para o crescimento desse número de discente 
nos dois setores, seja a expansão dos mestrados 
profissionais. Acerca da participação dos mestrados 
profissionais na ampliação da pós-graduação, Ferreira 
(2015, p.92) destaca que: 

[...] a discussão e criação dos mestrados 
profissionais, implantados pela Portaria n. 
80, de 16 de dezembro de 1998; o 
‘incentivo à cooperação internacional’, 
que visava um efeito multiplicador da 
pós-graduação, e a garantia da expansão, 
do crescimento e da consolidação da 
qualidade do sistema nacional de pós-
graduação. 

O crescimento do número de discentes também 
pode ser motivado pelo crescimento de programas de 
pós-graduação, números apresentados no quadro 
seguinte:
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Quadro 02- Número de programas de pós-graduação no Brasil por categoria administrativa no período de 2003 
a 2017 

Ano Brasil Rio Grande do Norte 
Público Privado Público Privado 

2003 1.506 304 31 01 
2005 1.657 387 36 01 
2007 1.900 492 40 02 
2009 2.156 542 50 02 
2011 2.522 580 62 02 
2013 2.875 634 76 04 
2015 3.186 714 89 04 
2017 3.471 792 101 07 
Δ% 130% 160% 226% 600% 
Fonte: GEOCAPES 

 
No que se refere aos números de programas de 

pós-graduação, apesar da esfera pública ainda possuir 
números substancialmente maiores, as variações 
percentuais apresentadas pela esfera privada são 
superiores neste período em ambas as esferas 
governamentais, como pode ser visto no quadro 02. Em 
nível nacional, a esfera privada cresceu 160% superando 
os 130% registrado pela esfera pública, enquanto a nível 
estadual, a esfera privada cresceu 600% em menos de 
15 anos, mais do que o dobro dos 226% alcançado pelo 
poder público. Em âmbito nacional, no setor público, no 
ano de 2003 o número de programas de pós-graduação 
era de 1.506, passando para 3.471 no ano de 2017. No 
Rio Grande do Norte, o ano de 2003 apresentava 31 
programas, passando para 101 no ano de 2017.  

No setor privado, em âmbito nacional, no ano 
de 2003 o número de programas eram de 304, passando 
para 792 em 2017. No Rio Grande do Norte, em 2003 o 
número de programas, segundo dados do Geocapes era 
de apenas 01, passando para 07 em 2017.  Esse 
crescimento da participação privada dá-se pelo interesse 
lucrativo, como aponta Rámirez (2011, p.25), “a 
educação é um dos maiores setores da economia 
mundial, dessa forma, é natural que a esfera privada 
nutra interesse em prestar tais serviços”. 

Como pode ser observado no quadro 02 é 
possível verificar é notória a expansão do número de 
programas de pós-graduação durante esse período, nas 
duas esferas governamentais, tanto no âmbito nacional 
quanto no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. 
Embora o crescimento seja constante nas duas 
categorias administrativas, tanto no que se refere ao 
número de discentes matriculados, quanto ao número de 
programas, a categoria pública ainda é a grande 
financiadora desse nível de ensino. No entanto, não se 
pode desconsiderar que tem havido um crescimento 
significativo de programas de pós-graduação no setor 
privado, associado à implementação das políticas de 

cunho neoliberal que tem favorecido a privatização do 
campo educacional. 

 
 

CONCLUSÃO  
As transformações globais ocorridas nos 

últimos tempos, junto com as políticas de globalização e 
neoliberalismo acarretaram novas demandas para 
educação superior, sobretudo a pós-graduação uma vez 
que a história da educação acompanha o contexto 
sociopolítico por estar inserida no meio. As exigências e 
as demandas de uma sociedade globalizada 
proporcionaram uma crescente expansão da educação 
superior nos diversos âmbitos e nas categorias pública e 
privada.  

Os resultados apresentam que há um 
crescimento constante no número de discentes e 
programas de pós-graduação no Brasil e no Rio Grande 
do Norte, tanto na categoria privada quanto na pública. 
Porém, registra-se uma tendência de crescimento maior 
na rede privada, no que se refere ao número de 
programas de pós-graduação criados, o que está 
associado às políticas de cunho neoliberal de 
privatização adotados pelo governo para o campo 
educacional.  

Considera-se que enquanto a educação superior 
estiver ligada aos ordenamentos do desenvolvimento 
econômico sob a égide do capital globalizado a esfera 
privada terá assídua participação nestas práticas, não 
apenas na oferta de matrículas e vagas em suas 
instituições, mas também no financiamento de pesquisas 
e investigações dentro da esfera pública, nas parcerias 
entre universidades públicas e empresas e 
principalmente na investida da lógica mercantilista. É 
importante ressaltar que a privatização da educação 
superior seguirá como tendência, visto que a aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucional 241 (2016) 
manterá os gastos nesta dimensão estagnados por 20 
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anos, resultando na ausência de verbas suplementares, o 
que implicará em um crescente protagonismo do setor 
privado nos diversos serviços da educação superior, 
principalmente nas ofertas de vagas e matrículas 
necessitadas para atender, por exemplo, as metas 
propostas pelo atual Plano Nacional de Educação (2014-
2024). 

Por fim, conclui-se que a da educação superior 
deve estar voltada para a formação acadêmica e cidadã, 
não meramente para atender as demandas que o setor 
produtivo acarreta, e sim com fim de estimular a criação 
cultural e o desenvolvimento do espírito científico, 
tecnológico e do pensamento reflexivo dos sujeitos, 
assim como, incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando desenvolver o 
entendimento do homem e do contexto em que ele está 
inserido. 
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RESUMO: O presente trabalho expõe dados de uma pesquisa sobre a formação do pedagogo destinada a analisar o 
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delineamento histórico do Curso de Pedagogia desde a sua criação até a divisão do trabalho na escola, instituídas pela 
outorga do Estado no Brasil. Esta investigação, de abordagem qualitativa, está fundamentada numa pesquisa 
bibliográfica de autores que discutem a temática, tais como Silva (2004), Brzezinski (2006), Scheibe (1999), Scheibe e 
Durli (2011), Ghiraldelli Jr (2001), Cruz (2008), dentre outros e na análise de documentos que regulamentaram o curso 
de Pedagogia no período indicado, como: o Parecer nº 252/69; a Lei nº 5.692/71; a Lei nº 5.540/68; a Lei nº 
4.024/61.  O estudo intenta responder o seguinte questionamento: De que forma a proposta formativa do curso de 
Pedagogia atendeu as exigências do contexto político e social do Brasil até a década de 1970? Os resultados revelam 
questões que denotam um sistema educacional totalmente submisso às prescrições normativas do Estado e que o Curso 
de Pedagogia sempre foi estruturado para pensar as demandas do mercado de trabalho. 

Palavras-chaves: Curso de Pedagogia. Documentos. Delineamento Histórico. Outorga do Estado. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
No Brasil, a profissionalização do pedagogo 

ocorreu na década de 1930 com a criação do curso de 
Pedagogia, e historicamente teve como missão formar 
profissionais para na educação formal em instituições de 
ensino. A Pedagogia era considerada como a arte da 
docência e o pedagogo, um mero técnico executor. 

Com o advento do capitalismo e dos avanços 
tecnológicos, as transformações que ocorreram em 
nossa sociedade, política, econômica e social, revelaram 
a necessidade de um profissional com formação em 
pedagogia que o habilite para atuar em contextos 
diferentes do espaço escolar, capaz de discutir sobre as 
questões da educação como área do conhecimento 
permeada de especificidades. 

Observamos neste discurso que a história que 
perpassa a formação do pedagogo tem sido alvo de 
inúmeras divergências desde a gênese da criação do 
curso de Pedagogia, pois ora se formava o técnico em 
educação, ora o especialista, ora o professor ou 
professor-especialista, ou seja, uma história permeada 
de contradições. 

 Desse modo, temos como objetivo analisar o 
delineamento histórico do curso de Pedagogia desde a 
sua criação até a divisão do trabalho na escola, 
instituídas pela outorga Estado no Brasil na década de 
1970, com o intuito de responder o seguinte 
questionamento: De que forma a proposta formativa do 
curso de Pedagogia atendeu as exigências do contexto 
político e social do Brasil até o final da década de 1970? 

Frente ao objetivo da pesquisa, utilizamos 
como percurso metodológico a análise das políticas 
educacionais vigentes à época, acompanhadas de uma 
pesquisa bibliográfica sobre o Curso de Pedagogia. 
Destacamos as discussões que resultaram em sua 
criação e a instituição das habilitações o que ocasionou 
a divisão do trabalho na escola, por meio da dicotomia 
entre teoria e prática.   

O delineamento do texto está dividido em duas 
partes: na primeira, discorremos sobre o contexto de 

criação do curso de Pedagogia até meados dos anos de 
1950; na segunda parte tecemos uma análise sobre os 
documentos normativos outorgados entre as décadas de 
1960 e 1970, perdurando até a década de 1980 com a 
retomada do país pela sociedade civil.  

 
2. O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL: OS 
PRIMEIROS PASSOS DE SUA HISTÓRIA. 

Historicamente, no Brasil, a formação de 
professores e, mais especificamente, a formação do 
pedagogo, é marcada por uma trajetória longa e 
inconclusa. Scheibe (2007), ao discorrer sobre as 
mudanças curriculares no curso de Pedagogia, ao longo 
de sua história, afirma que compõem uma ampla, longa 
e discutida reforma organizacional e sempre, permeada 
de divergências epistemológicas entre os seus 
intelectuais.  

A profissionalização docente é originada de 
uma concepção empirista, onde a formação estava 
limitada à observação dos mestres mais experientes e, 
ao professor, era requerido apenas que possuísse total 
domínio dos conteúdos a ser ensinados. Naquela época, 
era atribuída ao exercício da docência a ideia de 
vocação, de um modelo profissional vinculado à 
prestação de um serviço “desinteressado”. Entretanto, o 
percurso de formação profissional docente reverbera a 
própria necessidade se pensar esta formação. 

Todos estes fatores tornam o processo 
formativo indispensável na constituição de saberes e de 
competências profissionais ao pedagogo. No decorrer de 
sua história, podemos afirmar que o curso de Pedagogia, 
cujo objeto de estudo é a educação, teve como 
finalidades precípuas os processos educativos escolares. 
No entanto, sua prioridade sempre esteve voltada para a 
escolarização de crianças nos anos iniciais, seguido pela 
gestão educacional, configurando as primeiras propostas 
para este curso, o estudo sobre a metodologia de ensino. 

Nesta perspectiva, segundo Saviani (2004), os 
movimentos para elevar e sistematizar os estudos em 
educação ao nível superior remontam o início da 
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República, com a reforma da instrução paulista, por 
meio da Lei nº 88, de 1892, instaurando o Curso 
Superior da Escola Normal. Este curso teria a duração 
de dois anos e se destinaria a formar professores para as 
escolas normais e ginásios. No entanto, este projeto 
nunca foi implantado, embora a legislação tivesse ficado 
vigente até a reforma de 1920. 

De acordo com Félix (1989), esse período é 
marcado por continuidades e rupturas entre o Estado e 
agentes político-econômicos internos e externos. Pois, 
para a autora, o Estado se estabelece a partir de alianças 
entre pequenos grupos do setor agrário-exportador de 
um lado, e do outro, com o setor industrial, haja vista a 
transição da exportação de bens de consumo não 
duráveis e processo de industrialização do país. 

Vale salientar, que este contexto fazia parte de 
um capitalismo subdesenvolvido e que dependia da 
importação de tecnologias e, consequentemente, 
demandava de mão-de-obra qualificada e comprometia 
o Estado com a responsabilidade de expandir a 
escolarização no país. Ainda conforme Silva (2004, 
p.31), a sociedade passou a reivindicar do Estado:  

 [...] ações educacionais que garantissem a 
formação de funcionários adaptados às 
novas funções de gerência e a tarefas 
especializadas, bem como para a 
formação de seus intelectuais orgânicos. 
Além disso, segmentos da sociedade civil 
também reivindicaram a expansão das 
oportunidades educacionais. Por exemplo, 
desde o início do século XX o operariado 
defendia a redução da jornada de trabalho 
para, dentre outras, possibilitar o acesso 
da classe trabalhadora à educação e às 
classes médias como forma de ascensão 
social. 

De acordo com Brzezinski (1996), do final do 
século XIX até meados dos anos de 1930, a formação de 
professores ocorria apenas nas Escolas Normais e aos 
poucos, começa a ser substituída pelos Institutos de 
Educação, retomando as discussões sobre a educação 
superior. Assim, em 1931, com o Decreto de nº 
19.851/31 que ordenou ao Estatuto das Universidades 
Brasileiras, a faculdade de Educação, Ciências e Letras, 
como necessária no escopo das universidades no Brasil 
(SAVIANI, 2004), além das Faculdades de Direito, 
Medicina e Engenharia, que já existiam com 
reconhecida tradição. 

As políticas educacionais brasileiras passam a 
ser implantadas, progressivamente a partir das 
legislações instituídas com a criação do Ministério da 
Educação e Saúde Pública e, também com a criação do 
Conselho Nacional de Educação. Para Silva (2004), essa 

conjuntura aponta o papel da educação como um 
instrumento do serviço público para a construção de 
uma nova hegemonia, favorecendo o processo de 
industrialização e de urbanização que se desenvolvia no 
Brasil naquele momento. 

Assim, ao se definir um modelo educacional, 
emergia o conflito de interesses entre os educadores 
religiosos e os educadores laicos. No entanto, por mais 
que se reivindicasse uma escola laica, pública e gratuita, 
sob os princípios escolanovistas, a ampliação da 
responsabilidade do Estado favorecia o 
desenvolvimento de homens preparados para a 
modernização vigente do país. No entanto, 
paradoxalmente tínhamos de um lado um regime 
ditatorial com princípios autoritário e elitista, do outro 
um liberalismo pedagógico. 

Cruz (2008) ressalta que o contexto 
educacional ficou marcado na década de 1930, em 
virtude da Reforma Francisco Campos e pelos debates 
em torno da criação das universidades brasileiras, com 
forte influência do ideário da escola novista, concebido 
por Anísio Teixeira e dirigido por Lourenço Filho pela 
via dos Institutos de Educação e, em especial no 
Instituto de Educação do Distrito Federal. Nesta 
perspectiva, o curso de Pedagogia no Brasil, é 
constituído inicialmente, para a preparação de docentes 
para a escola secundária, juntamente com as 
licenciaturas, instituídas no bojo de organização da 
Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do 
Brasil.  

A criação do curso de Pedagogia em nível 
nacional ocorre com a sua instauração por meio do 
Decreto-lei nº 1.190, de 04 de abril de 1939, como 
projeto do então ministro Gustavo Capanema, no 
governo de Getúlio Vargas. O projeto reorganizou a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade 
Nacional de Educação, criando o lugar onde se 
formariam os técnicos em educação, sob a outorga do 
Estado.  Ressaltamos que esta foi a primeira 
regulamentação da Faculdade de Educação. 

De acordo com Vieira (2008), foram criadas 
quatro seções que correspondiam às áreas de Filosofia, 
Ciências, Letras e Pedagogia, onde estavam distribuídos 
os cursos de Filosofia, Matemática, Química, Física, 
História Natural, Geografia, História, Ciências Sociais, 
Letras, Pedagogia e Didática. Ainda segundo Vieira 
(2008, p.03): 

Inicialmente, o Curso de Pedagogia 
formava bacharéis, respeitando o “padrão 
federal” curricular num esquema chamado 
3 + 1, no qual o bacharel, formado em um 
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curso com duração de três anos, que 
desejasse se licenciar completaria seus 
estudos com mais um ano no Curso de 
Didática. Os Bacharéis em Pedagogia 
atuariam em cargos técnicos de educação 
no Ministério da Educação e os 
licenciados, ao concluírem o Curso de 
Didática, estariam habilitados ao 
magistério no ensino secundário e normal. 

O curso normal não era um campo exclusivo 
do pedagogo, pois em virtude da Lei Orgânica do 
Ensino Normal, qualquer pessoa que possuísse diploma 
de ensino superior estava apta para lecionar neste 
espaço. De acordo com o Decreto-Lei nº 1.190/1939, 
conforme disposto no artigo 51, alínea C, estava 
determinado a partir de então que para o bacharel, a 
diplomação em Pedagogia passaria a ser obrigatória 
para o preenchimento dos cargos técnicos de educação 
no Ministério da Educação, mediante concurso.  

Para Cruz (2008), houve uma distorção na 
concepção da Faculdade Nacional de Filosofia ao 
propor formar o pedagogo na perspectiva de técnico de 
educação por meio de um curso de bacharelado. Para 
ela, ao bacharel estava correspondida a formação de 
intelectuais para o desenvolvimento de atividades 
culturais de ordem desinteressada ou técnica, pois a 
proposta consistia em organizar um núcleo de pesquisa 
não profissionais que se voltava especificamente para a 
formação cultural e cientifica, principalmente por meio 
de estudos históricos, filosóficos e sociológicos. 

Este contexto foi marcado por uma orientação 
centralizadora do Estado Novo entre 1937 e 1945, 
conhecido como a Era Vargas, ao outorgar a 
Constituição de 1937. A Carta Magna representava os 
anseios dos grupos conservadores da sociedade e, sendo 
adotadas inúmeras medidas cuja finalidade era cumprir 
a Constituição, dentre elas as leis orgânicas de ensino. 
Estas se tratavam de uma série de decretos-leis federais 
(1942-1946) também conhecidas como Reforma 
Capanema, destinavam-se ao ensino primário, 
secundário, industrial, comercial, normal e agrícola, 
constituindo-se como uma reforma elitista e 
conservadora.  

Esta conjuntura permaneceu ainda durante 
cerca de vinte e três anos, até que em 1945, por meio do 
Decreto-Lei nº 8.456, modificou o art. 5º do Estatuto 
das Universidades Brasileiras, concedendo a Faculdade 
de Filosofia à organização em apenas uma seção. O 
curso de Pedagogia, por sua vez, continuou com a 
mesma organização oriunda de sua criação, atendendo 
as demandas do contexto social vigente. 

  A Reforma Capanema, de acordo com 
Ghiraldelli Jr (2001, p.84), oficializaram o dualismo 
educacional ao propor uma “organização de um sistema 
de ensino bifurcado, com um ensino secundário público 
destinado às ‘elites condutoras’ e um ensino 
profissionalizante para as classes populares”. Enquanto 
para as elites havia um caminho mais simples: primário-
ginásio-colégio-curso superior, para as classes populares 
se não evadissem da educação escolar, teriam que trilhar 
do ensino primário aos diversos cursos 
profissionalizantes. O acesso ao ensino superior só seria 
possível se o curso escolhido fosse da mesma área do 
ensino profissionalizante. 

Em relação à formação para o magistério, o 
Decreto-Lei nº 8.530, de 1946, segundo Scheibe (2008), 
preconizou uma uniformidade sem grandes inovações 
ao que já estava sendo realizado em vários estados. 
Dessa forma, permanecia a proposta do ensino normal 
dividido em dois ciclos: o primeiro ciclo ocorria em 
quatro anos e equivalia ao curso ginasial; já o segundo 
ciclo consistia no nível ginasial e era ministrado nos 
Institutos de Educação, locais também responsáveis 
pelos cursos de especialização de professores, como os 
de Educação Especial, Administração Escolar, dentre 
outros.  

Com o fim da Era Vargas, se estabelece com 
muita dificuldade uma democracia demasiadamente 
peculiar e uma nova Constituição passou a vigorar no 
Brasil. Com a Constituição de 1946, foi determinado 
que a União estivesse incumbida de elaborar as 
diretrizes e bases para a educação nacional, a partir de 
uma comissão de educadores com o intuito de 
reformular as Leis Orgânicas, herança do Estado Novo. 

No entanto, a elaboração da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDBEN, com idas e 
vindas, tramitou durante treze anos. Esse impasse era 
reflexo de uma luta ideológica que ocorria à época na 
sociedade entre os defensores da escola pública e os 
defensores da escola particular. A escola pública, por 
sua vez, foi crescendo substancialmente nesse período e, 
inúmeros manifestos foram sendo elaborados em sua 
defesa, mas dessa vez o que estava a priori não eram as 
questões didático-pedagógicas e, sim, questões gerais da 
política educacional (GHIRALDELLI JR, 2001).  

Assim, de acordo com Brzezinski (1996), o 
contexto sócio-econômico que configurou as décadas de 
1940, 1950 e 1960, demandava de mão-de-obra 
qualificada. Este fator exigiu a expansão do ensino 
secundário e, consequentemente, ocasionou também a 
expansão do ensino superior nas Faculdades de 
Filosofia, tendo em vista, como já mencionado 
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anteriormente, ser o segmento responsável pela 
formação de professores que atuavam no ensino 
secundário.  

 Ao curso de Pedagogia, as demandas 
continuavam na formação dos técnicos de educação e 
nos professores para as Escolas Normais, constituindo 
objeto de crítica entre a sua natureza e a sua função. 
Esta crítica acirrou o debate sobre a possibilidade 
formar em nível superior os professores primários e a 
formação dos técnicos em educação, no âmbito da pós-
graduação. Em relação, a formação de professores do 
ensino secundário, se propunha no contexto das demais 
seções da Faculdade de Filosofia (CRUZ, 2008).   

Tal proposição, não apenas retratou as 
inúmeras divergências acerca da identidade do 
pedagogo, como também trouxe à tona a discussão entre 
educadores e legisladores a respeito da extinção do 
curso de Pedagogia. No entanto, segundo Cruz (2008, p. 
50), “como a Escola Normal cumpria seu papel de 
formação de professores primários e ascender essa 
formação para o nível superior representava um 
ambicioso projeto educacional”, essa ideia não foi 
adiante e ocorreram mudanças apenas na estrutura 
curricular do curso, a partir do Parecer do Conselho 
Federal de Educação – CEF nº 251 de 1962, como 
veremos a seguir. 

 
3. A FORMAÇÃO DOS ESPECIALISTAS DA 
EDUCAÇÃO SOB A OUTORGA DO ESTADO 

Na década de 1960, o Brasil já se caracterizava 
num país urbano-industrial, o que configurou numa 
disputa pelo controle da divisão de lucros advindos do 
desenvolvimento das indústrias. Essa disputa 
enfraqueceu as forças sociais, ocasionando uma 
contradição entre a ideologia nacionalista-
desenvolvimentista e a forma de industrialização 
efetiva. 

Nesse contexto, a LDB nº 4.024, de 21 de 
dezembro de 1961 e passou a vigorar a partir de 1963, 
sendo aprovada após inúmeras mudanças propostas pelo 
senado antes de ser sancionada. A legislação frustrou as 
expectativas dos grupos progressistas ligados à 
educação, ao garantir a igualdade de tratamento por 
parte do Estado para as instituições públicas e privadas, 
além de atender as novas necessidades educacionais do 
país industrializado, prevalecendo uma estratégia de 
conciliação entre interesses da própria elite. Essas 
medidas, no entanto, não trouxeram alterações para a 
formação de professores, preservando o caráter dualista 
então vigente. 

Esse cenário demarca o segundo momento da 
história do curso de Pedagogia com a homologação de 
um Parecer, vinte e três anos depois da sua criação, em 
1962.  No entanto, não houve nenhuma alteração do 
ponto de vista organizacional, isto é, permaneceu na 
mesma lógica de organização de sua origem, 
submetidos às demandas expressas na época.  

Dessa forma, foi constituído o Parecer do 
Conselho Federal de Educação – CEF – nº 251 de 1962, 
decorrente do Parecer, cuja autoria foi a do conselheiro 
Valnir Chagas, sendo feito apenas alguns retoques na 
sua estrutura, permanecendo assim até 1969. Este 
parecer foi acompanhado de uma resolução da CFE e 
aprovada na vigência da LDB nº 4.024, onde 
prevaleciam os interesses da iniciativa privada na 
educação. 

Foi estabelecido um currículo mínimo ao curso 
de bacharelado em Pedagogia, em 1961 ofertando sete 
disciplinas orientadas pelo Conselho Federal de 
Educação e mais duas escolhidas a critério de cada 
curso.  Essa centralização na organização curricular 
delimitava a especificidade do bacharel em Pedagogia e 
permitia a sua formação em âmbito nacional. 

Já a licenciatura em Pedagogia, orientava com 
base na regulamentação do Parecer CFE nº. 292/1962, a 
oferta três disciplinas obrigatórias: Psicologia da 
Educação, Elementos de Administração Escolar, 
Didática e Prática de Ensino, a última em forma de 
Estágio Supervisionado. Assim, era mantido o dualismo 
entre as formações de bacharelado e licenciatura em 
Pedagogia, muito embora não devesse ocorrer ruptura 
entre os conteúdos, permanecendo até a Reforma do 
Ensino Superior ocorrida em 1968.  

Neste momento, o quadro do curso de 
Pedagogia foi reorganizado e a distinção entre 
bacharelado e licenciatura suprimidos, cumprindo a 
determinação da Lei nº 5.  540 de 1968, quando foram 
criadas as habilitações. Esta lei, por sua vez, consistia na 
reforma universitária, criada para inibir o movimento 
estudantil e o acesso democrático à universidade, 
orientava a extinção dos regimes cátedras, sendo 
substituídos pelo regime de créditos e a estrutura 
departamental, que segregou a união entre ensino e 
pesquisa.  Para Scheibe e Aguiar (1999, p.224) não 
houve grandes modificações, sendo feito apenas alguns 
retoques na sua estrutura: 

A concepção dicotômica presente no 
modelo anterior permaneceu na nova 
estrutura, assumindo apenas uma feição 
diversa: o curso foi dividido em dois 
blocos distintos e autônomos, desta feita, 
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colocando de um lado as disciplinas dos 
chamados fundamentos da educação e, de 
outro, as disciplinas das habilitações 
especificas. O curso de pedagogia passou 
então a ser predominantemente formador 
dos denominados “especialistas” em 
educação (supervisor escolar, orientador 
educacional, administrador escolar, 
inspetor escolar, etc.), continuando a 
ofertar, agora na forma de habilitação, a 
licenciatura “Ensino das disciplinas e 
atividades práticas dos cursos normais”, 
com possibilidade ainda de uma formação 
alternativa para a docência nos primeiros 
anos do ensino fundamental.  

Ressaltamos ainda, que os princípios 
norteadores das políticas educacionais então vigentes, 
estavam baseados na tendência tecnicista que enfatizava 
a racionalidade, a eficiência e a produtividade 
demandadas do mercado de trabalho e fortemente 
ligados ao modelo de administração militar-tecnocrática 
vivenciados no país, nesse período. Assim, de acordo 
com Ghiraldelli Jr (2001), o modelo de universidade-
empresa implicou o fantástico aumento da burocracia, 
dificultando completamente a vida universitária. 

 Desse modo, as mudanças mais significativas 
no curso de Pedagogia ocorrem com o Parecer do 
Conselho Federal de Educação – CEF – nº 252 de 11 de 
abril de 1969, também de autoria de Valnir Chagas, 
membro do Conselho Federal de Educação à época, 
incorporado à Resolução CFE nº 2/69. Neste parecer, 
foram fixados os mínimos de conteúdos e de duração a 
serem observados na organização do curso de 
pedagogia, ainda hoje em vigor e teve como 
fundamento, a concepção de base comum de estudos 
para as diferentes habilitações, sendo constituída de um 
lado por matérias básicas à formação de qualquer 
profissional da área e, por outro, de matérias 
diversificadas para atender as peculiaridades de cada 
habilitação.  

As disciplinas de Sociologia Geral, Sociologia 
da Educação, Psicologia da Educação, História da 
Educação, Filosofia da Educação e Didática, formavam 
a base comum. As matérias diversificadas, para cada 
uma das habilitações ficaram estabelecidas, conforme 
organizaram Scheibe e Aguiar (1999, p. 224): 

- Para a habilitação “Ensino das 
disciplinas e atividades práticas dos 
cursos normais”, as seguintes matérias: 
estrutura e funcionamento do ensino de 1o 
grau, metodologia do ensino de 1o grau, 
prática de ensino na escola de 1o grau 
(estágio);  

- Para a habilitação “Orientação 
educacional”, as matérias: estrutura e 
funcionamento do 1o grau, estrutura e 
funcionamento do ensino de 2o grau, 
princípios e métodos de orientação 
educacional, orientação vocacional e 
medidas educacionais;  

- Para a habilitação “Administração 
escolar”, as matérias: estrutura e 
funcionamento do ensino de 1o grau, 
estrutura e funcionamento do ensino de 2o 
grau, princípios e métodos de 
administração escolar e estatística 
aplicada à educação;  

- Para a habilitação “Supervisão escolar”, 
as matérias: estrutura e funcionamento do 
ensino de 1o grau, estrutura e 
funcionamento do ensino de 2o grau, 
princípios e métodos de supervisão 
escolar e currículos e programas;  

- Para a habilitação “Inspeção escolar”, as 
matérias selecionadas foram as seguintes: 
estrutura e funcionamento do ensino de 1º 
grau, estrutura e funcionamento do ensino 
de 2o grau, princípios e métodos de 
inspeção escolar e legislação do ensino. 

Podemos perceber, que as habilitações 
designadas pelo Parecer nº 252/69 ao curso de 
Pedagogia, foram estruturadas a partir da fragmentação 
entre teoria e prática e pelo caráter dicotômico entre a 
formação para docência e a formação para outras 
funções e dimensões do trabalho escolar. Este 
parcelamento do trabalho reverbera os velhos princípios 
tayloristas e inclui para isso, necessidades coorporativas 
e o inchaço nos currículos, ou seja, uma formação que 
se adequava as demandas do mercado de trabalho e que 
retirava o tempo livre para os discentes estudarem. 

O Parecer 252/69 também passou a exigir o 
Estágio Supervisionado nas áreas de formação 
correspondentes a cada habilitação, tendo como 
justificativa a relevância do profissional diplomado ter 
uma aproximação com a realidade escolhida para a sua 
futura atuação. Sob esta mesma ótica, outra exigência 
expressa no documento era a experiência no Magistério 
para aqueles que buscavam a habilitação em Orientação 
Educacional, tendo em vista que o processo de ensino 
está diretamente relacionado com todas as atividades 
escolares. Esse entendimento, também acabou se 
estendendo para as habilitações de Administração 
Escolar e Supervisão. Limitados pelo regime de 
urgência, os professores seguiam apenas o caminho 
determinado pelas políticas educacionais ausentes de 
qualquer reflexão sobre o seu trabalho.  
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Os debates sobre o curso de Pedagogia foram 
se intensificando desde o final da década de 1970, e 
mesmo sendo caracterizado como licenciatura, 
continuava formando os especialistas em educação, 
percorrendo uma longa trajetória, na busca pela 
construção de uma alternativa nacional unitária para a 
formação profissional de educadores e para a qualidade 
social. Tiveram como temática central, mais uma vez, a 
base comum nacional e duras críticas ao currículo 
teórico e generalista, bem como a forte fragmentação da 
formação que resultara na divisão técnica do trabalho da 
escola (BRZEZINSKI, 2006).  

Esse caráter profissionalizante também se 
insere na reforma do 1º e 2º Grau com a criação da nova 
LDB nº 5.692 de 1971. Mas ao contrário da reforma 
universitária, como aduz Ghiraldelli (2001), essa lei foi 
recebida com grande entusiasmo por um número 
significativo de professores que se empenharam em 
concretizar as determinações da nova legislação devido 
a pequenos fluidos do escolanovismo, tornando-se 
verdadeiros arautos do governo. As tentativas de 
implementação desta lei ocorreram no período de maior 
repressão do regime militar, ao mesmo tempo em que 
ocorria uma euforia na classe média, em virtude do 
milagre econômico que se instaurava.  

Ainda conforme o autor, a LDB de 1961 
passou demasiado tempo no Congresso e, 
consequentemente nasceu velha para as demandas 
existentes. “A LDB de 1971, por sua vez, não chegou a 
ter um parto com os devidos cuidados; assim que o 
Congresso pudesse modificá-la, ela veio à luz como o 
governo queria, tanto que não sofreu nenhum veto 
presidencial” (GHIRALDELLI JR, 2001, p. 181). 

Como podemos perceber, não houve ruptura 
completa entre as leis, mas a continuidade de um 
modelo econômico que a primeira já estabelecia. Dessa 
forma, a Lei nº 5.692/71 alterou a concepção e os 
objetivos do ensino de 1º e 2º graus da LDB anterior, 
visava uma formação que desenvolvesse suas 
potencialidades e qualificando para o mercado de 
trabalho, preparando o educando para o exercício 
“consciente” da cidadania. Entretanto, as diferenças 
entre as legislações não podem ser minimizadas. Porque 
enquanto a LDB de 1961 refletia os princípios liberais, a 
LDB de 1971 expunha os princípios ditatoriais, 
incorporados pela racionalização do trabalho e adoção 
do ensino profissionalizante para o 2º grau. 

Diante de tais medidas, o Conselho Federal de 
Educação sistematizou algumas orientações que 
modificavam o curso de Pedagogia, do formato que até 
então se conhecia, muito embora essa não fizesse parte 

de sua regulamentação específica, recomendando em 
seu artigo 30 uma formação diferenciada de professores: 

Exigir-se-á, como formação mínima para 
o exercício do magistério:  

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, 
habilitação específica de 2º grau; 

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, 
habilitação específica de grau superior, 
em nível de graduação, representada por 
licenciatura de 1º grau obtida em curso de 
curta duração; 

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, 
habilitação específica obtida em curso 
superior de graduação correspondente à 
licenciatura plena. 

§1º - Os professores a que se refere a letra 
“a)” poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do 
ensino de 1º grau, se sua habilitação 
houver sido obtida em quatro séries ou, 
quando em três, mediante estudos 
adicionais correspondentes a um ano 
letivo que incluirão,  quando for o caso, 
formação pedagógica. 

§2º - Os professores a que se refere a letra 
“b)” poderão alcançar, no exercício do 
magistério, a 2ª série do ensino de 2o 
grau, mediante estudos adicionais 
correspondentes no mínimo a um ano 
letivo. 

§3º – Os estudos adicionais referidos nos 
parágrafos anteriores poderão ser objeto 
de aproveitamento em cursos ulteriores 
(BRASIL, 1971). 

Estas orientações resultaram num grande 
equívoco, pois ao transformar o ensino de 2º grau em 
profissionalizante, extinguiu a Escola Normal e a 
formação de professores para as séries iniciais passou a 
ocorrer no curso de Pedagogia, na Habilitação em 
Magistério. Desse modo, as políticas educacionais, 
regidas e monitoradas por um regime autoritário, tinham 
evidente interesse em servir o mercado capitalista e 
apresentava dois modelos de formação, como nos 
mostra Aguiar et.al (2006, p. 822): 

[...] definiram um modelo de formação de 
professores compartimentado em dois loci 
da universidade: de um lado, a faculdade 
de educação ou unidade acadêmica 
equivalente, responsável pelo curso de 
pedagogia e a formação pedagógica dos 
licenciandos, e, de outro, os institutos de 
conteúdos específicos, onde se formavam 
bacharéis e licenciados. 
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Para as autoras, esse contexto de reformulações 
expressava uma indefinição dos conteúdos básicos do 
currículo e, consequentemente na própria especificidade 
do curso por consistir num campo de aplicação de 
outras ciências. Elas ainda criticam o reducionismo 
simplista atribuído ao curso, a partir do treinamento do 
pedagogo em atividades não docentes.  

Ressaltamos a contribuição para a realização de 
modificações curriculares, metodológicas e pedagógicas 
no âmbito das instituições formativas, emergiram desta 
discussão nacional. Todavia, o obsoleto esquema 3+1 de 
formação de professores, com demasiada desintegração 
entre as áreas do conteúdo específico e pedagógico, 
insistia em perdurar.  

No processo de revisão do projeto de formação 
do pedagogo e dos profissionais da educação, esse 
debate começou a ganhar novas proporções em virtude 
das mudanças sociais que pairavam o final dos anos 70 
e o início da década de 1980. O campo da educação, 
nesse contexto, discutia o modelo de educação instituído 
para e pelo trabalho, de caráter técnico e instrumental, 
no intuito de rearticular os trabalhadores da educação 
em busca da democratização da gestão escolar e do 
acesso e permanência de estudantes das camadas 
populares. 

Assim, o movimento dos educadores toma 
vulto na sociedade como resistência ao poder instituído. 
Essas ações almejavam uma redefinição e a busca de 
uma identidade para o curso de Pedagogia e em face da 
abertura política que começou a ser vivenciada no início 
dos anos de 1980 se inicia um novo contexto de 
discussões.  

 
4. À GUISA DE CONCLUSÃO 

Nosso objetivo nesse trabalho foi analisar o 
delineamento histórico do curso de Pedagogia, 
identificando as imposições do Estado e como estas 
influenciaram a divisão do trabalho na escola, ainda 
presente nos dias de hoje. A partir da análise feita com a 
pesquisa bibliográfica e documental, pudemos constatar 
o início da trajetória histórica do curso de Pedagogia no 
Brasil, que foi um período demarcado por 
regulamentações que não traziam uma definição clara a 
respeito das funções do curso em questão, ocasionando 
uma visão fragmentada do trabalho na instituição 
escolar, uma vez que, quem pensa a educação não é o 
mesmo que a executa. 

 Pois ora se formava o professor, ora o técnico 
em educação, ora o especialista e até mesmo o 

professor-especialista, tudo sob a outorga do Estado que 
impregnava os cursos de formação a lógica racionalista, 
engendrada no trabalho. Portanto, estas questões 
denotam que o curso de Pedagogia foi utilizado como 
um aparelho ideológico do Estado, cuja a finalidade era 
atender os interesses da elite brasileira.  

A análise aqui proposta nos permitiu uma 
percepção sobre as políticas de formação do pedagogo 
até o final da década de 1970, baseada na fragmentação 
e responsabilidade, pautada na flexibilização do 
trabalho e, consequentemente na sua precarização. Estes 
dados nos fazem refletir, ainda mais, sobre como o 
papel do pedagogo vem se constituindo diante das atuais 
exigências profissionais na sociedade e, mais 
especificamente, na educação profissional – campo da 
educação que ganhou destaque no Brasil nos últimos 
anos. 
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RESUMO: O texto tem como objetivo investigar se houve aumento no número de matrículas em cursos de graduação e 
de Instituições de Ensino Superior (IES) no país no período de 2012 a 2016. Usa como marco o atual Plano Nacional de 
Educação (PNE 2014-2024) e sua meta 12 que estabelece a elevação da taxa de matrícula para esse nível de ensino. 
Utiliza como instrumentos de pesquisa, a análise da literatura e dados do Censo da educação superior. Conclui que no 
período de 2014 a 2016 houve uma pequena diminuição no total de IES no Brasil e que é acentuada a diferença na 
quantidade de faculdades e de universidades. Ainda que as faculdades existam em maior número, as matrículas 
concentram-se nas universidades, que representam mais de 80% do total de matrículas no período. Embora não tenha 
havido aumento no número de IES, a matrículas nelas tem crescido, especialmente nas universidades e nos IF e CEFET, 
mas proporções menores que a necessária para se efetivar a meta prevista no PNE.  

Palavras chave: Educação superior. Expansão da educação superior. Diferenciação. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

O texto tem como objeto de estudo a educação 
superior no Brasil e como objetivo de pesquisa busca 
investigar se houve aumento no número de matriculas 
em cursos de graduação e de Instituições de Ensino 
Superior (IES) no país no período de 2012 a 2016. Usa 
como marco o atual Plano Nacional de Educação (PNE 
2014-2024) e sua meta 12 que estabelece a elevação da 
taxa de matrícula para esse nível de ensino.  

Utiliza como instrumentos de pesquisa, a 
análise da literatura especializada e dados do Censo da 
educação superior divulgados pelo Instituto Nacional de 
Pesquisa em Educação – INEP.  

O estudo é parte de uma pesquisa desenvolvida 
no âmbito do projeto “Expansão e qualidade da 
educação superior no contexto do Plano Nacional de 
Educação (2014-2024): um estudo sobre a oferta das 
licenciaturas no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN” 
desenvolvido no IFRN campus Currais Novos e do 
Projeto Integrado de Pesquisa “Expansão e qualidade da 
educação superior no contexto do Plano Nacional de 
Educação (2014-2024): Tensões, limites e 
perspectivas”, financiado pelo CNPq desenvolvido pela 
Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.  

 
2 A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR VIA 
DIVERSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO? 

O estudo da expansão da educação superior 
tem sido de grande relevância para o estudo das 
políticas educacionais não só no contexto local mas 

também global, haja vista que o processo global de 
reestruturação do sistema capitalista de produção vem 
suscitando modificações na organização dos sistemas 
educativos em diversos países. A educação passa a ser 
compreendida nesse processo como condição para que 
os países possam competir entre si no contexto de uma 
economia globalizada. Passa a ser considerada, 
portanto, um instrumento que possibilitaria o 
crescimento econômico e social dos países, inserindo-os 
no mundo globalizado, sendo o conhecimento tido como 
a chave do desenvolvimento econômico e social dos 
Estados-nações. Nesse sentido, Oliveira afirma:  

Torna-se cada vez mais evidente que as 
transformações tecnológicas estão 
contribuindo para a constituição de uma 
sociedade marcada pela técnica, pela 
informação e pelo conhecimento. Desse 
modo, essa sociedade é caracterizada por 
um novo paradigma de produção e de 
desenvolvimento que tem como elemento 
básico a centralidade do conhecimento e 
da educação (OLIVEIRA,  2009, p. 239).  

Dessa forma, no estágio atual de 
desenvolvimento do capitalismo em que educação 
superior e a ciência têm sido consideradas elementos 
centrais para a produção e avanço da economia, há uma 
demanda crescente pela ampliação de sua oferta não só 
por parte do capital que visa o desenvolvimento da 
ciência e o consequente crescimento econômico como 
também da classe trabalhadora em busca da 
empregabilidade. Nesse sentido, se faz necessário 
ampliar o acesso da população a esse nível de ensino, 
especialmente naqueles países com economias mais 
frágeis e com baixos graus de competitividade.  
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É nessa conjuntura que o Plano Nacional de 
Educação – PNE (2014-2024) foi aprovado por meio da 
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, estabelecendo 
como uma de suas 20 metas a elevação da taxa bruta de 
matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) 
da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, 
no segmento público. 

Em que pese o discurso global e local em 
favor da centralidade da educação superior, no Brasil o 
investimento público nesse nível tem sido insuficiente 
para atender a demanda. Conforme Corbucci (2004) 
após um breve período de expansão física da rede 
federal de educação superior – década de 1970 – os 
dispêndios do Ministério da Educação foram 
sistematicamente contingenciados, sobretudo durante a 
década de 1990. Paralelamente, e em razão da falta de 
investimento, novas instituições privadas de ensino 
superior surgiram nessa década. A reforma da educação 
na década de 1990 redesenhou as universidades, 
imprimindo a lógica do mercado em sua organização e, 
de acordo com Ferreira (2012, p. 461), as “[...] 
universidades passaram a ser vistas a partir de uma 
visão mais pragmática e utilitária dos seus serviços, seja 
na formação profissional, seja na produção da ciência e 
da tecnologia, modificando expressivamente os 
referenciais da sua finalidade e relevância social”.  

Nos anos 2000, com o governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), há continuidade 
das políticas educacionais neoliberais desenvolvidas no 
governo anterior, mantendo-se a lógica gerencialista e 
ampliando-se as ferramentas de controle e regulação. 
Há, entretanto, algumas pequenas divergências entre os 
governos quando se consideram a ampliação do acesso 
ao ensino superior. No governo Lula foram instituídas 
algumas ações para contemplar uma parcela de 
segmentos da população historicamente excluída desse 
nível de ensino, como as cotas e o financiamento 
estudantil.  

Assim, ainda que nas últimas décadas o acesso 
ao nível superior de ensino tenha sido ampliado e que 
no caso brasileiro esteja em curso um processo de 
massificação desse nível (PINA, 2018), tal processo não 
tem ocorrido na esfera pública, mas sim via alargamento 
da rede privada. Conforme Sguissardi (2015), nas 
últimas décadas as políticas pontuais de governo e a 
legislação permissiva quando à natureza comercial do 
setor educacional tem favorecido a expansão 
quantitativa em Instituições de Ensino Superior (IES) 

privado-mercantis, via de regra, de baixa qualidade. Em 
adição, Pina (2018) também destaca os fortes incentivos 
dados à iniciativa privada em razão de ações de grupos 
que exerceram pressão sobre os governos visando maior 
liberalização desse mercado e os fortes estímulos 
externos direcionados à maior diversificação da oferta 
de vagas, por um modelo misto (público e privado), 
visando à consequente desoneração financeira estatal. 
Esses são alguns fatores que favoreceram a expansão da 
educação superior nas últimas décadas. Conforme Pina 
(2018, p. 43) “[...] se entre 1980 e 2010, o número de 
IESs públicas foi ampliado em 39%, o de IESs privadas 
alcançou o surpreendente crescimento de 207,9%”.  

Sguissardi destaca que o aumento no número 
de IES privadas tem gerado um processo de 
mercantilização da educação superior, conforme pode 
ser observado a seguir: 

[...] a educação superior, no Brasil, vive 
um intenso processo de transformação de 
um direito ou “serviço público” em 
“serviço comercial” ou mercadoria, isto é, 
um processo de massificação 
mercantilizadora que anula as fronteiras 
entre o público e o privado-mercantil e 
impede uma efetiva democratização do 
“subsistema”. Ao menos no nível da 
graduação (SGUISSARDI, 2015, p. 869). 

A expansão da educação superior brasileira na 
forma descrita acima tem ocasionado uma dualidade na 
oferta. Como afirma Sguissardi (2015) nas últimas 
décadas é possível observar que por um lado esse nível 
de ensino tem se mantido em um sistema de elite com 
alta qualificação para poucas pessoas, e, por outro, tem 
adquirido traços de um sistema de massas e de baixa 
qualificação para muitas. Nota-se assim que o acesso a 
esse nível de ensino não tem ocorrido equitativamente, 
sendo marcado pela disputa entre as diferentes classes 
sociais como afirma Jezine (2010, p. 115): “A premissa 
de que o acesso à educação superior pode oferecer 
benefícios na sociedade pós-moderna continua 
promovendo disputas/confrontos entre classes sociais”. 
Nessa perspectiva, os grupos hegemônicos permanecem 
no sistema de elite e de alta qualificação com formação 
mais acadêmica e intelectual ao passo que à classe 
trabalhadora tem sido ofertado um ensino mais estrito e 
voltado para o trabalho prático.  

O atendimento aos distintos grupos sociais na 
lógica predominante do capital demanda distintos tipos 
de ofertas. “Forma-se, desse modo, um mercado 
educacional que se autossegmenta em uma galeria 
diversificada de IESs, para tipos diferentes de públicos, 
com distintos critérios e percepções de qualidade para 
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suas ofertas” (PINA, 2018, p. 47). Ao estabelecer que 
“A educação superior será ministrada em instituições de 
ensino superior, públicas ou privadas, com variados 
graus de abrangência ou especialização” o Artigo 45 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
9394/96, amplia as possibilidades de privatização da 
educação superior em face da diversidade de 
organização das IES.  

Nesse sentido, em legislação complementar, o 
Decreto Lei n° 3.860, de 09 de julho de 2001 e 
posteriormente o decreto nº 9.235, de 15 de dezembro 
de 2017, estabelecem que essas instituições passam a 
ser credenciadas de acordo com sua organização como: 
faculdades; centros universitários; e universidades, 
sendo as instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica equiparadas às 
universidades federais. Nesse cenário, as universidades 
se destacam das demais Instituições de Ensino Superior 
enquanto instituições que se caracterizam pela oferta 
regular de atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão bem como de produção intelectual 
institucionalizada, existência de pelo menos um terço do 
corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou 
doutorado e um terço do corpo docente em regime de 
tempo integral. Nota-se uma diferenciação entre as IES, 
inclusive hierarquizando-as, onde no topo tem-se 
universidades de excelência, com pesquisa, extensão, 
professores mais qualificados e produção de 
conhecimento e na base tem-se instituições dedicadas, 
via de regra, apenas ao ensino, à formação pragmática 
para o trabalho e cuja atuação se dá em áreas isoladas.  

Acerca da diversidade institucional, Dias 
Sobrinho (2010, p. 197) destaca que ela fomenta 
diferenças e contradições entre as IES, distintas 
concepções de formação, de vinculação ideológica e de 
compressão da relação ciência e tecnologia, o que se 
assenta nos diferentes projetos de sociedade. Ainda para 
o autor:  

Um cenário de dispersão se foi 
constituindo e se alargando, concorrendo 
instituições públicas e privadas, de 
diferentes tamanhos e modalidades de 
financiamento, mantidas pela União, 
pelos estados, por municípios, por grupos 
religiosos ou empresários privados, de 
elites ou de massas, vinculadas aos 
projetos nacionais, regionais ou 
transnacionais, oferecendo serviços 
educativos presenciais ou a distância, de 
larga ou curta duração, em muitas ou em 
poucas áreas de conhecimento, 
valorizando a pesquisa ou, mais 
comumente, a capacitação para os 
empregos, sem fim de lucro ou com o 
objetivo do lucro sem fim.  

Nesse sentido, destaca-se que a expansão da 
educação superior via diversificação institucional não 
proporciona um acesso democrático ao referido nível de 
ensino, haja vista a perspectiva economicista de 
compreensão da educação superior enquanto uma 
mercadoria. E nesse cenário propício à privatização da 
ES, podemos observar a discrepância no total de IES no 
Brasil, por organização acadêmica e categoria 
administrativa, conforme tabela abaixo.   

 
Tabela 01 - Número de instituições de educação superior, por organização acadêmica e categoria administrativa no 
Brasil, no período de 2012 a 2016 

 
Fonte: Mec/Inep (2017) 

 
A Tabela 01 destaca o total de IES no Brasil no 

período de 2012 a 2016, dois anos antes da aprovação 
do atual PNE e dois após. Ainda que o referido Plano 

não tenha nenhuma meta ou mesmo estratégia 
relacionada ao aumento no número de IES, esses dados 
servirão de subsídio para discutirmos o aumento das 



 

 
 

88 

matrículas em relação a diversidade institucional e, por 
conseguinte, a qualidade da educação superior. Nota-se 
na sua análise o quanto é destoante o número de 
faculdades privadas em relação às demais IES. Em 2012 
havia no Brasil o total de 2.416 IES, das quais 1.898 
eram faculdades privadas, o equivalente a 78% do total. 
Ainda que entre 2012 e 2016 aja um pequeno 
decréscimo no quantitativo de faculdades, esse tipo de 
organização acadêmica mantém-se enquanto o mais 
numeroso. Acerca do elevado número IES privadas, 
Sguissard (2006, p. 1033) afirma: “Seja pela drástica 
redução do financiamento às IFES, seja pelas 
facilidades de criação de IES privadas, especialmente 
com finalidade de lucro, explica-se, em grande medida, 
a pequena expansão do setor público e a grande 
expansão do setor privado”. 

Quanto às universidades, estas quando somadas 
as públicas e as privadas totalizam 193 IES de 2.416 em 
2012, pouco mais de 8%, percentual que permanece em 
todo o período analisado. Os Institutos Federais e 
Centros Federais, os quais se equiparam às 
universidades quanto a organização acadêmica, 
representam menos de 2% do montante de IES. Nesse 
quesito, cabe destacar que embora o número de 
Institutos e Centros Federais tenha permanecido o 
mesmo de 2012 a 2016, houve no período um aumento 
no número de campi por instituição devido a um 
processo de interiorização da rede federal de educação.  

A tabela 02 mostra a evolução da matrícula no 
mesmo período, por categoria administrativa no mesmo 
período.  

 
Tabela 02 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação, por organização acadêmica, no período de 2012 a 2012

 
Fonte: Adaptado de INEP (2017) 

 
Ao se considerar o volume de matrículas, 

conclui-se que ainda que as faculdades sejam maior 
número no total de IES, o volume matrícula concentra-
se nas universidades. Se elas equivalem a cerca de 8% 
do total de IES, estas instituições concentram 54% das 
matrículas ao passo que as mais de 1.900 faculdades do 
total de cerca de 2.400 IES tem matriculados em média 
27% dos estudantes no período observado. Os Institutos 
e Centros Federais têm uma tímida atuação quanto ao 
total de matriculas no período, ainda que essa seja 
crescente. If e Cefet têm, inclusive, o maior percentual 
de aumento nas matrículas ao se considerar os diferentes 
tipos de organização acadêmica. Progressivamente, o 
aumento em relação ao ano anterior vai de 7 para 13% 
entre 2012 e 2016. Para Mancebo; Silva Junior (2015, p. 
88-89) a expansão da rede federal de educação 
profissional e tecnológica “[...] representa, hoje, mais do 
que a criação de um novo modelo institucional, mas a 
principal expressão da atual política pública para a 
expansão da educação superior brasileira”. Os autores 
referem-se ao fato de que essa rede está mais vinculada 

ao atendimento dos objetivos hegemônicos do capital 
que as universidades uma vez que em uma relação mais 
orgânica com os arranjos produtivos locais, assim 
podem ofertar um ensino mais pragmático e direcionado 
ao trabalho.  

Também há aumento nas matrículas nas 
universidades, centros universitários e faculdades mas 
em menor proporção. Nessa última há um pequeno 
decréscimo no ano de 2016 em relação a 2015, uma 
diminuição de 104.594 matrículas. Entretanto, no 
período observado, há um aumento de 1.011.013 
matrículas.  

Tomando como referência o ano de 2014 
observamos que nos dois anos primeiros anos de 
vigência do PNE 2014-2024 as matrículas cresceram 
220.688 o que representa uma elevação de apenas 2,8%. 
Continuando nesse ritmo de crescimento, a meta 12 do 
atual Plano que trata elevação a taxa bruta de matrícula 
na educação superior para 50% torna-se mais distante de 
ser alcançada.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O cenário atual de transformações e a 

globalização econômica tem demandado aumento da 
escolarização dos indivíduos e, em consequência, uma 
expansão da educação superior visando aumentar a 
competitividade e desenvolvimento econômico das 
nações. Nesse sentido, é necessário implantar políticas 
públicas que contribuam para esse objetivo. No Brasil, o 
atual Plano Nacional de Educação com vigência para o 
período de 2014 a 2024 se apresenta como uma dessas 
ações e estabelece em suas metas a elevação da taxa 
líquida e bruta de matrícula nesse nível de ensino, 
garantindo-se a qualidade da educação ofertada.  

Ao se observar dados como a quantidade de 
Instituições de Ensino Superior conclui-se que no 
período de 2014 a 2016 houve uma pequena diminuição 
no total de IES no Brasil e que é acentuada a diferença 
na quantidade de faculdades e de universidades, sendo o 
total das primeiras cerca de dez vezes maior que o total 
da segunda. Ainda que as faculdades existam em maior 
número, as vagas concentram-se nas universidades, que 
representam mais de 80% do total de matrículas. 
Embora não tenha havido aumento no número de IES, a 
matrículas nelas tem crescido, especialmente nas 
universidades e nos IF e CEFET, mas proporções 
menores que a necessária para se efetivar a meta 
prevista no PNE.  

Quanto à expansão da educação superior, 
convém destacar que uma educação de qualidade com 
possibilidades concretas de democratização não será 
alcançada quando se priorizam os interesses do 
mercado. A diversificação de instituições pode levar a 
dualidade na oferta e na formação dos indivíduos de 
modo a reproduzir as diferenças sociais.  
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RESUMO: Esta investigação consiste em um recorte da tese de doutorado que estamos desenvolvendo no Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O objetivo desta 
pesquisa foi analisar a centralidade assumida pela a avaliação e a regulação no controle da expansão da educação 
superior, no período dos Governos Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Vana Rousseff (2011-2016). Para 
isso, realizamos revisão de literatura e análise documental. O artigo, em um primeiro momento, realiza uma síntese do 
cenário da educação superior nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em seguida, expõe a avaliação e a 
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regulação como formas de controle da expansão da educação superior no período analisado. Constatamos que os 
Governos do PT deram continuidade ao processo de reforma da administração pública rumo ao modelo gerencial, 
promovendo na educação superior, entre outras estratégias, contrato de gestão, otimização dos recursos existentes, 
diversificação institucional e de fontes de financiamento em busca de resultados mais eficientes nas IES públicas, 
estímulo à expansão via setor privado mercantil e políticas de avaliação, regulação e supervisão. Concluímos que a 
avaliação, mediante indicadores, promoveu o ranqueamento e a competição entre as IES para captação de recursos 
públicos. Além disso, o Governo Dilma Rousseff sinalizou para a criação de uma agência a fim de integrar em um 
mesmo órgão as funções de avaliação, regulação e supervisão, intensificando o controle sobre o sistema de educação 
superior, assim como o aprofundamento do ENADE no âmbito do PNE. 

Palavras-chave: Educação superior. Avaliação. Governos do PT. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

A avaliação baseada no método científico, 
desde o seu início, almejou um caráter eminentemente 
técnico e, ao longo do tempo, tem se tornado cada vez 
mais complexa. Seria ingênuo, todavia, restringi-la 
apenas à competência técnica, pois as experiências 
históricas têm demonstrado que, para além dessa cariz, 
há inextricavelmente uma dimensão política, no sentido 
mais amplo da palavra, haja vista ser a avaliação uma 
atividade de interesse público e, consequentemente, 
produzir impactos sociais. 

Não há, pois, conforme aponta Dias Sobrinho 
(2003), avaliação desinteressada. Essa essência política 
é propriamente a principal motivação dos embates: “[...] 
a avaliação está no centro das reformas, no foco das 
competições que se travam no campo da educação e se 
referem a disputas mais amplas pela construção de tipos 
distintos de sociedade.” (DIAS SOBRINHO 2003, p. 
95). Ou, segundo Natércio Afonso (2009), não há 
avaliação neutra: tem sempre um cliente e uma agenda. 

Desse modo, a avaliação se tornou objeto de 
políticas públicas. As políticas de avaliação têm sido 
implementadas em todas as áreas de atuação estatal, 
com distintas finalidades, mas predominantemente 
como forma de Governos modelarem sistemas e 
promoverem práticas de responsabilização de gestores 
públicos, prestação de contas, regulação da ação privada 
e controle social. Essa marcha tem ocorrido sob 
correlações de forças com perspectivas ético-políticas 
distintas, pois, de modo geral, dois grupos estão em 
disputa: de um lado, os que defendem as políticas num 
sentido mais social; de outro, os que colocam em 
primeiro plano as demandas do mercado. 

No que diz respeito à avaliação da educação 
superior, ao mesmo tempo em que reflete concepções e 
práticas da macropolítica, induz e fortalece um dado 
modelo de educação que se pretende engendrar e, por 
conseguinte, reformas e transformações sociais. Dessa 
maneira, numa inversão entre meios e fins, a gestão das 
instituições, as políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão, a organização didático-
pedagógica, a infraestrutura física, as políticas de 
pessoal, as competências e habilidades dos egressos, 
entre outros aspectos, passam a ser reformulados a fim 
de atender os critérios da avaliação. 

Assim sendo, o objetivo desta pesquisa foi 
analisar a centralidade assumida pela a avaliação e a 
regulação da educação superior no controle da expansão 
do sistema, no período dos Governos Luiz Inácio Lula 
da Silva (2003-2010) e Dilma Vana Rousseff (2011-
2016). Esta investigação consiste em um recorte da tese 
de doutorado que estamos desenvolvendo no Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Para isso, este trabalho realizou revisão de literatura e 
análise documental. 

O artigo, em um primeiro momento, realiza 
uma síntese do cenário da educação superior nos 
governos Lula da Silva e Dilma Rousseff. Em seguida, 
expõe a avaliação e a regulação como formas de 
controle da expansão da educação superior no período 
analisado. Por fim, são realizadas considerações finais 
acerca do estudo. 

 
2 CENÁRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NOS 
GOVERNOS LULA DA SILVA (2003-2010) E 
DILMA ROUSSEFF (2011-2016) 

A expansão da educação superior, nos 
Governos do Partido dos Trabalhadores (PT), se inseriu 
no programa do chamado “novo desenvolvimentismo” 
(OLIVA, 2010; BRESSER-PEREIRA, 2016; BASTOS, 
2012), em que o “lulismo” (SINGER, 2012) direcionou 
o papel do Estado para influenciar a distribuição de 
renda e a alocação de investimentos, buscando a 
inclusão social e o combate à pobreza. Isso ficou 
evidenciado no acesso de estudantes oriundos de grupos 
com perfil socioeconômico historicamente 
desfavorecido, destacando-se a política de bolsas e cotas 
(GENTILI; OLIVEIRA, 2013). Além disso, no período 
do PT, retomou-se o investimento nas IES públicas, 
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como parte do projeto desenvolvimentista, a exemplos 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), do 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI) e da 
criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IF). Isso se refletiu na criação de novas 
IES. Conforme a Tabela 1, em termos percentuais, o 
número de instituições públicas cresceu 43%, enquanto 
no setor privado o crescimento foi de 28%. 

 
Tabela 1 – Estatísticas gerais da educação superior (graduação): nº de instituições, de cursos, matrículas, ingressos e 

concluintes, por categoria administrativa – Brasil – 2003 e 2016 
Período Categoria administrativa Instituições Cursos Matrículas Ingressos Concluintes 

2003 
Público 207 5.662 1.136.370 267.081 169.159 
Privado 1.652 10.791 2.750.652 995.873 359.064 
TOTAL 1.859 16.453 3.887.022 1.262.954 528.223 

2016 
Público 296 10.542 1.990.078 529.492 246.875 
Privado 2.111 23.824 6.058.623 2.456.152 922.574 
TOTAL 2.407 34.366 8.048.701 2.985.644 1.169.449 

Δ 2003-2016 
Público Δ 43% Δ 86% Δ 75% Δ 98% Δ 46% 
Privado Δ 28% Δ 121% Δ 120% Δ 147% Δ 157% 
TOTAL Δ 29% Δ 109% Δ 107% Δ 136% Δ 121% 

Fonte: INEP (2004, 2017) 
 

As políticas voltadas para a rede federal 
pública de educação superior, contudo, foram incapazes 
de reverter o processo de privatização. Percebe-se, por 
meio da Tabela 1, que em termos absolutos, o setor 
privado teve maior expansão, especialmente no que diz 
respeito a cursos, matrículas, ingressos e concluintes. A 
categoria privada possuía, em 2003, 2.750.652 
matrículas. Em 2016, passou para 6.058.623, um 
crescimento de 120%. Comparando em termos 
percentuais com a categoria administrativa pública, 
saltou de 70,8% das matrículas para 75,3%. Isso aponta 
que os estudantes de graduação estão concentrados, em 
sua maioria, no setor privado. 

Três programas foram importantes para o 
estímulo ao crescimento privatista-mercantil: o Fundo 
de Financiamento Estudantil (FIES), o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de 
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das 
Instituições de Ensino Superior (PROIES). Poderosos 
grupos empresariais tomaram a educação superior como 
um campo fértil em possibilidades de negócios, que 
viram nesse movimento um modelo eficiente de 
atendimento à crescente demanda. Ocorreu, portanto, 
privatização pelo investimento estatal no setor privado, 
aprofundando a ideia de serviço competitivo e não-
exclusivo do Estado, constituindo a lógica de mercado. 

Nesse período, o Poder Executivo apresentou 
seu projeto de Reforma Universitária, o Projeto de Lei 
nº 7.200/2006, que, entre outras coisas, tratava da 
regulação da educação superior no sistema federal de 
ensino e do financiamento das instituições federais. A 
não aprovação da Reforma Universitária do Governo 

Lula não impediu a sua política para a educação 
superior, que se deu por meio de leis, além da 
microrregulação mediante decretos e portarias 
fragmentados. Como resultado desse empreendimento, 
podem-se citar: I – Decreto nº 5.205/2004, 
posteriormente revogado pelo Decreto nº 7.423/2010, 
que trata das relações entre as instituições federais de 
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e 
as fundações de apoio; II – Lei nº 10.973/2004, que 
dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo; III – Lei 
nº 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
no âmbito das Instituições Federais de Ensino; IV – 
Decreto nº 5.622/2005, que regulamentava a 
modalidade de educação a distância; V – Lei nº 
12.550/2011, que criou a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH); VI – Lei nº 
12.711/2012, que dispõe sobre cotas no ingresso às 
universidades federais e às instituições federais de 
ensino técnico de nível médio; e VII –  Lei nº 
12.772/2012, que dispõe sobre a Carreira do Magistério 
Superior. Essas políticas demonstram as contradições 
entre o público e o privado. Ou seja, ao mesmo tempo 
em os Governos do PT investiram em políticas de 
valorização do público e maior inclusão social, também 
aproximaram as IES públicas à lógica do setor privado. 

 
3 AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: GESTÃO POR RESULTADOS E 
MECANISMOS DE CONTROLE 



 

 
 

92 

Na política voltada para a administração 
pública, Abrucio (2011) afirma que os Governos do PT 
enfatizaram a gestão por resultados e os mecanismos de 
controle. Quanto à adoção da gestão por resultados, o 
lulismo ampliou o uso de instrumentos de 
monitoramento e avaliação para as políticas públicas, 
condicionando a destinação de recursos e emissão de 
atos regulatórios ao cumprimento de desempenho 
satisfatório nas avaliações. No que diz respeito ao 
controle público, destaca-se o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado em 
2004, e a tramitação dos processos de regulação e 
supervisão de IES e cursos por meio eletrônico, no 
sistema e-MEC. 

A Lei nº 10.861/2004, que institui o SINAES, 
foi uma síntese complexa das correlações de forças em 
disputa no campo educacional. A norma é ambígua em 
relação aos procedimentos a serem adotados e ao papel 
da avaliação, marcada pela tensão: de um lado, uma 
concepção mais progressista, democrática e processual; 
de outro, uma visão mercadológica. 

A Lei do SINAES tratou fundamentalmente da 
avaliação, mas não da regulação e supervisão. A fim de 
compor o elo entre o exercício dessas três funções, foi 
promulgado o Decreto nº 5.773/2006, chamado de 
“decreto ponte”, estatuindo os processos e as respectivas 
competências do MEC, do CNE, do INEP e da 
CONAES. Nas palavras de Sguissardi (2008, p. 860), 
com o referido Decreto, ocorreu, desde então, “o maior 
avanço na definição de padrões e regras, em que devem 
atuar as instituições, e de sua regulação e controle [...]”. 
Consoante o texto do Decreto nº 5.773/2006, a 
avaliação realizada pelo SINAES constitui referencial 
básico para os processos de regulação – realizada por 
meio de atos administrativos autorizativos de 
credenciamento e recredenciamento, em se tratando de 
IES, e autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento, quando de cursos de graduação e 
sequenciais – e supervisão – realizada a fim de zelar 
pela conformidade da oferta com a legislação, podendo 
culminar na aplicação de sanções, que incluem 
desativação de cursos e habilitações, intervenção, 
suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou 
descredenciamento. A bem da verdade, embora existam 
a Lei e o Decreto, a regulamentação dessas funções tem 
sido permeada por uma lógica microrregulatória, 
mediante diversas portarias, instrumentos de avaliação, 
notas técnicas etc., o que torna a interpretação das 
normas uma espécie de labirinto. Essa estratégia tem 
sido utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) como 

uma maneira de dar contornos à política de avaliação 
consoante a agenda governamental. 

No mesmo contexto do IDEB, criado em 2007 
para aferir a qualidade da educação básica, os ciclos 
avaliativos da educação superior passaram, a partir de 
2008, a ser orientados por indicadores de qualidade: o 
Conceito Preliminar de Curso (CPC), o Índice Geral de 
Cursos Avaliados da Instituição (IGC) e o conceito 
obtido a partir dos resultados do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE). Estes geram 
conceitos de instituições e cursos, expressos numa 
escala de cinco níveis, em que os níveis iguais ou 
superiores a três indicam qualidade satisfatória, ou, em 
outras palavras, avaliação positiva. Esse ato implicou 
em mudanças substanciais de concepção no âmbito do 
SINAES, uma vez que os indicadores são calculados 
fundamentalmente a partir dos resultados do exame de 
desempenho dos estudantes. 

Esse direcionamento evidencia a concepção de 
gestão educacional vigente. O CPC e o IGC criam o 
“ENADE ampliado” (SOUSA; FERNANDES, 2016), 
pois o exame não se restringe mais apenas ao 
desempenho dos estudantes. Além de definir o critério 
da dispensa da avaliação in loco, ultrapassa, inclusive, o 
âmbito do SINAES, uma vez que repercute nas políticas 
de financiamento, entre elas: Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES), Programa Universidade para Todos 
(PROUNI), Programa de Melhoria do Ensino das 
Instituições de Educação Superior (PROGRAMA IES - 
MEC/BNDES), Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), Programa de 
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das 
Instituições de Ensino Superior (PROIES), Política 
Nacional de Formação de Profissionais da Educação 
Básica e o Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). Desse modo, o Estado exerce controle mediante 
a articulação financiamento e avaliação, que introduz 
instrumentos de gestão, exigência de metas e 
cumprimento de resultados. 

No que diz respeito ao FIES, disposto pela Lei 
nº 10.260/2001, é condição imprescindível para 
concessão da subvenção o estudante estar matriculado 
em curso com avaliação positiva, isto é, que possui 
conceito maior ou igual a três. As Portarias Normativas 
do FIES, a exemplo da Portaria Normativa MEC nº 16, 
de 1º de setembro de 2017, também fazem menção ao 
CC, CPC e ENADE, inclusive como critérios de 
desempate para distribuição das vagas. 

Quanto ao PROUNI, a Lei nº 11.096/2005 
prescreve que o MEC deve desvincular do programa o 
curso considerado insuficiente na avaliação. As 
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Portarias Normativas, que dispõem sobre os 
procedimentos para a adesão de mantenedoras e a 
emissão de termo aditivo aos processos seletivos do 
PROUNI, a exemplo da Portaria Normativa MEC nº 18, 
de 6 de novembro de 2014, estipulam que somente 
podem ser ofertadas bolsas nos cursos presenciais com 
CC, CPC ou ENADE maior ou igual a três, observada a 
respectiva ordem na inexistência do conceito anterior. 

No âmbito da melhoria da qualidade das 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 
acadêmica, o Programa IES – MEC/BNDES 
disponibiliza às IES públicas e privadas, com ou sem 
fins lucrativos, recursos financeiros, na forma de 
financiamento concedido pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Conforme a Portaria Normativa MEC nº 14/2009, a 
apresentação dos projetos somente pode ser efetuada 
por IES que possua IGC igual ou superior a três. 

A Lei nº 12.513/2011, que instituiu o 
PRONATEC, determina que as normas gerais do 
programa devem exigir qualidade acadêmica das 
instituições de ensino, aferidas por sistema de avaliação 
nacional. De fato, a Portaria MEC nº 160/2013 indica 
que as IES privadas devem dispor de IGC – caso não 
possuam, pode ser o CPC em curso de engenharia ou 
curso superior de tecnologia – igual ou superior a três 
para serem habilitadas no PRONATEC. A Portaria 
MEC nº 817/2015 dispõe que somente será autorizada a 
oferta de cursos de instituições que atenderem 
cumulativamente: CPC ou CC, o que for mais recente, 
igual ou superior a três, no curso de graduação em área 
de conhecimento correlata ao curso técnico a ser 
ofertado; IGC ou CI, o que for mais recente, igual ou 
superior a três; inexistência de supervisão institucional 
ativa; e inexistência de penalidade institucional, nos 
dois anos anteriores ao edital de oferta, nos cursos de 
graduação correlatos aos cursos técnicos a serem 
ofertados. 

A Lei nº 12.688/2012, que instituiu o PROIES, 
com o objetivo de assegurar condições para a 
continuidade das atividades de entidades mantenedoras, 
se refere a bolsas em cursos com avaliação positiva. Na 
Portaria Normativa MEC nº 26/2012, que dispõe sobre 
os procedimentos para oferta de bolsas e seleção de 
bolsistas de que trata o PROIES, a noção de avaliação 
positiva se refere a cursos de graduação que possuem 
conceito maior ou igual a três, considerando CC, CPC e 
o ENADE, respectivamente, na hipótese de inexistência 
do anterior. 

A Política Nacional de Formação de 
Profissionais da Educação Básica, instaurada pelo 

Decreto nº 8.752/2016, prevê um Planejamento 
Estratégico Nacional, em que seus programas e ações 
devem estar relacionados, entre outras iniciativas, ao 
financiamento a estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura com avaliação positiva, em conformidade 
com a estratégia 15.2 do Plano Nacional de Educação 
(PNE 2014-2024). Não por acaso, um dos eixos da 
Política Nacional de Formação de Profissionais da 
Educação Básica é o fortalecimento das funções de 
avaliação, regulação e supervisão da educação superior, 
visando à plena implementação das diretrizes 
curriculares relativas à formação dos profissionais da 
educação básica. 

Todas essas ações estimulam IES privadas a 
ajustarem a organização do trabalho pedagógico com o 
intuito de lograrem êxito mormente no ENADE, tendo 
em vista a forte relação avaliação-financiamento. O 
mercado agita-se e mobiliza-se para granjear recursos 
públicos. Os indicadores como mecanismo de estímulo 
à busca por resultados, impulsiona a organização de 
“cursinhos” para obter “sucesso”. Segundo Amaral 
(2011, p. 99-100), “O temor a essas repercussões tem 
levado as instituições privadas a oferecerem cursos 
internos preparatórios aos exames nacionais, prêmios 
para os estudantes e a exercerem forte pressão nos seus 
professores e coordenadores de cursos.”. 

É um círculo vicioso: a IES privada precisa de 
receitas; a concessão de financiamento estudantil está 
condicionada a cursos com avaliação positiva no 
ENADE; a IES privada, então, prepara os estudantes 
para o teste; os resultados positivos no exame são 
utilizados para fins de marketing acadêmico para atrair 
novos clientes e, por conseguinte, elevar as receitas. O 
círculo é, assim, reiniciado. No fundo, há uma grande 
competição para captar recursos. 

Diante disso, depreende-se que a divulgação 
dos indicadores cumpre a função de monitorar o sistema 
estabelecendo metas de desempenho, sobretudo no que 
diz respeito ao mercado educacional das instituições 
privadas. Nesse sentido, Amaral (2011) afirma que: 

 
A implantação do Exame Nacional de Cursos 

(ENC), o provão (lei n. 9.131/1995), a sua extinção e a 
criação do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes, o Enade (lei n. 10.861/2004), e a divulgação 
pelo MEC do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e 
do Índice Geral de Cursos (IGC) em 2008 propiciam o 
ranqueamento das IES e passaram a ser instrumentos 
avaliativos que acirraram ainda mais a competição entre 
as instituições privadas. 
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Em que pesem as Instituições Federais de 
Educação Superior (IFES) estarem também sujeitas aos 
processos de avaliação, sob a política de accountability, 
que busca maior eficiência e responsabiliza o servidor 
público, para Barreyro e Rothen (2011, p. 85) a 
repercussão da supervisão nas IES públicas é pequena, 
“porque, ou elas não se sensibilizam pelos resultados ou 
estes não têm consequências importantes”. 

Ainda assim, políticas voltadas para 
instituições públicas também relacionam recursos 
orçamentários e o chamado indicador de qualidade. 
Segundo o Decreto nº 5.800/2006, o edital deve fixar 
requisitos, condições de participação e critérios de 
seleção para o Sistema UAB. De acordo com o Edital 
CAPES nº 05/2018, por exemplo, para os cursos que já 
passaram por ciclos avaliativos, somente podem 
submeter propostas os que possuem CPC igual ou 
superior a 3 na última avaliação. 

Como se pode perceber, portanto, o CPC e o 
IGC geram classificação com consequências para o 
processo de regulação de cursos e instituições e, assim, 
tal como ocorreu com o ENC-Provão, seus resultados 
passaram a desempenhar papel preponderante no 
processo de regulação. Para Sguissardi (2008, p. 858), 
“[...] o neopragmatismo típico do mundo econômico, 
que se caracteriza pela supervalorização da 
competitividade mercantil, tomou conta do sistema de 
supervisão e regulação estatal da educação superior no 
Brasil, pretextando uma suposta avaliação de sua 
qualidade.”. Dessa forma, por um lado, reduziu-se a 
importância da avaliação institucional, sobretudo a 
autoavaliação, e, por outro, houve uma supervalorização 
do ENADE. Os resultados vindos a público, tendo por 
base fundamentalmente os conceitos obtidos no 
ENADE, acentuam as orientações das políticas com 
ênfase no “mercado educacional”, para informar sobre o 
produto que está sendo oferecido, em detrimento de 
processos de avaliação institucional. 

Trata-se de uma demarcação de perspectiva e 
concepção de avaliação. Ganham relevo, assim, o 
controle, a seleção e a classificação em escalas 
numéricas. Nesse sentido, as políticas de avaliação da 
educação superior no Brasil tem buscado a 
padronização e a mensuração da produção acadêmica 
voltada, prioritariamente, para as atividades de ensino. 
Com a criação dos indicadores e conceitos, resgata-se a 
prática de avaliação como medida e controle, com fins 
de mensuração e classificação das instituições, 
direcionando as ações para posturas, axiomas e 
enfoques próprios de mercado. Isso reduz a 
potencialidade teórico-metodológica e ético-política do 

SINAES a uma “avaliação gerencialista” (SOUZA, 
2014). 

Tendo em vista que a política pública é 
abrangente e não se limita ao marco legal, o ENADE 
tornou-se sinônimo de avaliação na mídia e na 
sociedade em geral. Desse modo, a relevância dada à 
instituição no plano formal não é garantia de que tenha 
adquirido na prática a importância e o sentido que lhe 
reconhece. Verifica-se que grande parte das ações 
assumem um caráter meramente ritualizado, de cariz 
fundamentalmente burocrático, como um momento final 
e sem qualquer relevância para os processos. Conforme 
aponta Dias Sobrinho (2010, p. 216), isso tem levado 
“[…] a avaliação institucional a se burocratizar, 
tornando pouco relevante o papel das CPAs (Comissões 
Próprias de Avaliação) e praticamente abafando as 
reflexões dos professores, estudantes e funcionários.”. 
Nessa mesma perspectiva, Sguissardi (2008, p. 860) 
afirma que “as medidas de regulação e controle tendem 
a entrar em contradição com os procedimentos 
entendidos como de avaliação institucional [...]”. O 
processo de autoavaliação, pois, tem se adaptado ao 
controle dos procedimentos regulatórios, de modo que a 
avaliação interna, que deveria envolver toda a 
comunidade acadêmica, tem distorcido seu caráter 
formativo para se transformar em um simples 
cumprimento legal-burocrático (cumprimento de prazos, 
apresentações formais de relatórios etc.). Para Sousa e 
Fernandes (2016), desde sua formulação, o SINAES 
tem passado por intensas mudanças de princípios e 
(dispensas) de formalidades, afirmando que, tal como 
está hoje, se caracteriza um “Neo-Sinaes”, isto é, uma 
política assaz distinta da ideia inicial. 

Intensificando a postura de um Estado-
avaliador já posto em movimento no Governo Lula, o 
primeiro mandato do Governo Dilma Rousseff dispôs 
de oportunidades políticas para construção de uma 
agenda caracterizada pelo ativismo estatal (SINGER, 
2016). Nesse sentido, encaminhou ao Congresso o 
Projeto de Lei nº 4.372/2012 para criação do Instituto 
Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação 
Superior (INSAES). O Projeto é uma tentativa de 
integrar e otimizar em uma agência o atual formato que 
possui as funções em instituições distintas. Ao INEP, 
caberia apenas planejar, orientar e coordenar o 
desenvolvimento do ENADE, ao passo que o INSAES 
coordenaria o processo de avaliação das IES e cursos. 

No âmbito do Plano Nacional de Educação 
(PNE 2014-2024), consoante a Lei nº 13.005/2014, 
metade das nove estratégias da meta 13, que trata da 
elevação da qualidade, toca no aspecto da avaliação. De 
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um modo geral, o PNE sinaliza para um ENADE cada 
vez mais ampliado, tanto do ponto de vista quantitativo 
de estudantes e de áreas avaliadas, como no que diz a 
fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, 
definida pelo chamado desempenho positivo no exame. 
Ademais, pretende promover a melhoria da qualidade 
dos cursos de licenciaturas, mediante instrumento 
próprio de avaliação a ser aprovado pela CONAES. 
Destarte, verifica-se que a principal política de Estado 
dirigida ao planejamento educacional, e que tem como 
uma das diretrizes fundantes a melhoria da qualidade, 
visa a esse padrão por meio do aprofundamento do 
exame de desempenho dos estudantes da educação 
superior. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que os Governos do PT deram 
continuidade ao processo de reforma da administração 
pública rumo ao modelo gerencial, promovendo na 
educação superior, entre outras estratégias, contrato de 
gestão, otimização dos recursos existentes, 
diversificação institucional e de fontes de financiamento 
em busca de resultados mais eficientes nas IES públicas, 
estímulo à expansão via setor privado mercantil e 
políticas de avaliação, regulação e supervisão. Nesse 
contexto, a avaliação, mediante indicadores, 
promoveram o ranqueamento e, por conseguinte, a 
competição entre as IES, tornando-se o mecanismo de 
regulação na relação entre prestadores dos serviços 
educacionais e consumidores. Além disso, sinalizou 
para a criação de uma agência para integrar em um 
mesmo órgão as funções de avaliação, regulação e 
supervisão, intensificando o controle sobre o sistema de 
educação superior, assim como o aprofundamento do 
ENADE no âmbito do PNE. 
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Resumo: Partindo das reformas gerenciais do Estado brasileiro e do modo como essas influenciaram os estados da 
federação a realizarem ações semelhantes em seu aparelho estatal, o objetivo deste trabalho é desvelar o redesenho das 
ações consideradas prioritárias para o campo Educação pelos gestores do Rio Grande do Norte, tendo como principal 
eixo de análise as suas articulações com os processos de avaliação. A análise dessas ações indica um planejamento 
centralizador das ações e que o monitoramento e a avaliação constituem em pilares centrais da reforma educacional em 
curso, no estado do Rio Grande do Norte. Para isso os gestores da secretaria de educação buscam formatar um sistema 
de avaliação que vai além da avaliação da aprendizagem, mas engloba uma série de estatísticas e informações diversas. 

Palavras-chave: Reforma de estado, Políticas educacionais, Avaliação educacional. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 As mudanças técnico-científicas, econômicas e 
sociais vivenciadas no século XX, influenciaram as 
mudanças estatais, sob a égide do neoliberalismo. Este 
modelo busca a estabilidade financeira dos governos 
mediante rígida disciplina orçamentária, diminuição de 
gastos com o bem-estar social, reformas fiscais e do 
aparelho gestor (ANDERSON, 1995). Por conseguinte, 
a reforma administrativa do Estado implementada em 
diversos países, com base no modelo gerencial, buscou 
torná-lo mais flexível na sistematização e definição de 
seus processos de gestão e mais rígido quanto à 
avaliação da eficiência e da eficácia dos resultados 
obtidos pelas instituições e sujeitos que atuam nas 
diversas áreas de interesse estatal (BARROSO, 2005). 

 No Brasil, as reformas gerenciais do Estado 
tiveram a interlocução de organismos transnacionais, 
como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), em consonância com o Consenso 
de Washington. Em comum, essas entidades pregavam a 
modernização do aparelho de Estado sob a ótica 
gerencialista. Logo, durante o primeiro mandato 
presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995-
1998), foi criado o Ministério da Administração e 
Reforma do Estado (MARE), supostamente, com o 
objetivo de efetivar a reforma do Estado brasileiro, de 
modo a superar a crise econômica instaurada no país, a 
exemplo de outros países da América Latina 
(MEDEIROS, RODRIGUES, 2014).  

Como parte dessa reforma, que previa a 
diminuição do Estado para a área social, recomendava-
se a publicização dos serviços públicos que não 

envolvem o exercício do poder do Estado, uma vez que 
deixa de executar diretamente os serviços sociais, mas 
subsidia e incentiva a participação de instituições não 
estatais nos serviços públicos. Nesse sentido, não 
somente cresce a atuação de organizações não 
governamentais na condução dos serviços públicos, 
quanto o modo de funcionamento das empresas torna-se 
parâmetro para melhoria da qualidade desses serviços. 

 Com tais parâmetros em perspectiva, as 
reformas efetivadas em nível nacional passaram a 
influenciar os estados brasileiros a desenvolverem ações 
semelhantes em seus aparelhos estatais. É nesse 
contexto de influências que durante o governo de 
Robinson Mesquita de Faria (2014-2018), a frente do 
Rio Grande do Norte, foi implementado o projeto 
“Governo Cidadão”, que tem o objetivo de promover 
melhorias nos índices socioeconômicos do estado e na 
qualidade de vida da população potiguar, por meio de 
um conjunto de ações articuladas nas diversas pastas e 
secretariais que visam à redução das desigualdades 
regionais e a modernização do aparelho de Estado (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2017). Sob a coordenação da 
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – 
SEPLAN, o projeto conta com recursos provenientes de 
um acordo de empréstimo no valor de trezentos e 
sessenta milhões de dólares ($360,000,000.00) firmado 
com o Banco Mundial (BIRD 8276-BR) e assinado em 
2013 ainda no governo de Rosalba Ciarlini Rosado 
(2011-2014). 

 Orientado pelo modelo gerencial, esse projeto 
propõe intervenções no planejamento de políticas 
públicas no estado do Rio Grande do Norte. Na pasta 
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educacional, particularmente, busca-se descentralizar 
poderes e encargos para as instâncias locais, em 
particular, para instituições privadas, o que implica 
novas formas de controle das ações.  

É, então, a partir dessas constatações, que 
traçamos como objetivo para o desenvolvimento deste 
artigo a explanação do redesenho das ações 
consideradas prioritárias, pelos gestores estaduais, para 
o campo da educação, tendo como principal eixo de 
análise as articulações dessas ações com os processos de 
avaliação. Desenvolvemos, para tanto, uma análise 
documental e bibliográfica.  

Para fins de encadeamento da pesquisa aqui 
desenvolvida, este artigo situa, inicialmente, as bases do 
“Projeto Governança Inovadora” para, em seguida, 
analisar a reforma educacional implementada na rede 
estadual de educação do Rio Grande do Norte, 
estabelecendo mediações com o papel que a avaliação 
desempenha nesse processo para, por fim, apresentar as 
considerações finais. 

 
2 PROJETO GOVERNANÇA INOVADORA 

 O Programa Governo Cidadão, que visa 
modernizar o aparelho de estado potiguar, e que foi 
efetivado com o apoio do Banco Mundial, conta com 
três grandes eixos estratégicos: desenvolvimento 
regional sustentável; melhoria dos serviços públicos, 
melhoria da educação básica; e melhoria da gestão do 
setor público (RIO GRANDE DO NORTE, 2017). 
Nesse último eixo, ocupa centralidade o projeto 
“Governança Inovadora”, responsável pelas ações 
necessárias a efetivação da reforma do aparelho de 
estado. Tal projeto está sobre a tutela da Secretaria de 
Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN1, e 
conta com recursos do Banco Mundial e com a 
consultoria do Instituto PUBLIX, objetivando 
modernizar a gestão pública, profissionalizar servidores 
e repensar os processos institucionais. (SEPLAN, 2016). 

Neste tocante, o documento “Processos: 
processos redesenhados” (SEPLAN, 2016) apresenta 
uma análise dos macroprocessos das oito secretarias e 
órgãos que compõem o aparato governamental do 
estado, entre eles, a Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura – SEEC. Para pautar o redesenho desses 
macroprocessos, os responsáveis pela ação utilizaram a 
Gestão de Processos de Negócios - BPM2 (SEPLAN, 
2017), tal utilização denota que as ações da iniciativa 
privada são tomadas como parâmetro para a melhoria da 

                                                             
1 Empresa de consultoria com sede em Brasília  
2 Sigla derivada do inglês: Business Process Management. 

instância pública, pois a BPM é uma metodologia 
aplicada no meio empresarial que une aspectos da 
tecnologia da informação a uma abordagem 
administrativa, cujo objetivo, segundo Gulledger e 
Sommer (2002), consiste em aumentar a eficiência e 
eficácia dos processos reorganizativos. Para a efetivação 
desse processo, Ostroff (1999) afirma que deve se 
conceder mais autonomia aos funcionários, diminuindo 
a hierarquia e as interferências entre os níveis de ação. 
As instituições, por sua vez, empregam um modelo 
organizacional de trabalho pautado em processos 
multifuncionais, organizados em organogramas e 
avaliados por meio do resultado de cada processo.  

Apesar de amplamente utilizadas em 
instituições privadas, Santos, Santana e Alves (2012) 
consideram que a utilização dessa metodologia no setor 
público ainda se encontra em fase inicial. Os autores 
demonstram que as iniciativas de reestruturação de 
processos na esfera pública, implementadas a partir de 
parâmetros desenvolvidos em outras esferas, 
desconsideram suas especificidades, o que pode 
comprometer a qualidade dos resultados esperados pela 
população. Dessa forma, Santos, Santana e Alves (2012) 
consideram crucial que projetos de BPM no setor 
público sejam devidamente monitorados e controlados 
na intenção de garantir que os objetivos traçados sejam 
alcançados.  

Vinculando-se as ações demandadas pelo 
programa Governo Cidadão, evidencia-se, portanto, a 
importância da avaliação das propostas desenvolvidas 
para cada secretaria, como meio de controlar a 
implementação das inovações, a exemplo do que ocorre 
na rede estadual de educação do Rio Grande do Norte. 
Desse modo, no item a seguir buscamos analisar como 
essa reforma se estruturou no âmbito educacional, 
enfatizando o papel que a avaliação desempenha nesse 
processo. 

 
3 REFORMA EDUCACIONAL NO RIO GRANDE 
DO NORTE E SUAS ARTICULAÇÕES COM O 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Para que possamos prosseguir com a avaliação 
das propostas desenvolvidas para o avanço da reforma 
educacional no Rio Grande do Norte, importa que 
observemos como se constituiu o redesenho dos 
processos administrativos da Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado – SEEC. Esses processos ocorreram 
entre maio e agosto de 2016 e tiveram como objetivo 
repensar os processos administrativos da secretaria e 
apresentar uma nova proposta, desta vez baseada na 
metodologia gerencial da “Gestão de Processos de 
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Negócios”. Participaram das reuniões técnicos e 
servidores da secretaria e consultores do Instituto 
PUBLIX. Durante as discussões, ganhou destaque o 
debate acerca da implementação de mecanismos de 
monitoramento e avaliação do sistema educacional, 
reafirmando a importância da avaliação nas propostas 
de reforma educacional da rede estadual. Nesse 
contexto, além da avaliação educacional, foram 
considerados pontos estratégicos: a implementação de 
diretrizes curriculares; a implementação do Plano 
Estadual de Educação (2015-2025) – PEE; a 
comunicação entre Escolas-DIREC3-Secretaria; a 
organização do trabalho pedagógico; e a formação 
continuada dos profissionais. 

Tratando especificamente da estratégia 
denominada “implementação das diretrizes 
curriculares”, sabemos que ela tem por objetivo 
assegurar a implementação de diretrizes estaduais em 
todas as escolas e centros educacionais do RN. Para 
tanto, é necessário construir um documento de 
referência para o cenário da educação estadual, tomando 
como parâmetros a Base Nacional Curricular Comum – 
BNCC (BRASIL, 2015), o Plano Estadual de Educação 
do RN - PEE (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), e os 
resultados das avaliações do processo de ensino e 
aprendizagem gerados em larga escala. O indicador para 
medir a efetividade dessa estratégia deverá ser o 
alinhamento dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) 
das escolas às Diretrizes Curriculares do Estado 
(SEPLAN, 2016). 

 Dessa forma, com essa medida os órgãos 
responsáveis pretendem analisar os PPPs das escolas à 
luz das diretrizes curriculares definidas pela rede de 
ensino, propondo adequações caso não estejam 
conforme os parâmetros definidos (SEPLAN, 2016). 
Nesse caso, os PPPs tornam-se instrumentos de 
regulação conservadora (VEIGA, 2003), com a 
finalidade de implementar proposta educativa elaborada 
fora da escola, cabendo às instituições mobilizar os 
sujeitos para vivenciarem o que foi decidido 
externamente. Ao se aplicar práticas como essa, 
desconsidera-se, portanto, a identidade das escolas 
assim como sua autonomia, uma vez que a participação 
se torna mera forma de responsabilizar as pessoas para 
que se comprometam com um referencial externo de 
educação. Observa-se, ainda, que a atual BNCC 
(BRASIL, 2016) desprezou a discussão iniciada 
nacionalmente para privilegiar a interlocução com 
grupos privados que buscam controlar a educação 

                                                             
3 Diretoria Regional de Educação e Cultura 

pública nacional, ressaltando cada vez mais o caráter 
neoliberal das políticas de reforma da educação 
brasileira. 

Já no tocante à implementação das diretrizes 
estaduais, percebemos que sua aplicabilidade ganha 
reforço substancial ao se alinhar aos sistemas de 
avaliação em larga escala. Para Schneider (2013), os 
exames padronizados validam quais conhecimentos são 
relevantes e devem ser ensinados, de modo a reforçar e 
validar o que é posto nos currículos. Esta simbiose de 
regulamentação entre sistemas de avaliação e diretrizes 
curriculares é capaz, segundo a autora, de fortalecer a 
regulação sobre os currículos. 

  Ainda na contramão de um PPP emancipatório 
e democraticamente construído, a ação estratégica que 
visa organizar o trabalho pedagógico das escolas 
estaduais do RN sugere a criação de uma cadeia de 
comando gerencial, que circunscreve a atualização dos 
PPPs das escolas às orientações das semanas 
pedagógicas (realizadas pela Coordenadoria de 
Desenvolvimento Escolar – CODESE) e das jornadas 
pedagógicas das DIRECs (SEPLAN, 2016). Essas 
orientações, elaboradas por instâncias da SEEC/RN, 
deverão ser pautadas nos seguintes marcos: Plano 
Estadual de Educação, Diretrizes Curriculares, dados da 
avaliação de ensino e aprendizagem e pelas Referências 
Básicas para Orientação do Trabalho Pedagógico – 
RBOTP, indicada, no documento analisado (SEPLAN, 
2016) como estando “em construção”. 

 As RBOTP, apesar de ainda não terem sido 
publicadas oficialmente, já vinham sendo formuladas, 
visto que, segundo “Aviso de Manifestação de 
Interesse”, publicado em 04 de dezembro de 2015 
(SEPLAN, 2015), foi aberta concorrência para a 
contratação de empresa de consultoria para elaborá-las e 
implementá-las. A consultoria seria custeada pelo 
empréstimo com o Banco Mundial com o intuito de 
realizar uma pesquisa sobre o estágio das construções 
dos PPPs em todas as escolas da rede estadual e, a partir 
dela, construir o documento, além de efetivar o 
monitoramento e a avaliação do que é proposto. 
(SEPLAN, 2015)  

Uma versão preliminar das RBOTP foi 
divulgada internamente para professores, gestores e 
servidores da SEEC/RN, podendo ser encontrado no site 
do Armazenamento e Diagramação de Conteúdo Digital 
– ADCON do governo estadual. O documento foi 
produzido pela SEEC/RN e pela Fundação VUNESP4, 

                                                             
4 Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 
Paulista. 



 

 
 

99 

vencedora da licitação para seleção de consultoria, e 
registra as etapas para sua construção: a utilização de 
questionário on-line com diretores, coordenadores, 
secretários e professores das escolas, objetivando 
depreender a composição dos PPPs e sua articulação 
com o trabalho pedagógico; a avaliação dos serviços 
educacionais prestados pela Rede de Ensino Estadual, 
considerando a opinião das comunidades interna e 
externa à escola; e encontros técnicos para a elaboração 
das referências.  

 Importante destacar que, no Plano Estadual de 
Educação - PEE, implementado em 27 de janeiro de 
2016 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016), nenhuma das 
duas estratégias que cita o PPP evidencia sua função, 
tampouco recomenda que seja uma construção coletiva, 
no entanto, reforça que os projetos pedagógicos 
efetivem as Diretrizes Curriculares Nacionais. Souza e 
Menezes (2017), ao analisar os PEEs de doze estados 
brasileiros5 e suas vinculações aos PPPs, mostram que 
os planos desses estados indicam um caminho diferente 
para suas escolas; os planos pesquisados reafirmam o 
potencial dos PPP em democratizar e garantir a 
autonomia das instituições de ensino, alguns deles 
definiam prazos para que os projetos fossem 
atualizados, mas sem vinculação aos currículos. No Rio 
Grande do Norte, porém, distante da perspectiva de 
consolidação de uma gestão democrático-participativa, 
os PPPs são compreendidos como meio de efetivar 
decisões tomadas fora da instância escolar.  

 Outra prioridade da SEEC diz respeito à 
efetivação e implementação do Plano Estadual de 
Educação - PEE em todos os níveis de atuação da 
secretaria. Para tanto, deve-se adequar os planos de 
gestão das escolas e os planos de ações da própria 
secretaria e das DIREC ao plano promulgado pelo PEE. 
O caminho metodológico para alcançar esse objetivo é o 
planejamento de formações continuadas, a serem 
executadas pela Coordenadoria de Órgãos Regionais de 
Educação – CORE, com as equipes gestoras englobando 
as gestões administrativa, pedagógica e financeira 
(SEPLAN, 2016). 

 Às DIRECs cabe monitorar e avaliar a 
execução dos planos de gestão das escolas, orientando-
as caso esses planos não estejam em conformidade com 
o PEE e reportando à SEEC a análise qualitativa e 
quantitativa dos monitoramentos realizados. A CORE, 
para além de analisar os relatórios das DIRECs e 

                                                             
5 Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio 
de Janeiro e Tocantins. 

orientá-las sobre a não conformidade com o PEE, 
também será responsável pela realização da 
“autoavaliação institucional da equipe gestora” e da 
promoção da avaliação dessa equipe pela comunidade 
escolar. 

 Nessa ação da CORE não fica claro, por 
exemplo, qual equipe gestora se pretende avaliar. Ao 
tratar de autoavaliação, não se pode convir que uma 
equipe externa realize a “autoavaliação” da escola, pois 
o prefixo auto remete à avaliação realizada pela própria 
instituição. Porém, este prefixo pode significar que a 
SEEC pretende coordenar ações que capacitem suas 
escolas a avaliarem o próprio trabalho. Além dessas 
obrigações, cabe também à CORE alimentar a 
plataforma do SIMAIS com os dados obtidos por meio 
dessa avaliação e reorganizar o trabalho pedagógico a 
partir da análise dos dados. 

 Neste momento de nossa análise, faz-se 
importante destacar o distanciamento das propostas dos 
formuladores do documento “Processos: processos 
redesenhados” daquilo que é defendido pela 
metodologia de Gestão de Processos de Negócios – 
BPM. Percebemos que a autonomia concedida aos 
educadores e gestores nas escolas refere-se à execução 
do planejado, principalmente, pela secretaria e, 
secundariamente, pelas DIRECs. Também notamos um 
elevado nível de controle verticalizado e de 
interferência entre os níveis de ação (Escola-DIREC-
SEEC), contrapondo-se à afirmação de Ostroff (1999), 
para quem a BPM resultaria em uma diminuição da 
hierarquia e dessas interferências. 

 Ainda no que se refere à efetividade da 
comunicação entre escolas-DIREC-SEEC, sabemos que 
a Secretaria pretende aumentar a informatização do 
trabalho pedagógico que possibilitará o preenchimento 
de formulários de demanda no Sistema Integrado de 
Gestão da Educação – SIGEduc. As demandas das 
escolas e centros de educação devem especificar, 
detalhadamente, qual solicitação, objetivo e 
justificativa, de forma a basear a decisão dos órgãos 
superiores. Essa sistemática, na mesma medida em que 
pode agilizar a comunicação, também pode inviabilizar 
um contato mais próximo e dialógico por parte dos 
gestores estaduais com a escola, além de aumentar o 
controle daqueles sobre as demandas destas. Esse 
distanciamento da gestão educacional se aproxima do 
modelo burocrático weberiano, no qual, de acordo com 
Abrúcio (1996), o Estado busca manter a 
impessoalidade e a neutralidade, para racionalizar o 
aparato governamental. 
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 Já o processo que objetiva o planejamento, a 
execução, a avaliação e o monitoramento das formações 
continuadas dos profissionais da educação envolve a 
elaboração de um Plano Estadual de Formação, 
composto por uma matriz de ações e por um 
instrumento de avaliação padronizado das formações. O 
plano proposto deve resultar de análise da CODESE, 
considerando os resultados das avaliações internas e 
externas, as demandas das escolas e DIRECs, os 
projetos pedagógicos e planos de ação das escolas, além 
do PEE e das diretrizes curriculares. De posse do Plano 
Estadual de Formação, as DIRECs criarão planos 
regionais adequados à própria realidade, para pautar a 
formação das escolas (SEPLAN, 2016). 

 Com uma cadeia de comando tão longa e bem 
arquitetada como a expressa acima, não é difícil supor 
que as devolutivas poderão não atender diretamente às 
necessidades particulares das unidades escolares. 
Mesmo que os planos de formação tenham início com 
as demandas das escolas, há um evidente hibridismo 
entre os interesses das instituições e as demandas da 
SEEC e das DIRECs. Ideologicamente, as formações 
estarão legitimadas em construções prévias, como o 
PEE, as diretrizes curriculares padronizadas e os 
resultados quantitativos das avaliações externas, no 
entanto, as demandas escolares são os últimos requisitos 
dessa hierarquia.  

Com tais formas e controle em vista, a 
implementação de um sistema de monitoramento e 
avaliação da educação tornou-se prioridade no contexto 
das reformas educacionais no estado, de modo a facilitar 
a fiscalização do andamento das ações propostas, dos 
índices de aprendizado e de colaborar com a tomada de 
decisões, considerando os resultados obtidos nas 
práticas avaliativas. Com esse objetivo, foi elaborado o 
Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação 
Institucional – SIMAIS, um sistema informatizado que 
concentra todos dados coletados pelas escolas, DIRECs 
e secretaria com relação ao aprendizado, à gestão e à 
infraestrutura.  

 Esse sistema de monitoramento e avaliação já 
vinha sendo articulado previamente ao documento 
analisado neste artigo (SEPLAN, 2016), sendo parte das 
ações acordadas no empréstimo firmado com o Banco 
Mundial em 2013. No contrato, fica acordado que parte 
da verba seria destinada à “[...] promoção da melhoria 
da qualidade da educação básica e desenvolvimento 
regional”, visando o desenvolvimento de atividades, 
entre as quais  está a construção de “[...] um sistema de 
avaliação da educação para avaliar os alunos e o 
desempenho da escola, a elaboração e implementação 

de sistemas de treinamento e acompanhamento, a fim de 
apoiar melhorias no sistema educacional” (BIRD, 2013. 
p. 9). 

 A partir desse acordo firmado entre governo do 
estado e o Banco Mundial, a qualidade educacional 
deve ser alcançada articulando ações de planejamento e 
avaliação, cujas mudanças articulam-se à redefinição de 
currículos, à formação continuada de professores e ao 
contínuo acompanhamento das ações. Dessa forma, 
busca-se implementar mudanças na qualidade e no 
cotidiano das escolas em direção às demandas escolares 
geradas pela atual fase de reestruturação do capital.  

Percebemos, portanto, que ao mesmo tempo 
que se flexibiliza o controle sobre as instâncias, se 
intensifica o controle sobre os resultados escolares, a 
partir de parâmetros elaborados externos ao próprio 
ambiente escolar. A partir dessa percepção, 
encaminhamos este trabalho para suas considerações 
finais. Neste tópico, abordaremos, por fim, as 
implicações das reformas propostas pelos órgãos 
gestores para as instituições públicas de ensino do Rio 
Grande do Norte.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As problematizações levantadas até aqui 
revelam que o planejamento centralizador das ações, do 
monitoramento e da avaliação constituem pilares 
centrais da reforma educacional em curso no estado do 
Rio Grande do Norte. Para isso os(as) gestores(as) da 
secretaria de educação buscam formatar um sistema de 
avaliação que vai além da avaliação da aprendizagem, 
mas engloba uma série de estatísticas e informações 
diversas. São dados construídos e redesenhados a partir 
de um complexo sistema de monitoramento das ações 
das escolas, das DIRECs e da própria secretaria, que 
aumenta o controle sobre as ações.  

 Além disso, ressaltamos que na elaboração, 
implementação e execução dessas ações propostas 
permeiam os interesses de instituições de interesse 
privado, pois, é  a partir dos recursos captados pelo 
projeto “Governo Cidadão” que grande parte dessas 
ações são financiadas, o que configura um mercado 
lucrativo para as empresas que, por seu turno, prestam 
assessorias, constroem valores, desenham ações e 
lógicas caras à manutenção do capital e que escoam 
recursos que poderiam ser investidos nos serviços 
públicos.  

Embora se alegue que a adoção da lógica 
privada na instância pública melhorará a qualidade dos 
serviços oferecidos, pela diminuição da hierarquização e 
pelo aumento da autonomia profissional, observamos a 
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centralização das decisões nas instâncias de maior poder 
e a descentralização da implementação das decisões. 

 Mesmo sendo visível algum esforço pela 
garantia da participação das escolas da rede estadual na 
elaboração das ações propostas, a comunidade escolar é 
ouvida por meio de instrumentos digitais, que 
restringem e/ou limitam a sua participação. As 
devolutivas subsidiam planejamentos, que partem dos 
órgãos centrais da secretaria de educação e das DIRECs 
para serem implementados nas escolas. Nessa 
perspectiva, é possível retomar a defesa de Lima (2014, 
p. 1072) de que a participação verdadeira não se dá 
apenas pelo direito ao acesso a informação e da 
publicização das propostas e sugestões, o que o autor 
considera ser formas de “pseudoparticipação”. A 
participação verdadeira ocorre, e concordamos com ele, 
pelo poder de decidir, por meio da participação 
democrática, negando o que chama de “encenações 
participativas”.  

Sabemos, no entanto, que esse tipo de 
participação é inviável em um contexto de políticas 
neoliberais em que se temem as incertezas, devido à 
necessidade do controle político-ideológico. Também 
não cabe nos parâmetros empresariais, pois é de 
implementação lenta, incerta e dispendiosa, porém, 
atende ao sentido do que é realmente público, que 
precisa estar acessível a todos, na perspectiva da 
construção de direitos iguais, para que possam ser, 
verdadeiramente, respeitadas as diferenças. 

 
 

REFERÊNCIAS 

ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo 
gerencial na administração pública: um breve estudo 
sobre a experiência internacional recente. Cadernos 
ENAP, Brasília, n. 10, 1996. 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: 
SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-
neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado 
democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

BARROSO, João. O Estado, a educação e a regulação 
das políticas públicas. Educ. Soc., Campinas, v. 26, n. 
92, p. 725-751, Out.  2005. 

BIRD. Empréstimo Número 8276 – BR – Rio Grande 
do Norte Regional DevelopmentandGovernance Project 
– Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do 
Rio Grande do Norte – RN Sustentável. International 
Bank for Reconstructionand Development. Brasília, 
2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional 
Curricular Comum do Ensino Básico [internet]. 2015 
Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br> 

GULLEDGE JUNIOR, T. R.; SOMMER, R. A. 
Business process management: public sector 
implications. Business Process Management Journal, 
v. 8, n. 4, p. 364-376, 2002. 

LIMA, Licínio C.. Democratic Management of Schools: 
from self-government to the rise of a managerial post-
democracy?. Educ. Soc., Campinas,  v. 35, n. 129, p. 
1067-1083,  Dec.  2014. 

MEDEIROS, Sonayra da Silva. RODRIGUES, Melânia 
Mendonça. O gerencialismo, reforma do Estado e da 
educação no Brasil. Revista Educação em Questão, 
Natal, v. 48, n. 34, p. 1216-240, jan./abr. 2014. 

OSTROFF, F. The Horizontal Organization: What the 
Organization of the Future Actually Looks Like and 
How it Delivers Value to Customers. Oxford University 
Press, 1999. 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei Nº 10.049, de 27 de 
jan. Aprova o Plano Estadual de Educação do Rio 
Grande do Norte (2015-2025) e dá outras providências, 
Natal, RN, jan. 2016. 

RIO GRANDE DO NORTE; BIRD, Banco 
Mundial. PROJETO INTEGRADO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: MANUAL OPERATIVO. 2017. 
Disponível em: 
<http://www.rnsustentavel.rn.gov.br/smiv3/site/docume
ntos/arquivo/f74ad6d9ec178735594b01eb8a50191f.pdf
>. Acesso em: 29 jul. 2018. 

SANTOS, Higor Monteiro; SANTANA, André Felipe; 
ALVES, Carina Frota. Análise de fatores críticos de 
sucesso da gestão de processos de negócio em 
organizações públicas. Revista Eletrônica de Sistemas 
de Informação, [S.l.], v. 11, n. 1, june 2012. 

SCHNEIDER, M. P. Políticas de avaliação em larga 
escala e a construção de um currículo nacional para a 
educação básica. EccoS – Revista Científica, São Paulo, 
n. 30, p. 17-33, jan./abr. 2013. 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E 
DAS FINANÇAS. AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE Nº 32/2015. Natal/RN: SEPLAN/RN, 
2015. 

SEPLAN. Processos: processos redesenhados / Maria 
Cristina Gonçalves Torres, Elizabete Garcia da Silveira, 
Gustavo Nogueira, Jéssica Morais de Moura. Natal: 
SEPLAN, 2016. Sociedade. Campinas, SP, v. 26, n. 92, 
out. 2005. 

SOUZA, DONALDO BELLO DE; MENEZES, 
JANAÍNA SPECHT DA SILVA. Planos estaduais de 
educação: desafios às vinculações com outros 
instrumentos de gestão local da educação. Rev. Bras. 
Educ., Rio de Janeiro, v. 22, n. 71, e227152, 2017.  

VEIGA, Ilma Passos da. Projeto político-pedagógico da 
escola: uma construção coletiva. In: VEIGA, Ilma 
Passos da (org.). Projeto político-pedagógico da escola: 
uma construção possível. Campinas: Papirus, 2003. 



 

 
 

102 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSÃO EDUCACIONAL E AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

Samira Fontes Carneiro - UERN 
samira.uern@gmail.com 

Ivonaldo Leite - UFPB 
ivonaldo.leite@gmail.com  

Resumo: O presente trabalho decorre dos resultados de uma pesquisa que teve como foco a política de implementação 
das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), procurando evidenciar as perspectivas de gestores, professores e pais na 
Rede Municipal de Ensino de Mossoró/RN. Trata-se de um objeto cuja relevância acadêmica se justifica em dupla 
perspectiva: como análise de uma política pública e como aprofundamento de estudos em termos de campo temático. 
Trata-se também de um tema imprescindível para a construção da cidadania e de uma sociedade efetivamente 
democrática, na medida em que está estreitamente associado à promoção dos processos de inclusão. Desde o século 
passado, no contexto nacional e internacional, mobilizações têm se sucedido procurando alcançar esse propósito. 
Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa qualitativa, levantando-se o material empírico através de entrevistas 
semiestruturadas e análise documental. Dentre os resultados aos quais se chegou, podem ser destacados: 1) A política de 
implementação das SRM precisa superar desafios; 2) O papel do Estado quanto à implementação de SRM deve ser 
reforçado; 3) A formação docente precisa ser aperfeiçoada e ampliada; 4) O êxito da política de implementação das 
SRM requer mais articulação entre gestores, professores e pais. Conclusivamente, assinala-se, por exemplo, que as 
SRM são muito relevantes para o processo de inclusão nas escolas, haja vista que elas oferecem aos estudantes e aos 
professores das salas convencionais um significativo apoio, pois disponibilizam recursos didático-pedagógicos, 
materiais e equipamentos de acessibilidade, efetivando os serviços de Atendimento Educacional Especializado.  

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Inclusiva; Salas de Recursos Multifuncionais. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
Ao longo da segunda metade do século XX, 

diversas iniciativas procuraram impulsionar a 
conscientização em torno dos processos de inclusão da 
educação especial. Seja em iniciativas da sociedade 
civil, seja em ações governamentais, essa agenda passou 
a ocupar um lugar de destaque. E foi assim que, no 
Brasil, os debates se desenvolveram a respeito, e foi 
também nesse contexto que, institucionalmente, 
emergiu a política de Salas de Recursos Multifuncional 
para apoiar o Atendimento Educacional Especializado. 
Tendo isso atenção, procuramos estudar esse processo 
na Rede Municipal de Ensino de Mossoró-RN, 
buscando averiguar a posição de gestores, professores e 
pais.  

Para efetivar o estudo, foi feita uma pesquisa 
qualitativa, a partir da análise de documentos e da 
realização de entrevistas semiestruturadas com gestores, 
professores e pais, no âmbito de um Curso de Mestrado 
e da produção da Dissertação correspondente ao mesmo.  

Considerando que, no processo de 
investigação, o universo concerne “ao conjunto de todas 
as unidades empíricas que o pesquisador estabelece 
como a base de sua pesquisa e da qual ele retira uma 
amostra” (PIRES, 2010, p. 166), tivemos como universo 
do nosso trabalho 19 escolas públicas da Rede de 

Ensino Municipal de Mossoró, as quais possuem Salas 
de Recursos Multifuncionais. Desse universo de escolas, 
definimos uma amostra a ser estudada, tendo em conta 
que, em tal processo de definição, são acionados 
critérios lógicos no sentido de garantir 
representatividade à amostragem, refletindo, com 
coerência, elementos que compõem o conjunto do 
universo que se tem em vista (BAUER; AARTS, 2002). 

Desse modo, definimos uma amostra composta 
por 03 escolas, considerando a representatividade delas 
em termos de porte e de temporalidade, no que concerne 
à cronologia, referente à implementação das Salas de 
Recursos Multifuncionais.   

 
2 A POLÍTICA DE SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS E A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
MOSSORÓ-RN 

O Brasil, ao longo dos últimos dez anos, 
construiu uma política bastante relevante no que diz 
respeito à inclusão educacional de estudantes com 
Necessidades Educacionais Especiais (NEE), haja vista 
que além da abertura para a matrícula em instituições 
públicas de ensino convencional, assim como na rede 
particular, a legislação prevê também que sejam dadas 
as condições adequadas e acessíveis para que tais 
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estudantes não só se matriculem nas escolas, mas 
tenham efetiva possibilidade de aprender. É garantido 
que os alunos com NEE tenham materiais e recursos de 
acessibilidade para o desempenho de atividades 
escolares, para possibilitar as oportunidades de 
aprendizagens. Ademais, é afirmado o direito desses 
estudantes de terem, além das aulas convencionais, o 
Atendimento Educacional Especializado, que 
complementa e/ou suplementa a formação dos 
estudantes com NEE. (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996).  

Assim, o Brasil construiu uma política voltada 
para a inclusão dos alunos com NEE, na qual é 
enfatizada a necessidade desses estudantes receberem o 
Atendimento Educacional Especializado, 
preferencialmente nas próprias escolas regulares.   

A este respeito, foram produzidos e 
institucionalizados diversos documentos que buscam 
amparar e nortear os sistemas de ensino na 
implementação de SRM nas escolas regulares e no 
desenvolvimento do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Entre os principais documentos 
oficiais do MEC com relação ao processo de 
implementação de SRM, podemos citar os seguintes: 

• A Portaria MEC n°13/2007, que dispõe sobre a 
criação do "Programa de Implantação de Salas 
de Recursos Multifuncionais" e que tem como 
objetivo apoiar os sistemas de ensino na 
organização e oferta do atendimento 
educacional especializado, de forma 
complementar ou suplementar à escolarização 
dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, matriculados em 
classes comuns do ensino regular de escolas 
públicas de educação básica; 

• O Manual de Orientação: Programa de 
Implantação de Salas de Recursos 
Multifuncionais (BRASIL, 2010);  

• A Portaria SECADI n° 25/2012, que trata das 
Orientações para o Processo de Adesão ao 
Programa de Implantação de Salas de 
Recursos Multifuncionais;  

• O Documento Orientador Programa de 
Implantação de Salas de Recursos 
Multifuncionais (BRASIL, 2012), documento 
elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) 
através da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI) e da Diretoria de Políticas de 
Educação Especial (DPEE).  

Desse modo, desde 2005, o MEC vem 
apoiando a abertura de Salas de Recursos 
Multifuncionais, e em 2007 cria o Programa de 
Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, o 
qual foi instituído pelo MEC/SECADI através da 
Portaria Ministerial nº 13/2007. Este programa integra o 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
– Viver sem Limite (BRASIL, 2012). 

Dados do INEP/MEC sobre as SRM, como 
também de pesquisas desenvolvidas por Mendes et al. 
(2010), Malheiro et. al. (2011) e Rabelo et. al. (2013), 
mostram que, no período entre 2005 e 2011,  foram 
criadas e financiadas 37.801 Salas de Recursos 
Multifuncionais no Brasil, espalhadas por diversos 
estados e municípios, contemplando assim 37.281 das 
escolas públicas que informaram, no censo escolar,  a 
matrícula de alunos público- alvo da educação especial, 
abrangendo cerca de 83% dos municípios de 26 estados 
brasileiros e o Distrito Federal. 

Rabelo et al (2013. p.1241), no estudo 
Observatório de Educação Especial: a implantação, 
organização e funcionamento das salas de recursos 
multifuncionais em Marabá-PA, nos mostram que tem 
ocorrido uma notória expansão dos serviços de AEE por 
meio da criação das Salas de Recursos Multifuncionais. 
Ainda conforme as autoras, as SRM são consideradas 
como um dos componentes fundamentais da atual 
Política de Educação Inclusiva. 

Malheiro et. al. (2011), em pesquisa realizada 
sobre a distribuição das salas de recursos 
multifuncionais no Brasil, tendo focado o contexto da 
sua criação em todo o  território nacional, apresentam o 
seguinte quadro do estabelecimento das mesmas, 
considerando a implantação até o ano 2009:  10% na 
região Norte; 31% na região Nordeste; 29% no Sudeste; 
11% no Centro-Oeste;  19% na região Sul. Dessa forma, 
podemos perceber que a região Nordeste é a que possui 
um maior número de SRM implementadas, a região Sul 
é a que apresenta um menor índice, e também que o 
Brasil já possui SRM implementadas em todas as 
regiões.  

Isso nos revela que o Brasil está buscando 
desenvolver uma política que visa à inclusão dos 
estudantes com NEE, através da política de implantação 
de SRM, promovendo o Atendimento Educacional 
Especializado em todo o país.  

Com relação à  implementação das Salas de 
Recursos Multifuncionais na Rede de Ensino Municipal 
de Mossoró/RN, a Secretaria Municipal de Educação e 
do Desporto de Mossoró (SMEDM) apresenta diversos 
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dispositivos normativos gerais de orientação da 
educação no município, como também algumas leis 
específicas que amparam e tratam da educação 
inclusiva, especificamente de como desenvolver ações 
relativas aos alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais, a exemplo do processo de avaliação dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Há 
ainda a lei que trata da terminalidade específica de 
estudantes com deficiência intelectual e/ou deficiência 
múltipla. Vale ressaltar que mesmo as leis mais gerais 
também tratam da educação especial, tendo algum 
tópico a respeito da inclusão escolar e do Atendimento 
Educacional Especializado.  

Entre esses documentos locais, podemos citar:  
- Lei nº 1.978/2004, que instituiu o Plano 

Municipal de Educação e (MOSSORÓ, 2004), em 
sintonia com a Lei Federal 10.172, de 09/01/2001, que 
trata do Plano Nacional de Educação (PNE); 

- O próprio Plano Municipal de Educação - 
2004/2013 (MOSSORÓ, 2004),  

- Lei nº 2.717, de 27 de dezembro de 2010, que 
institui a política de Responsabilização Educacional no 
município de Mossoró e dá outras providências 
(MOSSORÓ, 2010). Esta lei apresenta como seu 
objetivo promover a melhoria da qualidade do Sistema 
Municipal de Ensino, por meio da execução de ações 
planejadas, do estabelecimento de metas educacionais, 
do investimento crescente e sistemático de recursos 
financeiros e da avaliação de desempenho, tendo como 
foco principal o aluno e, como resultado dessa política, 
a melhoria dos indicadores educacionais e sociais. 
(MOSSORÓ, 2010); 

- Resolução nº 02/2010 – CME, que dispõe 
sobre a Terminalidade Escolar de alunos com 
necessidades educacionais especiais na área da 
deficiência intelectual e/ou deficiências múltiplas, das 
escolas da rede municipal de ensino e dá outras 
providências correlatas; 

- Decreto nº 3491/2009, de 31 de Julho de 
2009, que dispõe sobre a definição de níveis e 
parâmetros de enquadramento dos estabelecimentos da 
Rede Municipal de Ensino de Mossoró, sendo as 
unidades educacionais caracterizadas conforme os 
seguintes níveis, a saber: Porte I, Porte II, Porte III, 
Porte IV e Porte V;  

- Instrução Normativa nº 01/2010 – CME, que 
dispõe sobre a normalização e a orientação do processo 

de avaliação dos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação matriculados na Rede 
Municipal de Ensino. 

Podemos perceber então que a SMEDM tem 
atentado para o cumprimento de objetivos e metas, 
buscando o desenvolvimento de ações previstas nos 
documentos legais, objetivando a promoção da inclusão 
nas unidades escolares ligadas à Rede Municipal de 
Ensino de Mossoró (RMEM). 

Dados constantes nos arquivos da Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto de Mossoró nos 
mostram que a atenção mais específica voltada aos 
alunos com deficiência e outras Necessidades 
Educacionais Especiais teve início no ano de 2003, a 
partir da estruturação de um setor próprio voltado aos 
alunos com NEE – a Coordenação de Educação 
Especial (CEE), que é responsável pelo Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). 

Desde então, a Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto de Mossoró, através da 
Coordenação de Educação Especial, veem 
desenvolvendo várias ações para a melhoria dos 
Atendimentos Educacionais Especializados aos alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais.  

Em 2006, foi implantada a primeira Sala de 
Recursos Multifuncionais na Unidade Educacional 
Escola Municipal Francisco de Assis Batista, escola está 
localizada na Rua Eufrásio de Oliveira, s/n, no bairro 
Alto da Conceição. 

Com o advento da política de inclusão nas 
escolas, a SMEDM seguiu as prescrições dos 
documentos normativos e orientadores do MEC, os 
quais afirmam que as pessoas com deficiência não 
deverão mais estudar em escolas especiais, ou seja, nas 
instituições especializadas que ensinavam somente 
pessoas com deficiência, orientando no sentido de que 
todos os estudantes com NEE pudessem estudar nas 
mesmas escolas dos alunos sem deficiência.  

Seguindo as diretrizes do MEC, a SMEDM 
buscou então ampliar o número de Salas de Recursos 
Multifuncionais. A cada ano, através do Setor de 
Educação Especial/Coordenação de Educação Especial, 
a Secretaria tem procurado alargar a oferta do 
Atendimento Educacional Especializado, instituindo 
mais SRM. Isto é o que podemos perceber, a seguir, no 
gráfico, que apresenta a evolução numérica da 
implementação das SRM entre 2006 e 2014. 
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GRÁFICO: EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS SRM NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MOSSORÓ 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados na Coordenação de 

Educação Especial/SMEDM/PMM 
Assim, conforme evidenciam o gráfico, 

podemos constatar que ocorreram significativos avanços 
no que se refere à implementação de Salas de Recursos 
Multifuncionais na Rede de Ensino de Mossoró/RN.   

Podemos assinalar que o número de Salas de 
Recursos Multifuncionais tem sido ampliado de forma 
constante no município de Mossoró. As salas são 
implantadas de acordo com o número de alunos com 
NEE matriculados na rede, e, a partir da demanda, são 
abertas novas Salas. 

 
3 A POLÍTICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
PRECISA SUPERAR DESAFIOS 

Não obstante os esforços em torno da 
implementação da política de Salas de Recursos 
Multifuncionais e da Educação Inclusiva em geral no 
município de Mossoró, verificamos que ainda há muitos 
desafios a serem enfrentados, tais como: necessidade de 
estruturação de mais Salas de Recursos Multifuncionais; 
disponibilização de transporte escolar; melhoria das 
condições físicas das escolas; presença de mais 
auxiliares para alunos com NEE nas salas de aula 
regulares, etc.  

 
3.1 - PAPEL DO ESTADO QUANTO À 
IMPLEMENTAÇÃO DE SRM  

Uma das mais importantes contribuições para a 
efetivação da política de Educação Inclusiva se refere à 
implementação de Salas de Recursos Multifuncionais, 
tendo o Estado, apesar das suas incongruências como 
espaço de poder, desempenhado um papel central nesse 
sentido. Fato este que está bastante evidente em 
Mossoró. Por outro lado, há a necessidade de o Estado 
investir mais, tanto em recursos humanos como também 
em recursos materiais, haja vista que as escolas têm 
demandas urgentes a serem atendidas, para garantir o 
êxito do processo de inclusão.  

 

3.2 - IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO: PRECISA 
SER APERFEIÇOADA E AMPLIADA  

Assinalamos que um dos aspectos mais 
importantes para que a inclusão aconteça com qualidade 
nas escolas se refere à formação dos profissionais.   

Assim, quanto à formação, percebemos que 
existem investimentos na formação continuada dos 
profissionais da educação, tanto por parte do Governo 
Federal como também da Prefeitura Municipal de 
Mossoró. Existe formação fornecida pelo MEC, tanto 
em nível de cursos de extensão como em nível de pós-
graduação, com cursos de especialização em 
Atendimento Educacional Especializado. Com relação à 
realidade local, verificamos que são realizados 
encontros de formação sob a responsabilidade da 
própria Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, 
como também cursos em parceria com o MEC.  

Porém, observamos que, apesar de existirem 
investimentos no que se refere à formação, as suas ações 
ficam muito restritas, sendo direcionadas geralmente 
aos professores de Salas de Recursos Multifuncionais e 
àqueles educadores que possuem em sua sala de aula 
regular alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais.  

Há, portanto, a necessidade de aperfeiçoar e 
ampliar o processo de formação para atuar na Educação 
Inclusiva, contemplando os demais profissionais das 
escolas.  

 
3.3 - O ÊXITO DA POLÍTICA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS REQUER MAIS 
ARTICULAÇÃO ENTRE GESTORES, 
PROFESSORES E PAIS  

Conforme a análise do material empírico da 
pesquisa, é possível concluir que há a necessidade de 
uma maior articulação entre gestores, professores e pais 
em relação ao processo de implementação das Salas de 
Recursos Multifuncionais em Mossoró. É possível que 



 

 
 

106 

alguns percalços relativos às SRM no município 
pudessem ser evitados (com no caso do transporte) na 
medida em que essa articulação fosse desenvolvida, 
tornando a comunidade escolar – ao agregar gestores, 
professores e pais – um sujeito coletivo ativo na 
superação dos desafios que estão colocados à Educação 
Inclusiva no município. 

 
4 - CONCLUSÕES 

Existem muitos outros aspectos envolvendo as 
Salas de Recursos Multifuncionais e a Educação 
Inclusiva em geral, além da sua política de efetivação, 
que demandam análise, como é o caso, por exemplo, das 
formas de avaliação da aprendizagem e da 
concretização da socialização pretendida para os 
alunos.  Desse modo, então, é imprescindível 
desenvolver novos estudos e pesquisas sobre a referida 
temática, sobretudo tendo em conta a mudança nos 
encaminhamentos das políticas educacionais brasileiras 
nos últimos tempos. Não se deve perder de vista que as 
Salas de Recursos Multifuncionais são muito relevantes 
para o processo de inclusão nas escolas, haja vista que 
elas oferecem aos estudantes e aos professores das salas 
convencionais um significativo apoio, pois 
disponibilizam recursos didático-pedagógicos, materiais 
e equipamentos de acessibilidade, efetivando os 
serviços de Atendimento Educacional Especializado.  
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Resumo: O estudo analisou as teses e dissertações da BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) na 
área de educação com a temática o sucesso escolar, no período de 2011 a 2016.  Procurou-se conhecer as compreensões 
a respeito do sucesso escolar abordadas por diferentes autores encontrados nas produções acadêmicas mapeadas, bem 
como, observar onde esses autores coincidem e divergem em suas concepções a respeito do sucesso escolar. As 
produções pesquisadas apontaram aportes teórico que discutem o sucesso escolar sob diferentes perspectivas. 

Palavras-Chave: Sucesso escolar. Produção Acadêmica. Política Educacional. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Este artigo apresenta resultados de pesquisa 

que teve o propósito de fazer um mapeamento de teses e 
dissertações produzidas em programas de pós-
graduação em educação no período de 2011 a 2016, que 
abordem direta ou indiretamente o “sucesso escolar”. 
Nosso objetivo foi mapear as temáticas investigadas 
sobre sucesso escolar, os principais resultados e aportes 
teóricos inerentes às pesquisas e estabelecer relações 
entre os fatores que mobilizam e ou determinam o 
sucesso escolar de estudantes da educação básica a 
educação superior. Nosso estudo é relevante para o 
desvelamento de temas convergentes e/ou divergentes 
concentrados no período, bem como a visualização das 
principais temáticas abordadas sobre o sucesso escolar.  

Trata-se de uma pesquisa denominada de 
estado do conhecimento (VOSGERAU & 
ROMANOWSKI, 2014). Uma pesquisa dessa natureza 
estimula a revisão contínua de dados organizados, e se 
constitui instrumento eficaz para a compreensão e 
interpretação do objeto de estudo. Os resultados do 
nosso estudo fortalecem o debate das políticas públicas 
de educação e do papel da escola no tocante a ações que 
mobilizem e impulsionem o sucesso escolar em 
diferentes contextos. 

Esse tipo de estudo que se propõe a analisar a 
produção acadêmica tem sua relevância para o 
levantamento e definições de tendências em relação à 
categoria em estudo. É importante também para a 
constituição de um banco de dados analítico/descritivo 
para os estudos e pesquisas da área, fortalecendo o 
campo de conhecimento por meio da análise das 
investigações teórico e conjuntural sobre “sucesso 
escolar”, impulsionando a realização de novos estudos, 
mais aprofundados. Registre-se que, a necessidade de 

mapear a produção acadêmica é fundamental para o 
conhecimento do campo pesquisado. Sobretudo, porque 
o campo científico, conforme aponta Bourdieu (2001. p. 
18) é “um lugar de uma luta, mais ou menos desigual, 
entre agentes desigualmente dotados de capital 
específico [...]”, podendo com isso serem legitimadas 
determinadas produções em detrimento de outras. 
Ressalta-se ainda conforme aponta Charlot (2006) a 
necessidade da realização de balanços periódicos das 
pesquisas em educação no país, no sentido de definir 
pontos de partida, pontos de apoio e caminhos a seguir 
ou a serem refeitos. 

O corpus empírico da pesquisa foi a Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT). Para a realização do estudo foram 
utilizados os seguintes passos: a) Estudo teórico do 
conceito de “sucesso escolar”; b) Busca online de 
resumos de teses e dissertações na BDTD, no período de 
2011 a 2016 a partir dos descritores: sucesso escolar, 
êxito escolar, camadas populares, trajetória escolar, 
longevidade escolar; c) Filtragem dos resumos por meio 
de mecanismos de busca, com uso de operados 
booleanos - AND (E), OR (OU), NOT (MENOS) – que 
servem para combinar vários termos numa mesma 
pesquisa. A sua utilização é de grande utilidade sempre 
que é necessário afinar uma pesquisa numa base de 
dados. Foram priorizados trabalhos em que os 
descritores fossem predominantes no título, resumo e 
palavras-chave dos trabalhos; d) Tabulação dos resumos 
mapeados por: tipo de pesquisa, aporte teórico, 
procedimentos metodológicos, subtemáticas; e) 
Agrupamento e análise das subtemáticas abordadas.  
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2 A TEMÁTICA SUCESSO ESCOLAR 
Pesquisas sobre sucesso escolar entendido 

como trajetórias escolares bem sucedidas têm surgido 
no Brasil a partir da década de 1990, tais como os 
trabalhos de Viana (1998), Silva (1999), Portes (2001), 
Barbosa (2004), Zago (2006), Almeida (2006) dentre 
outros. Destacam-se ainda os estudos de Piotto (2008) 
em fazer revisão dessas pesquisas, apontando 
contribuições e desafios em relação à investigação sobre 
o acesso e a permanência do estudante das camadas 
populares no ensino superior.  

Segundo Gatti (2010, 2008) o termo sucesso 
escolar é utilizado muitas vezes apenas como resultado 
bem-sucedido de aprendizagens de conteúdos 
curriculares, atribuído ao aluno em função do bom 
desempenho nas avaliações escolares ou ao conjunto de 
alunos em razão das avaliações em larga escala. No 
entanto, apesar de os aspectos cognitivos devam ser 
considerados, não se constitui o único indicador de 
sucesso escolar. Mas, implica também, um conjunto de 
aspectos de desenvolvimento da sociabilidade. Desse 
modo, Ireland et al. (2008, p.45), argumentam que, em 
se tratando de sucesso e fracasso escolar, não os entende 
como fatos isolados, mas, sim, como situações 
construídas ao longo da história institucional, cultural, 
social, relacional e pessoal dos alunos, cujos sentidos 
precisavam ser explicitados. 

Há ainda, outros entendimentos na literatura, 
tais como o entendimento de sucesso escolar enquanto 
condição da ascensão social pelos estudos através da 
permanência no sistema escolar até o ensino superior 
(BERGIER; XYPAS, 2013), processo este, que pode 
ocorrer em decorrência de várias condições e fatores. 
Nesse contexto, nosso estudo ao mapear pesquisas que 
se propõem a discutir o sucesso escolar, se defronta com 
diversas perspectivas para explicar esse fenômeno. 
Dentre essas perspectivas teóricas que discutem a 
referida temática citamos algumas que localizamos em 
nossa pesquisa: Bourdieu (2008) e Lahire (2004) que 
explicam o sucesso escolar através da cultura e do 
investimento familiar; Charlot (2000) que explica o 
sucesso escolar através da mobilização do aluno pelo 
saber; Bergier; Xypas (2013) que defendem a sociologia 
do improvável, em que mesmo em condições adversas 
alunos de camadas populares podem ascender 
socialmente por meio dos estudos.  

 
3 OS ACHADOS DA PESQUISA 

Com o mapeamento de teses e dissertações 
realizado no período de 2011 a 2016, foi possível 
tabular o total de 41 trabalhos, entre eles 32 dissertações 

e 9 teses.  É importante destacar que além dos 
descritores previamente escolhidos para filtragem de 
nosso estudo, outros descritores apareceram com 
constância em alguns trabalhos, tais como: relação 
família-escola, processos de escolarização, desempenho 
escolar e práticas de gestão escolar. 

Nos trabalhos do recorte temporal de 2011 a 
2012 as concepções de sucesso escolar encontradas 
relacionam a temática a alguns aspectos na perspectiva 
de Lahire (1997, 2004, 2008) o mesmo autor em anos 
diferentes. Uma das perspectivas que os trabalhos 
abordam são relacionadas a presença da família e o 
investimento que ela faz no processo de escolarização 
do aluno, pois em alguns casos o fracasso escolar do 
aluno se dar devido à falta de apoio da família. Segundo 
Lahire (2004), o sucesso e o fracasso escolar podem 
depender também de como se aproximam ou se 
distanciam os modos de socialização escolares e 
familiares. Lahire (2008) enfatiza que as condições 
econômicas são necessárias, porém não suficientes para 
explicar casos de sucesso escolar, o autor ainda aponta 
para as diferentes especificidades existentes no interior 
de cada família. Ele afirma que um capital cultural 
familiar só pode ter efeito socializador sobre as crianças 
se for possível encontrar os meios (situações e tempo) 
de ser transmitido. Outra concepção abordada nos 
trabalhos ressalta que é possível famílias com capital 
cultural reduzido conseguir levar os filhos a obter 
sucesso escolar, por meio de uma presença constante, de 
apoio moral e afetivo, ou seja, existem várias formas da 
família acompanhar a escolaridade da criança. 

Em um dos trabalhos analisados identificamos 
a perspectiva de Arroyo (2005) falando especificamente 
dos alunos da E.J.A., tratando a respeito do movimento 
intencional que o próprio aluno faz ao buscar a escola, 
já Viana (1998) aponta como principal indicador de 
sucesso escolar o acesso ao ensino superior e a 
permanência na escola até alcançar essa etapa. Ainda do 
recorte temporal, 2011 a 2012, foi possível encontrar 
concepções baseadas em Bourdieu (2007), que 
estabelece alguns fatores relacionados ao sucesso 
educacional dos estudantes como a formação cultural 
dos ascendentes, a localização da residência da família 
(centro ou periferia), o tipo de instituição de ensino que 
o estudante frequentou, o número de filhos e a trajetória 
social do chefe do grupo familiar, como também a 
noção de capital cultural como hipótese de explicar o 
sucesso escolar e o que Bourdieu (2006) denominou do 
ethos familiar, um conjunto de valores internalizados, 
de forma mais indireta que direta que se constitui como 
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fator importante para o aluno obter o sucesso e que 
valoriza e incentiva o conhecimento escolar. 

A partir dos dados analisados é possível 
perceber que no período de 2015 a 2016 há um 
crescente interesse por trabalhar a temática, pois, nas 
pesquisas o número de teses e dissertações mais que 
dobrou comparados ao corte temporal de 2011 a 2012. 
O aporte teórico mais citado em grande parte das 
produções foi de Bourdieu (2008), que discute a 
influência do capital cultural nos processos de ensino-
aprendizagem e consequência deste para a obtenção de 
uma trajetória escolar de sucesso, o capital cultural 
familiar seria assim então, definidor para um trajeto de 
sucesso de seus filhos, onde Bourdieu (2008b, p. 42.) 
afirma, “A influência do capital cultural se deixa 
apreender sob a forma da relação, muitas vezes 
constatada, entre o nível cultural da família e o êxito 
escolar da criança”. Assim sendo, o sucesso escolar das 
crianças e/ou adolescentes e até adultos, depende do 
nível de escolaridade, conhecimento, e até a 
possibilidade de acesso que aquela família proporcione 
aos conhecimentos, assim, nas teses e dissertações 
analisadas, em uma maioria delas, usa-se o capital 
cultural que a família proporciona para explicar a 
trajetória de sucesso que estes desempenham.  

É possível apontar também a perspectiva de 
Charlot (2008), que atribui o alcance do sucesso escolar 
como responsabilidade do indivíduo por si mesmo, pois, 
este deveria assim aproveitar as oportunidades que lhe 
são concedidas, portanto, o sucesso e/ou o fracasso 
escolar não dependem de aspectos familiares ou apenas 

familiares, mas sim, o próprio indivíduo está no centro 
da busca pelo seu sucesso escolar, para isso, Charlot 
(2005), afirma que: 

o que produz o sucesso ou fracasso 
escolar é o fato de o aluno ter ou não uma 
atividade intelectual – uma atividade 
eficaz que lhe possibilite apropriar- se dos 
saberes e construir competências 
cognitivas. Se um aluno fracassa na 
escola, não é diretamente porque pertence 
a uma família popular, é porque não 
estuda ou porque não o faz de maneira 
eficaz (2005, p. 54). 

Portanto, algumas teses e dissertações também 
apontam que o indivíduo em idade escolar é o principal 
responsável por seus méritos, de modo que as situações 
de sucesso escolar ou posterior fracasso, depende da 
atitude dos indivíduos frente às problemáticas nos 
processos de ensino-aprendizagem, como também suas 
posturas frente ao aproveitamento das oportunidades 
que lhes são concedidas. 

Ao final da fase de tabulação de dados dos 
resumos é possível notar algumas aproximações entre os 
autores das teses e dissertações, tanto nas escolhas de 
aportes teóricos, de modo que autores como, Bordieu 
(2007), Lahire (1997), Charlot (2000/2005), Luck 
(2009), dentre outros estão referenciados em uma 
maioria dos trabalhos tabulados.  Como também há 
subtemáticas que se repetem em diversos dos trabalhos, 
tais como, ensino médio, gestão escolar, educação a 
distância, fracasso escolar, educação familiar, entre 
outras subtemáticas. 

Quadro 1 síntese com os principais aportes teóricos encontrados nos resumos pesquisados: 
Teóricos/Referências Teoria/contribuições Principais conceitos 
Bourdieu (2007) 
BOURDIEU & PASSERON (2008) 

Teoria da reprodução Capital cultural   

Lahire (2004)  Sociologia dos indivíduos Diversidade inter e intraindividual 
Charlot (2000)  Teoria da relação ao saber  Mobilização 
BERGIER; XYPAS (2013)  Sociologia do improvável Ascensão social pelos estudos 
WEINER, Bernard (1979) Teoria da atribuição Implicações emocionais e motivacionais  
DUBET, François (1994) Sociologia da experiência Ação social e subjetividade 

 
4 CONCLUSÕES 

Mediante as buscas realizadas foi possível 
perceber um déficit em relação a quantidade de 
trabalhos que contemplavam a temática no período de 
2011 a 2012, vale ressaltar que a busca efetuada focou 
no sucesso escolar a partir dos títulos dos trabalhos. Os 
autores mais citados nos trabalhos foram Lahire e 
Bourdieu.  Os trabalhos mapeados atribuem o sucesso 
escolar ao ingresso do aluno no ensino superior, 

relacionando-o também a fatores como o papel da 
família na escolarização e obtenção do sucesso, e a 
influência do poder aquisitivo que o aluno possui. 
Durante todo o processo de busca identificamos alguns 
termos similares ao sucesso escolar, entre eles: sucesso 
acadêmico, sucesso da aprendizagem, sucesso de 
desempenho dos alunos e sucesso educacional. 

Dentre os períodos pesquisados, no corte 
temporal entre 2015 a 2016 é notório que  grande 
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maioria dos autores das teses e dissertações fazem a 
relação entre o sucesso escolar a permanência desses 
alunos nas escolas, sendo dotados de boas notas e 
conseguindo atingir o ensino superior e ainda 
convergem em respeito aos meios para se atingir o 
êxito, concordando que não há receita, cada indivíduo 
traça seu percurso escolar de um jeito diferente, o que 
existem são fatores que associados podem induzir esses 
indivíduos ao ideal de sucesso escolar, como, 
participação familiar, do professor/escola e o próprio 
indivíduo com sua motivação (CARVALHO, 2010). 
Apontam em muitos momentos o sucesso escolar ligado 
ao capital cultural da família cunhado por BORDIEU 
(2008), e em como este pode favorecer a trajetória 
escolar exitosa. O sucesso escolar como principal 
responsabilidade a do indivíduo (aluno) que deve saber 
aproveitar as oportunidades (CHARLOT, 2008). 

De fato o sucesso escolar é um trajetória de 
vida muito almejada por muitos, os estudos realizados 
nos demonstram que existem diversas possibilidades de 
se produzir uma vida escolar de sucesso, porém, é 
válido lembrar que o conceito de sucesso é relativo e 
por diversas vezes muito pessoal a cada indivíduo, a 
cada núcleo familiar, de modo que em um contexto de 
analfabetismo extremo, em uma família que a maioria 
não teve a oportunidade de sequer chegar à escola, 
conseguir que seu filho estude, aprenda a ler e escrever, 
já é sinônimo de sucesso, o que difere totalmente de 
uma família com um contexto familiar de alto nível de 
escolarização, quando os pais possuem um alto nível de 
letramento, formação acadêmica, empregos 
confortáveis, ao filho desta família, a educação formal 
faz parte de seu cotidiano, assim como a leitura, a escola 
é então seu caminho natural.  

Portanto, o sucesso escolar é refletido de 
muitas formas nas produções acadêmicas: desde a 
questão do desempenho em que tirar boas notas, ou 
chegar a universidade, concluir esta com grande mérito, 
como também, nos é demonstrado que as trajetórias que 
levam ao ideal de sucesso, são das mais variadas, vão de 
motivos pragmáticos, a motivos extremamente 
subjetivos. A questão do sucesso escolar relacionada a 
constituição familiar, também é amplamente debatida 
nos estudos, como meio para se alcançar tal mérito, 
dando suporte, estrutura (psicológica e econômica), 
auxiliando na prática diária da construção dessa 
trajetória escolar exitosa. A gestão escolar, também 
aparece em alguns estudos como instrumento para 
propiciar um ambiente educativo que proporcione 
conhecimentos, crescimento pessoal, e possibilidades de 
crescimento acadêmico, de ascensão no campo escolar.  

A partir dos trabalhos mapeados, a maioria dos 
destes dialogam com autores que atribuem do 
sucesso/fracasso escolar como responsabilidade da 
escola e do aluno, (PATTO, 1999) influência do capital 
cultural da família e aluno, (BOURDIEU, 2008) a 
importância do ambiente social e familiar que o aluno 
está inserido como fator precursor para o sucesso 
escolar (LAHIRE, 1997). 
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Resumo: O objetivo desse artigo é analisar a perspectiva de reinserção dos jovens na proposta educacional do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) 2008 a 2012, voltada para aqueles com a idade entre 18 e 29 anos, 
os quais se encontravam em situação de vulnerabilidade, que haviam concluído o quarto ano de escolaridade e não 
prosseguido do quinto ao nono ano do ensino fundamental. Propomo-nos a compreender esse programa como política 
pública de educação de natureza inclusiva, cuja proposta curricular tem caráter integrador, direcionado às dimensões: 
elevação da escolaridade – conclusão do ensino fundamental –, ação cidadã e qualificação profissional certificada como 
formação inicial. A fundamentação teórica e metodológica do estudo é orientada pela abordagem histórico-crítica, que 
articula o contexto socioeconômico e político no qual o objeto se inscreve em face ao embate e aos desafios susceptíveis 
ao campo da política educacional para um determinado segmento popular da sociedade. A revisão da literatura e a 
análise documental pautam o conteúdo do texto cuja organização compreende: introdução, problematização da inclusão 
e exclusão escolar no ensino fundamental e a perspectiva de escolarização como indício de inclusão social. Concluímos 
que, de acordo com os dados apresentados nas avaliações externas das três entradas do período em evidência o 
programa Urbano alcançou, em parte, seu objetivo que era reintegrar ao sistema educacional brasileiro cerca de 200.000 
mil jovens do total de 15,4 milhões que se encontravam fora da escola. 

Palavras-chave: Inclusão educacional. Jovens e adultos. ProJovem urbano. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A reinserção de jovens em ambiente de 
escolarização a que se propôs o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano (2008-2012), 

contrapõe-se à exclusão a que eles foram submetidos em 
escolas públicas estatais brasileiras. O programa 
contemplava um contingente de pessoas entre 18 e 29 
anos de idade, em situação de vulnerabilidade, que 
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haviam concluído, apenas, o quarto ano e não 
prosseguido no ensino fundamental. Isso constituía um 
desafio aos que governavam o país a partir de 2003, 
alinhados ao princípio da educação como direito de 
todos e dever do estado brasileiro. Como resposta aos 
problemas que haviam sido constatados em relação a 
esse segmento da população, foi formulado um 
programa específico contemplando as dimensões: 
elevação da escolaridade – conclusão do ensino 
fundamental –, ação cidadã e qualificação profissional 
com certificação da formação inicial. 

Para atendê-las, tinham como base um 
currículo integrado, por “[...] considerar as dimensões 
humanas do conhecimento, da ação e do compromisso 
consigo mesmo e com os outros”. (BRASIL, 2008, p. 
78). A capacitação dos professores desenvolvia-se por 
especialistas em educação, em qualificação para o 
trabalho e serviço social, por meio de oficinas e estudos 
específicos. 

Conforme essa lógica, fundamenta-se no 
princípio de ser o jovem um sujeito que, por meio da 
educação formal, constrói uma identidade que 
possibilita atuar no mundo para transformar suas 
condições de vida. A proposição é de que a 
aprendizagem se efetiva, de fato, quando o estudante 
consegue relacionar novos conhecimentos com as 
experiências prévias e situá-las em diferentes facetas do 
ser humano (BRASIL, 2008, p. 16). 

Neste trabalho, analisamos aspectos da 
dimensão elevação dos estudos que objetivava a 
conclusão do ensino fundamental dos estudantes do 
programa, por meio de novas formas de aquisição do 
conhecimento e da reelaboração de suas próprias 
experiências e visão de mundo. Assim, poderia 
reposicionasse quanto à sua inserção social e 
econômica. 

O aporte teórico e metodológico está ancorado 
na abordagem histórico-crítica que visa articular o 
contexto socioeconômico e político no qual o objeto se 
inscreve, em virtude do embate e dos desafios 
susceptíveis ao campo da política educacional para o 
segmento da juventude em condição de pobreza. Na 
pesquisa, procedemos à revisão da literatura, à análise 
documental e de dados estatísticos, emanados das 
avalições no curso do programa. 

O texto está organizado em três partes inter-
relacionadas entre si: introdução, elevação de estudos 
como dimensão do ProJovem Urbano, contrapondo-se à 
histórica exclusão dos estudantes brasileiros pobres da 
escola pública e gratuita na idade regulamentada. Essa 

demanda   requereu políticas específicas para o semento 
da população; e considerações finais. 

Com a análise dos dados extraídos das 
avaliações externas do programa, como política de 
governo, constatamos que ele suscitou, a reinserção na 
escola de pessoas jovens que estavam fora do sistema de 
ensino brasileiro. Alcançou, portanto, em parte, seus 
objetivos ao reintegrar a parcela que estava totalmente 
excluída dos sistemas de ensino, atendendo, assim, de 
modo satisfatório a algumas necessidades dessa 
população.  

 
2 ELEVAÇÃO DOS ESTUDOS: DIMENSÃO DO 
PROJOVEM URBANO EM CONTRAPONTO À 
EXCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES 
BRASILEIROS POBRES  

Neste subitem, temos como pressuposto que as 
políticas de educação para jovens e adultos decorrem da 
ineficiência do poder público estatal que, por inúmeras 
razões, não oferecem as condições necessárias para 
produzir, nos sistemas de ensino ambientes 
suficientemente atrativos para manter, na escola, as 
crianças nela matriculadas. Isso significa que a escola 
que temos não está equipada do ponto de vista físico, 
material, pedagógico e de pessoal – gestores, 
professores e apoio – devidamente qualificados para 
lidar com o ensino e com as novas aprendizagens das 
crianças. 

Ao contrário do que deveria ser, a escola que 
temos mantém um currículo que, tomando emprestado o 
termo do atletismo clássico, se associando ao percurso a 
ser seguido pelos estudantes (CHARTIER, 2003), não 
corresponde às realidades de quem nela trabalha ou 
estuda. As definições relativas ao curso e a(s) 
disciplina(s) moldam as pessoas – crianças, jovens e 
adultos – nela inscritas, assim como o conhecimento 
que a permeia, fugindo à diversidade característica do 
corpo administrativo-burocrático, docente e discente. 

Assim, os componentes formais e os humanos, 
na escola, são todos vistos uniformemente; os diferentes 
como se fossem todos iguaizinhos. Numa verdadeira 
camisa de força, cresce a luta de cada um e do coletivo 
pela libertação das amarras que os aprisionam, não 
permitindo ver, no espelho, as diferenças que carregam 
como classe ou grupo social. 

Em face dessas contradições, nutrem 
sentimentos como o de não pertencimento ao ambiente 
escolar e dele procuram fugir, refugiando-se nos 
problemas próprios da classe de seus pais, dos seus e/ou 
de outros familiares. Como resultado dos antagonismos, 
forma-se o grande contingente de jovens e/ou de adultos 
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que, no tempo regulamentado para a escolarização, se 
evadiu ou abandonou esse campo nos diferentes níveis 
do ensino básico, compondo, assim, a demanda da 
educação de jovens e adultos em seus diversos 
formatos. 

É com essa compreensão que objetivamos, no 
presente estudo, analisar a proposta de reinserção 
escolar apresentada pela dimensão elevação dos estudos 
do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
ProJovem Urbano. O programa voltou-se para o 
segmento da população situado em um contexto social, 
político e econômico frontalmente demarcado pelos 
elevados índices de desigualdades, que retroalimenta a 
pobreza e a miséria de grande parte da sociedade em 
detrimento de uma minoria que a eles tem o acesso 
assegurado. Então, o programa incentivava a conclusão 
do ensino fundamental, a qualificação profissional e a 
participação em ações comunitárias visando melhorar 
suas condições sociais dos excluídos dos benefícios da 
vida em sociedade, em particular, da escola e do mundo 
do trabalho. 

A esse contexto, revelado em uma sociedade 
assimétrica, se alinha a realidade brasileira, a qual, 
segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
publicada de 2017, mostra que  

[...] a renda per capita dos 20% que 
ganham mais, cerca de R$ 4,5 mil, chega 
a ser mais de 18 vezes que o rendimento 
médio dos que ganham menos e com 
menores rendimentos por pessoa – cerca 
de R$ 243. No Brasil, em 2016, a renda 
total apropriada pelos 10% com mais 
rendimentos (R$ 6,551 mil) era 3,4 vezes 
maior que o total de renda apropriado 
pelos 40% (R$ 401) com menos 
rendimentos, embora a relação variasse 
dependendo do estado brasileiro [...]. 
(IBGE, 2016). 

Corroborando esses dados, ainda de acordo 
com a pesquisa “[...] as pessoas com os 10% menores 
rendimentos do país, era a parcela da população de 
pretos ou pardos que alcançava 78,5%, contra 20,8% de 
brancos [...]”. (IBGE, 2016). 

Essa discrepância na distribuição da renda se 
confronta com os avanços científicos e tecnológicos 
aplicados a vários campos de atividades, não 
correspondendo, inclusive, às necessidades básicas, 
decorrentes do atraso do qual padece a maior parte da 
população brasileira. Uma parcela significativa dessa 
população vive em situação precária, com o 
complicador de ser vista com naturalização e as 

desigualdades serem agravadas por preconceitos, pelo 
descaso do poder público e de parte da sociedade. Aos 
desfavorecidos, que constituem a maioria, impõem-se 
desvantagens que afetam, particularmente, o segmento 
juvenil pobre, em contraposição à abundância usufruída 
entre poucos que acumulam a riqueza. 

Draibe (1998), ao teorizar sobre as políticas 
sociais de orientação neoliberal, focalizadas, afirma que 
a superação das desigualdades socioeconômicas é uma 
necessidade e uma condição para a estabilidade política, 
para o desenvolvimento e para a autonomia de uma 
nação, 

[...] mas a eliminação da pobreza, a 
diminuição dos graus mais gritantes de 
desigualdades e a ampliação do acesso 
das camadas desfavorecidas aos 
benefícios do crescimento econômico 
constituem também condição da 
estabilidade política. Em outros termos, a 
estabilidade dos ajustamentos estará 
comprometida se os piores desequilíbrios 
sociais não forem eliminados, antes 
mesmo de se transformarem em 
desequilíbrios políticos [...]. (DRAIBE, 
1998, p. 92). 

Desse modo, a implementação dessas políticas 
tornou-se uma condição sine qua non para amenizar as 
condições de pobreza. Pois, no caso delas serem 
plenamente superadas, teríamos a garantia de 
estabilidade política e, quiçá, da ordem social. 

Nesse sentido, no campo das políticas 
educacionais, sobressai o debate em torno da agenda de 
setores organizados da sociedade. Urge construir, 
estrategicamente, propostas de educação e de ensino de 
natureza humanística, capazes de fazer compreender o 
processo de exclusão e a superação, visando à 
integração de crianças e jovens à sociedade, com êxito 
social em geral e na escolarização, em particular. Essa 
estratégia política implica o entendimento do papel do 
Estado na formulação e na implementação de ações que 
conduzam a esse objetivo, voltadas para a inserção 
social, o combate à pobreza e à miséria, em seu estágio 
extremo. 

Queiroz (2011), analisando os limites e 
possibilidades das políticas de educação recentes para 
jovens e adultos, demonstra o entendimento de que,  

[...] parte significativa desse segmento da 
população sequer ingressou nos sistemas 
formais de ensino na idade escolar 
instituída (seis a quatorze anos). Ou, 
tendo ingressado, não recebeu, por parte 
do Estado brasileiro nem da sociedade, a 
devida atenção em suas individualidades 
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ou especificidades de classe ou grupo 
social, etnia e gênero. Assim, as pessoas, 
em vez de serem estimuladas a 
permanecer na escola, de forma bem-
sucedida, como estudantes, são instadas a 
sucessivos fracassos (QUEIROZ, 2011, p. 
01).  

Por serem as pessoas (individualmente), 
enquanto classes ou grupos sociais diferentes e diversas, 
parte delas que persiste em superar as dificuldades de 
acesso e permanência na escola, prosseguem os estudos, 
inclusive, chegam ao nível superior e à pós-
graduação.  Outras, a despeito das tentativas de 
superação, em decorrência dos descompassos entre o 
currículo escolar e o currículo real, não ultrapassam as 
barreiras que se interpõem ao tempo de estudo e ao do 
trabalho (infantil e juvenil), necessário à sobrevivência. 

Ademais, insistimos que a escola, por vezes, 
não apresenta atrativos nem estímulos suficientes para 
sustentar os ideais das famílias, das crianças e dos 
jovens, e acaba reforçando a desistência. Dessa forma, é 
interrompido o ciclo de estudos na idade regulamentada 
para a infância e/ou para a juventude. Prossegue, então 
o ciclo de novas tentativas de êxito, e, quando não o 
encontram, são fadadas ao fracasso. 

Configura-se, portanto, uma realidade, na qual 
os estudantes interrompem sua trajetória de 
escolarização – no ensino fundamental ou no ensino 
médio – tentando retomá-la por meio de programas ou 
projetos de caráter de suplência ou de reinserção. Por 
isso, se tornam desprovidos de uma efetiva formação no 
tocante aos conteúdos, aos espaços e à dinâmica do 
ensino e da aprendizagem conforme determinadas 
exigências na aquisição de habilidades para sua 
formação básica. 

Acerca dessa contingência de estudo, Sposito 
(2006, p. 254) adverte que os programas para essa 
porção da juventude 

[...] pressupõem a simples obrigatoriedade 
da matrícula na escola pública como fator 
de inclusão, o que não deixa de ser, ao 
menos, curioso. Os usuários são definidos 
com base nas condições de maior 
vulnerabilidade e pobreza. Nesses grupos 
situam-se, também, os jovens 
precocemente excluídos da escola com 
significativa distorção série/idade. 

Assim, crianças, jovens e adultos, 
historicamente excluídos porque são pobres, negros, 
índios, ribeirinhos se mantêm como semi ou 
completamente analfabetos (iletrados e/ou do ponto de 
vista funcional). Tornam-se objetivo de políticas 

públicas em educação, nas quais ainda que, tardiamente, 
nelas ingressem. Alguns são bem-sucedidos na 
reinserção escolar ou em outros processos sociais e se 
sentem exitosos; enquanto outros seguem, 
repetidamente, uma trajetória de fracassos. 

Contrário a esses dilemas que historicamente 
excluíram parte significativa da juventude, é que se 
situam as políticas mais gerais e/ou programas 
governamentais de educação a partir de 2005. O que 
nasce, naquele momento, estava orientado por um 
diagnóstico que clamava medidas urgentes por parte do 
governo: havia, no Brasil, 15,4 milhões de jovens na 
faixa etária de 18 a 24 anos que se encontravam fora da 
escola; desses, 753 mil eram analfabetos. Como 
resposta a essa realidade, o governo federal, em parceria 
com estados e municípios, formulou e implementou o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens-ProJovem, 
conhecido como original1. 

Salientamos que esse programa, em escala 
nacional, tinha uma estrutura reveladora de sua 
importância como atenção ao segmento da juventude ao 
qual se direcionava. Posicionava-se como 
desdobramento estratégico da Política Nacional de 
Juventude, tendo, ao centro, o Conselho Nacional de 
Juventude – CONJUVE, vinculado à Secretaria-Geral 
da Presidência da República, por meio da Secretaria 
Nacional de Juventude. 

A meta inicial do programa consistiu em  

[...] atuar nas capitais brasileiras e no 
Distrito Federal, a partir do ano de 2006, é 
que se expandiu para regiões 
metropolitanas de várias capitais, em 
cidades com pelo menos 200 mil 
habitantes (conforme dados do censo 
Demográfico/2000). Foi previsto o 
atendimento a 200.000 jovens de 18 a 24 
anos, que tivessem terminado a quarta 
série, mas não a oitava série do ensino 
fundamental e não tivessem vínculos 
formais de trabalho. (MANUAL DO 
EDUCADOR, 2008, p. 17). 

Sua amplitude se manteve entre 2005 e 2008, 
quando, com base em dados das avaliações, a política de 
juventude foi modificada. Em setembro de 2007, o 
Governo Federal lançou o ProJovem Integrado, como 
denominação para uma política nacional de juventude 
dividido nas seguintes modalidades: ProJovem 

                                                             
1 O ProJovem original foi regulamentado pelo Decreto nº. 
5.557, de 5 de outubro de 2005 e implementado apenas nas 
capitais e no Distrito Federal. Em 2006, foi ampliado para 
mais 29 cidades, com o número de habitantes igual ou superior 
a 200.000. 
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Adolescente, ProJovem Urbano, ProJovem Trabalhador, 
ProJovem Campo. Tais modalidades surgem em 
substituição aos programas: Agente Jovem, o ProJovem 
Original, Consórcio da Juventude, Jovem Trabalhador, 
Escola de Fábrica, Saberes da Terra.  Assim, instaurou-
se uma segunda fase denominada ProJovem Urbano, 
regido pela Lei nº. 11.692, de 10 de junho de 2008, 
regulamentada pelo Decreto nº. 6.629, de 4 de 
novembro de 2008.  

A implantação do programa era justificada pela 
realidade da juventude que, em função do acentuado 
processo histórico de desigualdade social do País, 
transformou-a na fração mais vulnerável entre a 
população brasileira. O Estado brasileiro, e os 
governantes, em particular, não poderiam adiar o 
atendimento a suas demandas, de modo especial, à 
escolarização básica. (ASSUNÇÃO, 2010, p. 89). 

Na nova modalidade, a idade do público-alvo 
foi alargada para 18 a 29 anos, mantendo os demais 
critérios do programa original. A duração ampliou-se 
para 18 meses de estudos, com carga horária de 2000 
horas. As atividades de formação básica abrangiam 
1.092 horas, a qualificação profissional, 390 horas e a 
participação cidadã, 78 horas, totalizando, assim, 1.560 
horas presenciais e 440 horas de atividades não 
presenciais. O currículo estava organizado em seis 
unidades formativas com a duração de três meses cada 
uma delas. 

Assim, a perspectiva de inclusão, assumida 
pelo Projovem, parte de uma nova forma de perceber a 
juventude em suas relações com outros grupos sociais. 
Considera o diálogo intergeracional2 um caminho 
oportuno a ser trilhado, pois reconhece a diversidade e 
amplia as possibilidades de participação dos jovens na 
vida social, econômica, política e cultural. 

No que diz respeito ao componente formação 
básica - uma das dimensões do currículo -, desdobrava-
se em áreas ou disciplinas que, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº. 
9.394/96 devem difundir e produzir conhecimentos, 
habilidades e competências indispensáveis à vida na 
sociedade atual. Ademais, inclui a elaboração de 
sínteses interdisciplinares, relacionando os 
conhecimentos das dimensões do currículo com 

                                                             
2 Refere-se às relações entre os jovens e os adultos, as quais se 
encontravam nas famílias, na escola, no mundo do trabalho, 
nos espaços públicos de cultura e lazer, nas instituições de 
abrigo e carcerárias, ou seja, em todos os lugares sociais onde 
existem relações (simétricas ou assimétricas) entre jovens e 
adultos (PPI, 2008, p. 58). 

aspectos que perpassam o cotidiano do jovem (BRASIL, 
2008, p. 72). 

Nesse sentido, era esperado que os estudantes: 
a. Obtivessem ganhos de proficiência 

em Língua Portuguesa e Matemática. 
b. Conseguissem nas avaliações 

formativas, percentuais de acerto acima da média de 
referência em quase todos os componentes curriculares. 

c. Alcançassem, em sua maioria, a 
média de acertos próxima a 56% no exame final 
nacional externo. 

Com base nesses objetivos considerados pilares 
para a formação dos jovens participantes do Programa, 
cotejamos os resultados advindos das avaliações 
externas3, obtidos pelos estudantes na proficiência das 
três primeiras entradas. Nessa análise, alcançamos o que 
mostram as tabelas abaixo.  

 
Tabela I: Número de Participantes na avaliação 

diagnóstica. 
Entradas Nº participantes 

na Avaliação 
Diagnóstica 

1ª 
entrada 

33.000 alunos 
2ª 
entrada 

100.000 alunos 
3ª 
entrada 

17.000 alunos 

Fonte: Relatório de gestão (2010). 
 

A avaliação diagnóstica era aplicada aos 
estudantes que ingressavam no programa e tinha, como 
amostra, as disciplinas de Português e Matemática. A 
tabela II cruza os dados das médias entre a avaliação 
diagnóstica e a média do SAEB/2007 do desempenho 
médio da 1ª entrada. 

Tabela II: Médias das avaliações em Língua 
Portuguesa e Matemática de alunos do ProJovem 
Urbano, comparadas com a média do Saeb/2007. 

 Português Matemática 

Avaliação Média 
Diagnóstica 199 187 
Ciclo 3  228 224 
Saeb/2007 229 241 

Fonte: Relatório de gestão (2010). 
 

Na avaliação diagnóstica, os estudantes 
estavam no nível III da escala de proficiência para a 

                                                             
3 Realizaram-se quatro avaliações externas: a diagnóstica – no 
início das aulas –; Exame Nacional Externo do ciclo I – ao 
final do I ciclo –, Exame Nacional Externo do ciclo II (ao final 
do 2º ciclo) e o Exame Final Nacional Externo, realizado ao 
final do 3º ciclo. Neste, havia a 1ª e a 2ª chamadas para 
aqueles que não obtinham a média para aprovação no curso, 
ou seja, que o habilitava a receber o certificado de conclusão 
do ensino fundamental. 
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disciplina de Língua Portuguesa cujo nível se localizava 
entre 175 e 225. Os estudantes situados nesse nível eram 
considerados com o mínimo de desempenho satisfatório 
em leitura. Em matemática, os que estavam situados 
com a média em nível III da escala de proficiência – 
entre 175 e 200 –, quer dizer que, ao ingressarem no 
programa, eles já eram capazes de identificar figuras a 
partir do número de lados etc. 

A tabela III mostra o desempenho médio 
na avaliação diagnóstica e no segundo Ciclo – 
intermediário – em que se encontravam os estudantes da 
segunda entrada do ProJovem Urbano. 

 
Tabela III: Médias da avaliação Diagnóstica e do 

Ciclo 2 em Língua Portuguesa e Matemática da 2ª 
entrada de alunos do ProJovem Urbano 
 Português Matemática 
Avaliação Média 
Diagnóstica 202 201 
Ciclo 2 220 228 

Fonte: Relatório de gestão (2010). 
 

Os valores demonstrados em Língua 
Portuguesa correspondem de forma semelhante à 
primeira entrada, ao nível III de proficiência, visto que 
esse era igual a 202. Ao final do segundo ciclo 
intermediário, a proficiência média se elevou para cerca 
de 220 pontos, colocando, assim, o desempenho médio 
em limite superior ao nível III. 

Quanto à Matemática, o desempenho inicial 
mostrou-se consideravelmente maior do que na primeira 
entrada, pois, a média da segunda foi 201 pontos, 
enquanto a primeira foi 187. Ao final do ciclo II, a 
média se elevou para 228; por essa tendência do 
crescimento, é plausível que, ao final do ciclo três, esses 
alunos tivessem uma média igual ou superior à média 
nacional do SAEB/2007.  

 
Tabela IV: Médias da avaliação Diagnóstica e do 

ciclo 2 em Língua Portuguesa e Matemática da 3ª 
entrada de alunos do ProJovem Urbano 
 Português Matemática 
Avaliação Média 
Diagnóstica 203 204 
Ciclo 2 231 227 

Fonte: Relatório de gestão (2010). 
 
Mediante os dados das avaliações analisados, 

sobre Língua Portuguesa, observamos uma acentuada 
semelhança entre a terceira entrada e as anteriores. O 
argumento traduz o fato de que os alunos se 
encontravam no nível III e obtiveram uma significativa 

elevação ao final do ciclo 2, atingindo a pontuação 
231definida pelo Saeb. 

Na disciplina Matemática, o desempenho 
médio indicou que os estudantes se encontravam no 
limite inferior ao do nível IV. Nas avaliações 
intermediárias, o desempenho médio aumentou; assim, é 
possível projetar, para a avaliação do terceiro ciclo, um 
desempenho satisfatório comparável com a média do 
Saeb/2007. 

Com base nessas observações, podemos 
constatar que, nas três entradas, o desempenho médio 
inicial dos estudantes aferido nas avaliações 
diagnósticas, mostrou-se razoavelmente baixo, tanto em 
Língua Portuguesa como em Matemática. Porém, ao 
longo das avaliações intermediárias dos ciclos, é 
possível perceber um aumento médio considerável na 
proficiência. 

Os resultados analisados dão conta do 
prenúncio de que, na  reinserçãoo de jovens ao sistema 
educacional brasileiro, o ProJovem urbano mostrou-se 
como um horizonte para os que haviam abandonado o 
processo de escolarização. No retorno à escola, 
encontraram mais uma chance de concluir o ensino 
fundamental. 

E, na realização desse sonho, construíram 
novas amizades, se sentiam gente. Vivenciaram o 
respeito e a atenção por parte dos seus professores, 
motivo maior para ali permanecerem, conforme 
disseram alguns estudantes de Natal, por ocasião de 
uma enquete sugerida pela supervisão do ProJovem 
original, em dois Exames Finais de Curso. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos propósitos do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens-ProJovem Urbano como 
política pública para a juventude brasileira pobre, negra, 
segregada e excluída, ainda há muito a ser conhecido. 
Quanto à elevação dos estudos podemos concluir que o 
programa atingiu, em boa parte, os seus objetivos, 
atendendo, de modo satisfatório, a aspirações e 
necessidades dos estudantes concernente a ganhos 
quantitativos, mas também pelo significado pessoal e 
coletivo por eles atribuído. 

Os dados da proficiência nas disciplinas Língua 
Portuguesa e Matemática, a despeito de não termos 
dados suficientes para analisar o conjunto do processo 
de ensino e aprendizagem, os resultados das três 
entradas, atestam suficiência nesses conteúdos de 
ensino. 

Desse modo, sem fazermos apologia a um 
programa transitório que teve uma curta duração; não 
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ganhou o status de política de estado, podemos concluir 
que ele se tornou referência em meio a tantos problemas 
e ao desprezo com que é vista a educação dos 
segmentos populares. Esse Programa possibilitou, no 
entanto, a reinserção de muitos jovens que haviam 
abandonado a escolarização no sistema educacional 
brasileiro. 

Ao retomá-la, reaproximam-se do direito 
subjetivo à educação e da dignidade por ela suscitada. 
Aqueles que mais necessitavam de ações por parte do 
Estado, se beneficiaram, e, por meio dessa política de 
inserção, para muitos, ela valeu como uma luz em meio 
à falta de oportunidades e as condições suficientes para 
estudar. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este texto é parte de uma pesquisa intitulada A 
participação dos segmentos no Conselho Escolar a partir 
da implantação do Projeto Político Pedagógico nas 

escolas do Sistema Municipal de Educação de Mossoró-
RN, realizada de agosto de 2017 a julho de 2018, com 
apoio do PIBIC/CNPq. 

Com o crescimento do debate em torno da 
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importância do Projeto Político Pedagógico - PPP e da 
determinação legal de que toda escola deve organizar e 
executar o seu projeto pedagógico, essa política foi 
implantada no município de Mossoró-RN. E agora, após 
duas décadas, é pertinente um estudo sobre possíveis 
mudanças ocorridas nas escolas a partir da implantação 
do Projeto Político Pedagógico, no que se refere à 
democratização da gestão dos processos decisórios e à 
participação dos segmentos no conselho escolar. 

A instituição do Projeto Político-Pedagógico-
PPP propõe diversas e novas propostas para a gestão da 
escola, essa proposta busca proporcionar à escola uma 
gestão democrática. O PPP deve conter as metas, os 
objetivos e metodologia a serem seguidos, àom vistas a 
evolução e o desenvolvimento da escola. O Projeto 
Político-Pedagógico deve ser elaborado levando em 
consideração a realidade não só da escola como também 
daqueles que a constituem, por isso há a necessidade do 
conselho escolar, que vai garantir a representatividade 
dos segmentos, sendo eles a família, os alunos, os 
professores e os técnicos. 

Para a construção desse trabalho foram 
realizadas, durante o mês de março de 2018, entrevistas 
semiestruturadas com seis participantes do conselho 
escolar de duas escolas, uma da zona rural e uma da 
zona urbana, do sistema municipal de educação de 
Mossoró-RN, sendo eles os representantes dos 
professores de ambas as escolas, o presidente do 
conselho da escola da zona rural, a diretora da escola, a 
representante dos pais e o representante dos alunos da 
escola de zona urbana.  

O áudio de cada uma das entrevistas foi 
gravado e sua transcrição será apresentada no decorrer 
deste artigo. Para salvaguardar os entrevistados serão 
utilizados nomes fictícios e as escolas serão referidas 
como escola de zona urbana e escola de rural, 
respectivamente. Para a análise dos dados, a 
fundamentação teórica sobre o Projeto Político-
Pedagógico tomou como base os estudos de Veiga 
(1998). 

 
2 A CONCRETIZAÇÂO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO:  A VISÃO DOS   
CONSELHEIROS ESCOLARES  

Nesse item apresentamos a visão dos membros 
do Conselho Escolar das escolas pesquisadas, no que se 
refere à concretização do projeto político-pedagógico e 
suas contribuições para a organização da escola. 

 
2.1 A VISÃO DOS CONSELHREIROS SOBRE A 
DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
O primeiro tópico abordado foi sobre a 

democratização da escola e quais as contribuições que a 
adoção do PPP trouxe para a escola, no ponto de vista 
de cada um dos entrevistados, assim como a percepção 
deles sobre a aplicação da democracia na gestão escolar. 

Em reposta a primeira questão, que indaga 
sobre a ciência do entrevistado perante o PPP, a diretora 
da escola da zona urbana comentou que: 

O projeto político-pedagógico, não só 
dessa escola, mas das escolas de maneira 
geral é onde dá o norte pra que a gente 
possa trabalhar em harmonia, em... que a 
possa-se planejar pra realizar as 
atividades de acordo com o projeto 
político-pedagógico e o da escola ele 
existe sim, foi reformulado em... não foi 
reformulado em 2017... foi reformulado 
em 2016, esse ano nós trabalharemos... já 
estamos marcando para trabalhar na 
questão do projeto-político pedagógico e 
pra que a gente possa ter... assim, mais 
facilidade de trabalhar as atividades da 
escola (Maria,  questão 1, bloco 1). 

Na fala de Maria é possível perceber que o PPP 
da escola é visto como o que norteia a organização, pois 
como Veiga (1998, p.13) define “o projeto busca um 
rumo, uma direção”. 

Sobre essa questão, o presidente do conselho 
da escola de zona rural explicou que: 

Eu não tenho muita experiência no 
assunto porque eu assumi agora tá. Deve 
estar com um mês e pouco e aí... A gente 
já... Eu já dei uma olhada por cima nos 
meus deveres, no que eu tenho que fazer... 
Certo... E de dessa leitura eu estou 
procurando seguir o que pede... O que 
manda... que está na lei, e aí... Como é 
que a gente funciona aqui... Quando 
existem problemas o diretor convoca o 
conselho pra ajudar ele em alguma coisa, 
aí até agora como tá com um mês a gente 
já fez reunião pra discutir sobre o recurso 
do FUNDEB... Que tem muita coisa pra, 
fazer pra comprar, aí a gente sentou pra 
ver as prioridades, pra comprar o que o 
dinheiro dá (José, questão 1, bloco 1). 

Em sua reposta é possível notar que José não 
assumiu a presidência do conselho a muito tempo, mas 
que mesmo assim ele se esforça para que possa garantir 
a efetividade do PPP na escola onde trabalha. 

Todavia, os representantes dos professores 
trouxeram outros aspectos que são de suma importância 
para a efetivação do PPP. O professor da escola de zona 
rural enfatizou que: 
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Assim... O projeto político-pedagógico é 
de fundamental importância pra todo... 
Principalmente para o professor todo 
profissional deve conhecer, né... Que a 
gente participa até da construção do 
projeto... É de grande importância a gente 
ter esse conhecimento. (Francisco, 
questão 1, bloco 1). 

Na sua resposta, Francisco apontou o 
conhecimento do professor sobre o PPP como elemento 
crucial para o funcionamento e execução, na escola. 

Enquanto, o professor da escola de zona urbana 
mencionou a importância da inserção das necessidades 
dos alunos e da escola para/na criação do projeto 

Conheço... ele foi elaborado já há alguns 
anos e visa criar normas para que... 
tragam o bom funcionamento da escola, 
baseado nos nossos alunos que estão 
inseridos... não é somente na realidade do 
no nosso bairro, porque nós temos alunos 
de vários bairros da cidade, então 
baseados nesses alunos e nas necessidades 
da escola foi criado esse projeto. Ouve um 
grupo que redigiu, mas o que foi redigido 
foi discutido com os professores, teve 
reuniões... Isso, na verdade, demorou 
quase um ano para ele ficar pronto (João, 
questão 1, bloco 1). 

Já a representante dos pais explicou, em sua 
fala, que ainda não havia sido convocada, pois a eleição 
para os novos membros do conselho havia acontecido a 
pouco tempo. 

É... O Projeto Político-Pedagógico da 
escola eu sei que é uma política do 
município, no entanto, a eleição a qual eu 
fui eleita como representante de pais no 
conselho escolar da referida escola só 
aconteceu no final do ano de 2017 então 
teve todo o planejamento do início do ano 
letivo e até a presente data a gente ainda 
não foi convocado, quer dizer, a nova 
composição do conselho escolar da escola 
para a apresentação do Projeto Político-
Pedagógico. Então se você me pergunta 
se eu conheço o Projeto Político-
Pedagógico a resposta é não. (Paula, 
questão 1, bloco 1). 

A segunda pergunta, desse bloco, diz respeito à 
opinião dos entrevistados sobre as mudanças trazidas à 
escola pelo PPP. A diretora, Maria, respondeu que: 

Bem, eu digo que… Eu vou falar de uma 
maneira geral, porque essa escola seria 
muito individualizado e a gente da rede 
municipal faz tempo que a 
gente tá trabalhando com o PPP, a gente 
sabe que começou um pouco mais… 

Era… Era vamos dizer assim que não era 
tão atuante assim, mas que depois a gente 
foi fazendo com que ele funcionasse e deu 
realmente uma melhorada, tá 
entendendo? Até porque tem é… 
Planejamento, então todos os 
planejamentos, tudo o que acontece, todo 
o planejamento da escola é pra estar 
contido no PPP e a gente tem que 
trabalhar de acordo com ele, diariamente, 
vamos dizer assim, ele tem que estar 
presente nas extras regências, porque o 
que é a gente ta se programando, o que é 
que a gente tá planejando pra fazer. 
(Maria, questão 2, bloco 1). 

Em sua resposta Maria opina que com a 
experiência obtida com os anos de trabalho, não só ela 
como seus colegas da rede municipal de ensino, notam 
que diferente de quando começou o PPP, hoje, ele é 
mais atuante e isso aconteceu porque os próprios 
segmentos foram fazendo com que o PPP funcionasse.  

José, o presidente do conselho da escola de 
zona rural explica que: 

Assim... Que a gente pretende, como eu 
sou o secretário e eu to mais junto do... 
Do... O diretor sempre tá comigo aqui, eu 
sempre... Fico conversando com ele 
assim... Porque ele nem sempre tá na 
escola, mas eu tô todo dia. Os problemas, 
eu passo pra ele, as necessidades da 
escola, digo a ele mais ou menos o que é 
que tá acontecendo... Mudança que eu 
vejo é essa... Porque o... O conselheiro 
antes de mim... Ele era professor, então 
ele era mais distante... Só... Só vinha na 
hora da aula dele... E o povo repassava os 
problemas pra ele... Mas eu tô todo dia, 
eu acho que funciona... Eu acho que tem 
um funcionamento melhor porque 
eu tô mais presente e eu sempre tento 
observar a opinião dos alunos, dos 
funcionários e dos professores 
também. (José, questão 2, bloco 1). 

Na opinião de José um dos pontos positivos da 
implantação do conselho escolar é que como presidente 
do conselho e secretário da escola ele está mais presente 
e pode dar uma maior assistência em caso de algum 
problema, em seguida ele argumenta que por estar mais 
presente na escola, em relação ao secretário anterior, há 
uma maior possibilidade de observação do ambiente 
escolar. 

O representante dos professores da escola de 
zona rural explicou em sua colocação que: 

Assim... Esse processo de construção 
quando a gente adota a nossa realidade e, 
assim, isso é um avanço quando a gente 
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vai reconstruir, porque ele sempre tem 
esse processo de reconstrução, a gente já 
modifica algumas coisas que precisam 
dessa melhoria para melhoria do 
funcionamento do dia-a-dia da escola. O 
Projeto Político-Pedagógico é o dia-a-dia 
da escola. (Francisco, questão 2, bloco 1). 

A colocação de Francisco dialoga com as 
reflexões feitas por Veiga (1998), para a autora “se deve 
considerar o projeto político-pedagógico como um 
processo permanente de reflexão e discussão dos 
problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à 
efetivação de sua intencionalidade” (p. 13), ou seja, o 
PPP deve sempre estar condizente com a realidade da 
escola, nas atualizações dele deve-se buscar novas 
metas que possam propiciar uma melhoria para o 
funcionamento da escola. 

Todavia, o professor da escola de zona urbana, 
João, ao comentar as mudanças trazidas pelo PPP para a 
escola, explica que: 

Trouxe. Uma dessas mudanças foi a 
implantação do conselho escolar que 
antes não havia e passou a haver já está 
com alguns anos… Mais de dez anos que 
ele foi implantado… Trouxe um… Um… 
Uma ideia que pertence mais a escola, 
porque antes não havia um PPP, mas era 
um PPP dentro da gaveta da diretora e 
ninguém sabia nem o que era, 
só pra constar nos documentos e esse não, 
esse foi escrito e elaborado… E ele é 
colocado em prática na medida do 
possível. (João, questão 2, bloco 1). 

Houve uma mudança, ao longo dos anos, 
quanto a gestão escolar sobre o tratamento do PPP, uma 
vez que o projeto saiu da gaveta e passou a ser utilizado, 
realmente, como uma ferramenta para o bom 
funcionamento da escola. Veiga (1998) define que:  

O projeto político-pedagógico, ao se 
constituir em processo democrático de 
decisões, preocupa-se em instaurar uma 
forma de organização do trabalho 
pedagógico que supere os conflitos, 
buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, 
rompendo com a rotina do mando 
impessoal e racionalizado da burocracia 
que permeia as relações no interior da 
escola, diminuindo os efeitos 
fragmentários da divisão do trabalho que 
reforça as diferenças e hierarquiza os 
poderes de decisão. (p. 13-14). 

A definição de Veiga pode ser aplicada ao 
comentário realizado pelo professor quando se percebe 
que ao retirar o PPP da gaveta, como o professor 

comentou, a escola passa a ter uma gestão democrática, 
na qual o conselho escolar é de fundamental 
importância para garantir a representação dos 
segmentos. 

A representante dos pais da escola de zona 
urbana, Paula, reforça a imprescindibilidade do PPP 
para a obtenção de um bom funcionamento da escola. 

Eu já tenho experiências de outra...  De 
ter participado de outros conselhos 
escolares e posso afirmar que o Projeto 
Político-Pedagógico é um instrumento 
muito importante quanto a participação da 
comunidade escolar na vivência da escola, 
seja nas ações de planejamento das 
atividades desenvolvidas pela escola, pela 
comunidade. Mas se você me perguntar se 
o Projeto Político-Pedagógico dessa 
escola ele é atuante, eu posso afirmar que 
sim, apesar de não conhecer. Mas como é 
que eu posso afirmar que sim se eu não 
conheço? Pelas práticas que são 
implementadas pelos professores, porque 
a gente que acompanha a vida acadêmica 
dos nossos filhos, a gente sabe o quanto 
as atividades elas são planejadas e 
desenvolvidas na escola. Então eu posso 
afirmar que, o Projeto Político-
Pedagógico, ele é favorável a construção 
coletiva das atividades desenvolvidas na 
escola. (Paula,  questão 2, bloco 1). 

Nota-se que mesmo ainda não tendo muito 
tempo no conselho dessa escola em questão, Paula já 
possuía experiências de outras escolas e por isso pôde 
perceber a atuação do conselho na escola referida. 

Ao fim do bloco questionou-se sobre a gestão 
da escola, se de fato, é democrática. As respostas de 
Maria e de José apresentam visões semelhantes sobre 
como a democracia pode ser percebida, de fato, na 
escola. 

A diretora da escola de zona urbana declara 
que: 

Quando a gente toma uma decisão em 
equipe, não é uma coisa assim… Uma 
decisão minha, da direção ou só direção e 
supervisão, a gente procura trabalhar o 
máximo com toda a equipe, vendo a 
opinião da equipe, como é a 
equipe, vendo a forma que a equipe 
pensa pra a gente trabalhar melhor.  

Enquanto o presidente do conselho da escola de 
zona rural opina que: 

Quando... Quando é realmente 
democrática? Eu percebo quando há 
interação entre o diretor e a comunidade 
escolar com relação a tudo que acontece 
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na escola, desde problema, desde recurso, 
desde... De... O que tá precisando, o que 
tem que comprar, uma observação do 
professor que tem que melhorar e passa 
para o diretor e o diretor conversa com 
todo mundo. (José, questão 3, bloco 1). 

José, em sua resposta aponta que o diálogo, 
para a tomada de decisões, entre os segmentos é um 
fator que demonstra a presença da democracia na 
escola, ao mesmo tempo que Maria solidifica que a 
posição da gestão sobre a tomada de decisões influencia 
na aplicabilidade da democracia dentro da escola. 

Veiga (1998) ao delinear os princípios 
norteadores do PPP, preconiza um deles como a 
“Gestão democrática”, pois, “A gestão democrática 
implica principalmente o repensar da estrutura de poder 
da escola, tendo em vista sua socialização. ” (p. 18). 
Logo, ao propor que haja esse diálogo entre a 
comunidade escolar é possível inferir que nessa escola 
não há aquela estrutura rígida na qual o diretor toma as 
decisões sozinho. 

Todavia, o representante dos professores da 
escola de zona rural aponta, também, a 
representatividade como sendo um dos caminhos para a 
democratização escolar.  

Assim é questão de ouvir opiniões e 
aceitar é um grande ponto né... E assim a 
escola ela trabalha nessa perspectiva de 
que todo mundo tem sua opinião e ouvir 
opiniões e aceitar é um grande ponto e, 
assim a escola, ela trabalha nessa 
perspectiva que todo mundo tem sua 
opinião, todo mundo tem sua importância 
e contribuição, seja em reuniões, seja 
em... E até uma pessoa chegar no 
particular e “O tá acontecendo isso, será 
que se fosse assim poderia ser melhor? ”. 
Ou então alguma reunião do conselho, 
que tem que ter periodicamente, então a 
escola trabalha nessa perspectiva que cada 
um tem que dar sua opinião e todos 
respeitarem, não obrigatoriamente ter que 
seguir, mas ouvir a gente tem que ter esse 
ponto. (Francisco, questão 3, bloco 1). 

Em sua fala, Francisco, além comentar sobre o 
diálogo, também menciona que a escola trabalha perante 
a linha de pensamento que cada um (dos segmentos) 
tem que ser ouvido, logo, infere-se a importância da 
presença dos representantes no conselho escolar. 

Contudo, o representante dos professores da 
escola de zona urbana também caracteriza, assim como 
Maria e João, o diálogo como o principal ponto da 
democracia na gestão escola. 

No momento em que quando surgem os 
problemas ela vem conversar conosco na 
sala dos professores, quando surgem… 
Principalmente a gestão atual ela senta 
muito conosco e nos escuta, para então 
tomar uma decisão, não necessariamente 
ela vai tomar a decisão que a gente ta 
dizendo, mas ela nos escuta e leva em 
consideração o que a gente tem a dizer. 
Sempre que tiver problemas com alunos, 
seja problemas com família de alunos, 
seja alguma limitação que nós tenhamos 
por parte da estrutura física, por causa… 
Por exemplo, uma organização de 
calendário de pagamento de greve, ela 
sempre senta com a gente e conversa, 
escuta o que a gente tem a dizer. (João, 
questão 3, bloco 1). 

Já a representante dos pais, em sua colocação, 
apresenta uma combinação das ideias mencionadas 
anteriormente. 

Quando você passa pra fazer uma análise 
da posição do gestor quanto a tomada de 
decisão, por exemplo, quando foi no 
encerramento do ano letivo que a gente 
foi chamado, nós enquanto conselheiros, 
pra fazer a prestação de contas as escola, 
então a diretora chamou ao conselho, 
chamou os professores e a gente juntos, 
deliberamos sobre a aprovação das contas 
da escola. Então eu posso dizer que esse é 
um ato... Democrático, promovido pela 
gestão onde os pais, os alunos, os 
funcionários, eles são ouvidos para o 
planejamento da demanda do ano letivo; 
isso seja pela compra do que vai ser 
adquirido pelos recursos da escola, isso 
seja pela própria contribuição que os pais 
dão pra o desenvolvimento da escola, seja 
no encerramento, seja na... No 
encerramento do ano letivo com a festa 
que teve, que foi pra fazer a... A 
brincadeira do início do ano letivo, seja na 
festa de São João que o objetivo da 
arrecadação do dinheiro era pra fazer a 
festa das crianças e do dia do estudante. 
Todo esse planejamento ele é feito com a 
participação do conselho escolar. 
(Paula,  questão 3, bloco 1). 

Paula apresenta e exemplifica como o dialogo 
combinado com a representação dos segmentos é um 
catalisador para que a gestão escolar seja notavelmente 
democrática. A notoriedade da combinação entre 
representação e dialogo é ainda mais clara quando o 
representante dos alunos da escola de zona urbana 
aponta-a também. Pedro opina que "A partir do 
momento que é formado um conselho, formado por 
pais, alunos e professores… Todos temos seu voto e sua 



 

 
 

122 

voz, pra decidir algo pela escola." (Pedro, questão 3, 
bloco 1). 

 
2.2 A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NO 
CONSELHO ESCOLAR 

 
O Segundo bloco de questões coloca a 

participação dos segmentos no conselho escolar como 
foco das perguntas. A primeira pergunta consiste em 
indagar como a participação dos técnicos, professores, 
pais e alunos contribui para a criação de um ambiente 
favorável a tomada de decisões coletivas. Maria, a 
diretora da escola de zona urbana, quando indagada 
sobre essas questões comentou que: 

Tem, apesar de que… Assim… Os pais, a 
grande maioria não são tão… Mais… 
Pelo menos assim os que são presentes na 
escola eles realmente são participativos 
engajados, eles contribuem muito, eles 
vêm ajudar quando a gente ta precisando 
de alguma coisa na escola, de alguma 
ajuda assim de… Até pra fazer alguma 
coisa, tá precisando de arrumar uma 
coisa… Então os pais, esse que já são 
bem presentes, eles se engajam nisso 
daí… Tem essa facilidade de ajudar na 
escola. (Maria, questão 1, bloco 2). 

Em sua fala, Maria aponta que mesmo havendo 
um espaço para a representação nem todos os segmentos 
inteiramente contribuem com as discussões propostas 
pelo conselho.  

Contudo, a colocação do presidente do 
conselho da escola de zona rural difere da opinião da 
diretora da escola de zona urbana. 

No momento... Rapaz... Acho que sim né, 
porque quando a gente sentou para decidir 
o dinheiro do FUNDEB foi de cada 
segmento um representante e cada um deu 
a sua opinião, então eu acho que a 
contribuição... Boa, contribuição boa... E 
até uma das opiniões que foi acatada foi a 
da mãe de um aluno. (José, questão 1, 
bloco 2). 

José aponta que, na escola onde ele está 
situado, há um ambiente favorável a coletividade que é 
proporcionado pelo engajamento dos segmentos durante 
as reuniões do conselho. A opinião do representante dos 
professores, da escola de zona rural, corrobora com a 
respostada fornecida por José, pois Francisco afirma 
que: 

Sim, sim as reuniões, elas... A gente já fez 
assim... No começo do ano a gente reuniu 
o conselho, fez o calendário de reuniões e 

a gente tá atuando na medida do possível, 
porque assim, às vezes é difícil até juntar 
todo mundo, pelo fato, assim, de são mãe, 
são alunos, professores às vezes 
trabalham em outra escola, mas graças a 
deus está suprindo bem essa parte e 
quando a gente se junta, é realmente 
assim... Tanto tem o calendário mensal, 
como assim uma extra, as vezes tem uma 
ocorrência. Essas reuniões elas são bem 
fundamentais para o bom funcionamento 
da escola. (Francisco, questão 1, bloco 2). 

Já o representante dos professores da escola de 
zona urbana em sua resposta apresentou colocações 
semelhantes às da diretora da escola de zona urbana. 

Sim, principalmente de nós professores e 
funcionários. A família ainda é uma coisa 
afastada, não que eles não tenham espaço, 
o problema é que eles não aproveitam o 
espaço, tem alguns casos, por exemplo? 
Tem, mas é uma pequena minoria, mas a 
grande maioria vem aqui matricula o filho 
e vai aparecer aqui se a gente chamar ou 
no final do ano quando o filho se o 
filho… se houve um resultado negativo 
do filho vem saber porque e muitos nem 
com isso aparecem. Então, a grande 
maioria da família é ausente da escola, 
nós temos pais que não tem a menor ideia 
qual é a… qual é a série que o filho 
estuda, né? Chega aqui procurando um 
filho de sexto ano quando na verdade ele 
já está no nono e às vezes ainda tá na 
cabeça… que… ou seja, totalmente fora 
da vida estudantil do filho… e esse… e 
essa ausência repercute bastante no 
desempenho do filho em sala de aula, 
geralmente alunos trabalhosos, alunos 
que… que tem uma dificuldade maior em 
acompanhar são justamente membros 
dessas famílias ausentes… (João, questão 
1, bloco 2). 

João, assim como Maria, menciona que a 
maioria dos pais não participa efetivamente da vida 
acadêmica dos filhos e ressalta os danos que podem ser 
causados por esse não acompanhamento. 

A representante dos pais da escola de zona 
urbana coloca que: 

Sim, é... Esse ano, digo ano passado, né? 
Da eleição até o final do ano a gente teve 
duas reuniões, esse ano de 2017 nós 
tivemos uma reunião e aí na próxima 
reunião será em que será apresentado o 
Projeto Político-Pedagógico da escola e a 
gente vai debater pra que a gente possa 
opinar sobre o ambiente é... Escolar, né? 
Pra que a gente possa dar nossas 
opiniões, né? Porque as vezes a 
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participação de um pai que tá lá, que 
participa do conselho ela deve ter e tem 
que ser observada pela gestão da escola. 
(Paula, questão 1, bloco 2). 

Para Paula, a participação dos segmentos, nesse 
caso especificamente da família, tem que acompanhada 
pela gestão da escola. Ela relata que há pais que 
participam do conselho e acompanham a escola. 

A segunda pergunta trata da participação do 
conselheiro na construção, ou atualização, do PPP da 
referida escola. Em suas respostas José e Maria 
explicam que não participaram, José porque desde da 
nomeação como presidente ainda não houve uma 
atualização e Maria porque só passou a trabalhar na 
escola a pouco mais de ano. 

O representante dos professores da escola de 
zona rural, comenta que: 

Sim, sim participei, a gente tem nossos 
momentos de… que a gente precisa 
avaliar o PPP né... Como tá o 
funcionamento e as reuniões do conselho 
também, elas servem também pra isso, as 
vezes algum ponto que a gente deixa 
escapar né… No… No projeto político… 
Pra a gente relembrar né, porque também 
é um projeto… realmente que a gente tem 
que ter conhecimento? tem, mas  às vezes 
é um projeto muito longo, né?... E a gente 
tem nossas atribuições como professor 
né… Além de fazer parte do conselho. 
Então, eu ajudei também na construção, 
como todos os outros também 
contribuíram, ajudaram. (Francisco, 
questão 2, bloco 2). 

Francisco não só relata que participou da 
construção do PPP como também aponta a importância 
das reuniões do conselho para conferir como está o 
andamento da escola, se o PPP realmente está sendo 
posto em prática, ele ainda coloca que devido a extensão 
do documento é um dos fatores que leva a necessidade 
desses momentos destinados para o conselho reavaliar 
como está a gestão da escola. Já João, o atual 
representante dos professores da escola de zona de 
urbana, em sua resposta explica que estava presente, 
porém não como conselheiro, pois na época ele não era 
o representante dos professores. A representante dos 
pais e o representante dos alunos da escola de zona 
urbana também explicaram que não eram membros do 
conselho durante construção do PPP e até o momento da 
entrevista ainda não havia sido realizada a reunião para 
atualização do projeto. 

A terceira pergunta aborda a opinião do 
entrevistado sobre como a participação dos segmentos 
acontece ou deveria acontecer.  

A diretora Maria retoma sua colocação anterior 
ao opinar que ainda há segmentos que poderiam ser 
mais participativos na tomada de decisões da escola. Ela 
explica que:  

É o seguinte… Eu acho que tem alguns 
segmentos que não são tão participativos 
ainda, tá entendendo, mas assim os que a 
gente já conseguiu fazer com que eles 
participem mais, se engajem mais nas 
coisas da escola. (Maria, questão 3, bloco 
2). 

É possível notar que mesmo com o 
comportamento inerte de alguns segmentos foi possível 
fazer com que eles participassem aos poucos 
começassem a se engajar mais nas atividades escolares. 
Já José explica em sua reposta como se dá a 
participação dos segmentos na escola e explana como 
ocorre o processo de atualização do projeto.  

O conselho ele tem um representante de 
aluno, né, de pais e de funcionários, né. A 
participação do conselho, no caso dessa 
atualização, eu acho que quando for para 
participar, vai ser no caso... Não sei se é 
todos os segmentos. Primeiro a gente vai 
ter que mostrar o projeto a todos os 
segmentos, porque tem alguns que ainda 
não conhecem... Aí pra dar uma opinião 
se conhecer o que... Realmente o que é... 
Com base no que tem que ser feito, o que 
não tem... Aí a gente tem que fazer isso... 
Aí depois diante das possibilidades, aí a 
gente vai ver o que é que a gente vai 
poder dar de opinião para o Projeto 
Político-Pedagógico... Porque sem 
conhecer fica difícil... Tem aluno no 
conselho que tem treze ou é catorze anos, 
ela tá no sexto ou é no sétimo ano, eu 
acho que ela não sabe nem o que é isso. 
(José, questão 3, bloco 2). 

Ele expõe que antes da atualização há uma 
reunião com os segmentos para que o PPP seja 
apresentado a eles, uma vez que, por exemplo, a 
representante dos alunos ainda é muito jovem e não 
conhece, muito bem, como ocorre esse processo. Já os 
representantes dos professores de ambas as escolas 
ressaltam que a participação do conselho acorre de 
maneira produtiva. O professor Francisco expõe que o 
conselho é crucial para a tomada de decisões em relação 
as regras internas. 

Através de reuniões, a gente discute o 
antigo né? e a gente vai vendo alguns 
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pontos que poderiam melhorar a questão 
da readaptação… Readaptação pra nossa 
realidade, da comunidade em si né? Aqui 
é uma comunidade assim… Bastante 
crítica alguns aspectos, em relação a… A 
indisciplina às vezes, né… Assim, às 
vezes a falta de família né... Então a gente 
tem que ser firme na questão do projeto 
político, das nossas regras 
internas.  (Francisco, questão 3, bloco 2). 

Enquanto o representante dos professores da 
escola de zona urbana relata: 

O conselho é importante porque ele ajuda 
bastante a direção em tomar atitudes é um 
conselho construtivo, sempre que a 
direção tá com um problema sério procura 
o conselho pra ver o que o conselho tem a 
dizer sobre o que tá acontecendo e nós 
ajudamos na gestão da escola... Seja 
problemas com alunos, seja problemas 
estruturais da escola mesmo, seja até… 
maneiras de contornarmos alguma 
limitação se tá acontecendo algum 
problema... Então é isso… Isso é muito 
bom. Eu acho que nosso papel como 
conselho é esse mesmo, estar 
acompanhando a escola de perto e 
intervindo, muitas vezes não precisamos 
esperar a diretora chamar o conselho 
porque se a gente tá percebendo alguma 
coisa a gente deve chamar o conselho, os 
demais membros, pra discutir aquilo… 
Aquela problemática que está havendo, 
não esperar a diretora chamar… Na 
verdade a gente deve ter um 
posicionamento mais ativo e isso nós da 
atual gestão temos… Então esse… A 
gente já… Já conversou com ela… Houve 
uma reunião ainda formal pra 
conversarmos com ela, mas a gente já 
sentou aqui na mesa pra conversar 
algumas coisas que a gente viu na 
escola… Pra vê o que fazer. (João, 
questão 3, bloco 2). 

João explica que a ação da diretora de buscar o 
conselho escolar para o auxílio a resolução de 
ocorrências dentro da escola mostra como a participação 
dos segmentos no conselho ocorre de forma proveitosa. 

 
2.3 O PPP NA PRÁTICA: A VISÃO DOS 
CONSELHEIROS ESCOLARES 

 
O último compilado de questões aborda a 

opinião dos segmentos sobre como o PPP é posta em 
prática na escola, sobre como e quando eles veem o PPP 
em ação. A pergunta indaga sobre como entrevistado vê 
a concretização do PPP na escola. Para Maria essa 

concretização pode ser percebida, principalmente, no 
final do ano letivo, já que em sua fala ela menciona que: 

 … Nós temos também, além do Projeto 
Político-Pedagógico, mapa educacional, 
então é umas das coisas que a gente segue 
também, religiosamente. Então, vamos 
dizer, no início do ano a gente faz um 
plano, planeja as metas para o ano, que é 
o mapa educacional, quando chega no 
final do ano que a gente vê essas metas, a 
grande maioria foi alcançada, então a 
gente vê que há uma… Vamos dizer 
assim… Uma parceria com o Projeto 
Político-Pedagógico. A gente pode 
planejar, mas pra planejar o mapa a gente 
tem que estar com o projeto pedagógico 
pra que a gente saiba como é que ele tá 
funcionando. (Maria, questão 1, bloco 3). 

Ou seja, para a diretora, ao realizar a reunião 
no final do ano para conferir os pontos que foram 
alcançados ou não, ficam mais claras as contribuições 
trazidas pelo PPP. O presidente do conselho da escola 
de zona rural exemplifica a concretização do PPP com 
uma das práticas desenvolvidas na escola, ele conta que: 

Com relação ao Aprendizado de aluno, é 
feito... É feito um diagnóstico... Esse 
diagnóstico percebe uma deficiência do 
aluno e aí ela tá iniciando, tipo, um 
reforço. Essa semana presenciei ela 
mesma fazendo um tipo de reforço com 
vários... Com vários alunos de quinto ano, 
quarto ano, terceiro ano e a arrumação do 
projeto é bem interessante, você já não 
tem nenhuma dificuldade. (José, questão 
1, bloco 3). 

O projeto referido foi atribuído por José como 
um avanço proporcionado pelas discussões nas reuniões 
do conselho, e por isso ele considerou-o como um 
exemplo da concretização do PPP. Mais uma vez os 
professores compartilham da mesma visão perante o 
PPP, pois Francisco considera que o bom 
funcionamento da escola pode ser atribuído ao PPP, ele 
menciona que: 

Do bom funcionamento… Quando a 
gente percebe que tudo tá funcionando 
direitinho como a gente planejou no... 
Fato da construção que ele ta sendo 
aplicado de forma como é pra ser, né… 
Assim, tem caso de… De alguma 
ocorrência mais grave na escola aí a gente 
tem que fazer uma reunião no conselho… 
Então… Aí tem lá os artigos do projeto 
político para serem seguidos. A gente tem 
que ser firme na decisão. (Francisco, 
questão 1, bloco 3). 
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A colocação de Francisco pode ser relacionada 
à de João, quando este relata que: 

O conselho tem suas normas… eu tenho 
até o livro que diz o que o conselho deve 
fazer e a gente procura colocar em prática 
isso… a gente… o conselho já coloca 
quando a gente toma uma decisão… a 
gente vai… a gente sempre tá de olho no 
que o PPP tem a dizer, então, a medida 
que a gente vai orientando e tomando 
decisões em cima do que o PPP diz… a 
gente tá colocando o PPP em prática 
(João, questão 1, bloco 3). 

Ambos os professores apontam que o PPP é o 
norte, mas que depende do conselho ter a ação de seguir 
o que foi proposto nele. 

A segunda pergunta desse bloco é sobre a 
atualização do PPP, se os entrevistados lembram quando 
foi realizada a mais recente atualização do PPP da 
escola. 

Em sua resposta a pergunta anterior Maria 
mencionou que a última atualização do PPP da escola 
onde ela trabalha foi realizada no fim do ano letivo. 
Maria comentou o fato dos pontos postos em pauta, ou 
seja, os objetivos terem sido alcançados durante o ano 
letivo. 

Os planejamentos, as atividades que 
acontecem, então tudo vai de acordo com 
o projeto, não é isso? Eu acho… Pela 
minha visão se não supriu, mas tá 
caminhando, tá entendendo?  A gente tá 
no caminho… A gente sabe que 100%, a 
gente não conseguiu ainda, mas a gente tá 
no caminho pra conseguir suprir todas 
as… Dúvidas ou necessidades. Vamos 
dizer assim. (Maria, questão 2, bloco 3). 

O presidente do conselho e o representante dos 
professores da escola de zona rural informaram que não 
se recordavam da data da última atualização do PPP. Já 
o representante dos professores da escola de zona 
urbana relatou que a última atualização foi em 2016, 
enquanto, os representantes dos pais e dos alunos 
informaram que ainda não eram representantes no 
conselho e por isso não estavam presentes na 
atualização. 

Por fim, indagados sobre a atualização do PPP, 
com ênfase para os pontos pautados e realizados, no 
decorrer do ano letivo. O presidente do conselho da 
escola da zona rural mencionou que não lembrava os 
pontos discutidos e, por isso, não podia afirmar ou negar 
se haviam sido cumpridos ou não. Já Francisco, o 
representante dos professores da mesma escola, 
comentou que um dos pontos que ele recordava era a 
cobrança em relação ao conselho, pois mesmo que o 
conselho estivesse sendo atuante ainda havia espaço 
para melhorias nas suas contribuições para a escola. 
João, o representante dos professores da escola de zona 
urbana, explicou em sua resposta que a última 
atualização do PPP foi apenas de dados, que o PPP da 
escola já era bastante atual e não houve grandes 
mudanças. 

 
CONCLUSÃO 

A escola tem sua organização garantida pelo 
Projeto Político-Pedagógico. Nas escolas visitadas para 
a pesquisa, isso não foi diferente, ao responderem as 
entrevistas, os membros do conselho escolar deram 
respostas que demonstravam conhecimento sobre o 
Projeto Político-Pedagógico e sobre o funcionamento 
real da escola. Com as entrevistas com os representantes 
dos segmentos no conselho escolar foi possível 
constatar que o PPP trouxe propostas diferentes e que 
essas propostas foram realmente colocadas em prática.  

É, também, possível notar que mesmo em 
escolas de áreas distintas a realidade da escola em 
relação ao PPP não demonstra disparidades 
descomunais, que há semelhanças no comportamento 
gestão em relação ao PPP. Contudo, cada escola levou 
em consideração a realidade de sua comunidade no 
momento de construção do PPP. 
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Resumo: Este trabalho trata da instituição do “notório saber” promovido pela Lei n. 13.415/2017 e suas respectivas 
repercussões para o campo das políticas de formação de professores para a educação profissional. Assim, tem como 
objetivo compreender algumas das implicações da alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 
9.394/1996 referente ao “notório saber” em relação as políticas de formação dos docentes que atuam na modalidade de 
educação profissional. Nesse sentido, o artigo parte do referencial teórico e metodológico do materialismo histórico e 
dialético, utilizando como procedimentos de pesquisa a revisão bibliográfica e a análise documental. O trabalho também 
apresenta resultados parciais de uma pesquisa mais ampla e está dividido em três seções, além das considerações 
iniciais: a primeira aborda a conjuntura nacional no período de 2016 a 2018, ainda que de forma breve, com o intuito de 
possibilitar a compreensão em relação ao contexto em que a alteração na LDB foi gestada; a seção seguinte trata 
especificamente da instituição do “notório saber” pela Lei n. 13.415/2017; e, por fim, apresentamos nossas 
considerações finais a partir da análise dos dispositivos legais em vigência e do contexto atual, defendendo políticas de 
Estado para a formação dos professores da educação profissional que também estejam voltadas a uma perspectiva 
educacional emancipatória. 

Palavras-chave: Formação de professores. Educação Profissional. Notório saber.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

As políticas de formação dos professores para 
atuação na educação profissional, em termos históricos, 
constituem-se em uma preocupação recente na área 
educacional brasileira, embora já conte com uma sólida 
produção acadêmica, dentre as quais destacamos Moura 
(2008; 2014), Machado (2008; 2013) e Kuenzer 
(2010).  E é a partir dessa produção, juntamente com a 
análise dos dispositivos legais que lançamos nosso olhar 
sobre o período mais recente da educação brasileira 
(setembro de 2016 a julho de 2018) cujo o intuito é o de 
compreender as implicações da alteração na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996 
promovidas pela Lei n. 13.415/2017 referente à 
instituição do “notório saber” sobre as políticas de 
formação dos professores para a educação profissional.  

Nesse sentido, é oportuno realizar alguns 
destaques que são importantes para a compreensão do 
nosso objeto de estudo, ainda que de forma abreviada 
tendo em vista os limites deste trabalho. 

Em primeiro lugar, convém informar que nossa 
pesquisa delimita seu foco nos docentes da educação 
profissional que atuam nos cursos técnicos e, portanto, 
ainda em âmbito da educação básica, pois 
reconhecemos que a modalidade da educação 
profissional é muito ampla. Assim, a delimitação 
apontada permite-nos tanto uma análise mais 
aprofundada do objeto quanto a relação com as políticas 
de formação de professores da educação básica.  

Outro destaque fundamental é o de que, na 
perspectiva histórica, a partir de estudos realizados por 
Moura (2008; 2014) e Machado (2008; 2013), entre 
outros pesquisadores, as ações voltadas à formação dos 
professores que atuam especificamente na educação 
profissional se caracterizam como desarticuladas e 

descontínuas, alternando momentos de ênfase com 
ações que ganham maior repercussão e outros de 
discussões mais restritas e pontuais.  

Somente a título ilustrativo relatamos que a 
primeira iniciativa, nesse âmbito, conforme Machado 
(2013), data do início do Século XX através da criação 
da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz 
em 1917, ainda que esta não tenha obtido, ao longo de 
sua existência, números significativos de concluintes.  

De acordo com Moraes e Pedrosa (2009) a 
partir de estudos de Peterossi (1994) não foi registrada a 
preocupação com a formação dos professores da 
educação profissional nas primeiras experiências 
oficiais da modalidade, pois a contratação desses 
profissionais era realizada tendo por base a experiência, 
direto da fábrica, o que aponta viés pragmático, 
evidenciando que o mais importante para exercer a 
docência, naquele contexto, era o domínio do saber-
fazer profissional.   Na contramão dessa perspectiva, há 
a defesa de que a docência, se constitui em um campo 
de conhecimento próprio (CASTRO; BRITO, 2013) e 
que, portanto, deve ser objeto de processos formativos 
também específicos.  

Ao longo do Século XX foram realizadas ações 
referentes à formação dos professores da educação 
profissional, assumindo, principalmente, a perspectiva 
de complementação e provisoriedade. Dentre as ações, 
Machado (2013) destaca a realização de cursos 
denominados de Esquema I (voltado à complementação 
pedagógica para os docentes que já possuíam uma 
graduação) e Esquema II (para os professores sem curso 
superior) e que, segundo a autora, constituem forte 
referência formativa sobre a temática. No entanto, a não 
perenidade e o caráter emergencial com que 
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recorrentemente são expostas fragilizam a dimensão de 
política.  

Compreendemos, dessa forma, que são 
necessários mais debates e estudos sobre a temática. 
Nesse sentido, organizamos o trabalho a partir do 
referencial teórico e metodológico do materialismo 
histórico e dialético, utilizando como procedimentos de 
pesquisa a revisão bibliográfica e a análise documental. 
Este artigo apresenta resultados parciais de uma 
pesquisa mais ampla realizada em curso de 
doutoramento e está dividido em três seções, além desta 
introdução: a primeira aborda a conjuntura nacional no 
período de 2016 a 2018, ainda que de forma breve, com 
o objetivo de compreendermos o contexto em que a 
alteração na LDB n. 9.394/1996 é gestada; a seção 
seguinte trata especificamente da instituição do “notório 
saber” por meio da Lei n. 13.415/2017; e, por fim, 
apresentamos nossas considerações finais a respeito das 
políticas de formação de professores para os docentes da 
educação profissional a partir da análise dos 
dispositivos legais em vigência e do contexto atual 
(2016-2018).  

 
2 A CONJUNTURA NACIONAL: DE 2016 A 2018 

A conjuntura nacional no período entre 2016 e 
2018 dá continuidade aos conflitos notabilizados nos 
anos anteriores e a instabilidade política e econômica 
vivenciada, principalmente, a partir de meados da 
década corrente.  

Para melhor compreensão dessa dinâmica é 
preciso retomar um importante movimento que 
precedeu a este período: o processo de impeachment da 
Presidenta Dilma Rousseff (2016).   

Embora materializado em agosto de 2016, o 
processo de impeachment foi um dos episódios 
marcantes na grave crise política brasileira evidenciada 
já nas eleições para a Presidência da República no ano 
de 2014. Candidata à reeleição, Dilma Rousseff, 
defendia a continuidade do seu projeto de governo, mas 
durante a campanha o acirramento entre as diferentes 
concepções políticas e ideológicas ganharam 
notoriedade, repercutindo em um conflito interno que 
dificultou a aceitação do resultado da eleição.  

Eleita com uma pequena margem percentual de 
diferença, Dilma Rousseff toma posse para o seu 
segundo mandato, mas em meio a decisões 
controversas, como, por exemplo, a escolha de um 
colaborador da oposição para o ministério, afastando 
parte da sua base aliada ao mesmo tempo em que não 
aproximou seus oposicionistas.  Outro fator 
complicador foi a situação econômica e financeira que 

ainda repercutia os impactos da crise internacional cuja 
notoriedade se deu em 2008. Segundo Atalli (2009),  

Esta primeira crise financeira da 
globalização explica-se em grande medida 
pela incapacidade que a sociedade 
americana tem de assegurar salários 
decentes à classe média; obriga-as por 
isso a endividarem-se para adquirir sua 
habitação, levando a um aumento do valor 
dos patrimônios e da produção, as 
instituições financeiras e os “iniciados” 
que as inspiram apoderam-se da maior 
parte da riqueza assim produzida sem 
correr o menor risco, graças a 
titularização (CDO) e a pseudo-seguros 
(CDS); o que em contrapartida permite 
um acréscimo do endividamento que 
acaba por se tornar intolerável e leva ao 
pânico, à quebra de confiança e à aversão 
a todo tipo de dívidas (ATALLI, 2009, p. 
10. Grifo do autor).   

Não é intenção deste trabalho discutir a crise de 
2008, mas apenas destacar que uma crise gerada pela 
junção de vários fatores, incluindo a especulação 
financeira, ainda que tenha origem em outros países, 
ecoa rapidamente para os demais em virtude do modo 
como o capitalismo está estruturado na atualidade.  

Além desse cenário desfavorável, somam-se os 
escândalos de corrupção emergidos a partir da operação 
Lava Jato, uma investigação federal, notabilizada em 
2015 que solapa a estrutura política do país. Ainda que 
não envolvida diretamente, mas sem apoio do 
Congresso e do Senado, além dos problemas já 
apontados, das diferenças com setores estratégicos, 
entre outros, a Presidenta não encontra as condições 
para a governabilidade e a situação de crise foi se 
agravando cada vez mais.  

Em dezembro de 2015 o então Presidente da 
Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, 
aceitou uma denúncia contra a Presidenta que culminou 
em seu impeachment e, portanto, afastamento definitivo 
do cargo em agosto de 2016.  Tanto a defesa do 
processo quanto as acusações foram amplamente 
divulgadas e não nos cabe pormenorizar esse 
movimento, mas importa-nos ressaltar que as 
controvérsias não se extinguiram com o seu resultado e 
nem os conflitos entre as diferentes concepções políticas 
e ideológicas foram amenizados, convivem em 
permanente estado de tensão.  

Ainda como Presidente interino, em maio de 
2016, e depois como Presidente empossado (agosto de 
2016), Michel Temer, avança em propostas e ações de 
cunho neoliberais. Sobre o assunto, Singer (2016, 
p.152) comenta que “em 24 de maio de 2016, [...] O 
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ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que contém o 
aumento do gasto público por prazo prolongado, 
limitando-o à inflação.” Tal proposta corresponde aos 
ditames neoliberais, indicando uma forte limitação para 
gastos públicos, mesmo em áreas estratégicas e já 
penalizadas historicamente como Educação, Saúde e 
Segurança. Nesse cenário, de acordo com Singer (2016, 
p. 152), “[...] a margem de manobra do Estado ficaria 
restrita, mesmo que a receita volte a subir, o que 
certamente vai acontecer porque a economia não 
permanecerá sempre em recessão”. O autor ainda alerta 
que “trata-se de mudança que implica congelar, por 
tempo amplo, as possibilidades de diminuir a 
desigualdade via políticas sociais” (SINGER, 2016, p. 
152). 

Embora tenha se tratado de medida bastante 
impopular, a referida PEC foi aprovada sob a 
denominação de Emenda Constitucional n. 95/2016, 
indicando que a maioria do Congresso e do Senado 
Nacional não se opunham às iniciativas de cariz 
neoliberal. Tanto que outras aprovações se deram em 
um curto período temporal (entre 2016 e 2017), 
exercendo forte impacto econômico e social. Dentre as 
quais destacamos a Lei da terceirização (Lei n. 
13.429/2017) e a reforma trabalhista (Lei. n. 
13.467/2017).  

De acordo com Pochmann (2017, p. 322), “[...] 
o governo Temer conseguiu se tornar, de forma rápida, 
a expressão de uma maioria capaz de não se opor 
claramente — por hora — ao retorno do receituário 
neoliberal.”  

Também é importante destacar que a Reforma 
da Previdência, que propõe o aumento do tempo de 
contribuição e da idade para aposentadoria, não foi até o 
momento da publicação deste trabalho apreciada para 
votação, não tendo previsão de aprovação para o 
corrente ano, por se tratar de ano eleitoral, justamente 
em razão de ser uma reforma que não conta com o apoio 
da maioria da população. No entanto, o conjunto das 
medidas citadas estão articuladas e promovem amplas 
modificações que repercutem no cotidiano da 
população, cujos impactos (em virtude de serem ainda 
muito recentes) não é possível mensurar.  

Convém ressaltar que a análise da conjuntura 
aqui apresentada é apenas uma tentativa sucinta de 
compreensão da complexidade da realidade na qual 
estamos implicados, não tendo a pretensão de esgotar o 
assunto ou apresentar todos os aspectos envolvidos.  

 
 

3 O NOTÓRIO SABER 
Uma vez que destacamos alguns aspectos do 

conturbado período de 2016 a julho de 2018, 
passaremos a partir de agora a discutir a instituição do 
“notório saber” na legislação brasileira.  

A Medida Provisória n. 746/2016 foi publicada 
em 23 de setembro de 2016, pouco tempo após a posse 
do Presidente Michel Temer, o que indica que a 
gestação da medida ocorre ainda no período da 
interinidade. A referida Medida Provisória - MPV 
instituiu Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Tempo Integral, alterando a LDB (Lei n. 
9.394/1996) e o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei n. 
11.494/2007), entre outras providências, ficando 
conhecida coma a MP da reforma do Ensino Médio.  

A publicação da MPV indicou alterações tão 
significativas quanto polêmicas, transformando-se 
rapidamente em foco dos debates acadêmicos sobre a 
área educacional. Embora com muitos pontos 
controversos, sobre os quais não é possível tratar neste 
trabalho, a MPV foi convertida em Lei de n. 13.415, em 
16 de fevereiro de 2017.   

Em seu formato definitivo (até o momento) 
confirma a instituição dos itinerários formativos para os 
estudantes do Ensino Médio e o “notório saber” para 
parte dos professores.  

Assim, o Art. 36 da LDB n. 9.394/1996 passa a 
estabelecer que o currículo do Ensino Médio será 
composto pela Base Nacional Comum Curricular e 
pelos seguintes itinerários formativos: linguagens e suas 
tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da 
natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais 
aplicadas; formação técnica e profissional (BRASIL, 
2017). A flexibilidade curricular é utilizada para 
embasar a organização em itinerários formativos, 
apontando que o estudante poderá cursar mais de um 
itinerário a depender das condições de vaga do 
respectivo sistema de ensino. No entanto, as condições 
concretas em que se materializam o ensino público em 
nosso país são preocupantes e tal organização pode 
aprofundar as diferenças entre as redes públicas e 
privadas. Além disso, é necessário atentar para a oferta 
do itinerário que trata da formação técnica e profissional 
para não repetir a problemática gerada pela Lei n. 
5.692/1971 que, entre outras providências, estabeleceu o 
ensino profissionalizante de maneira compulsória, 
embora na prática tenha contribuído para a 
desvalorização da escola pública. De acordo com 
Francisco Filho (2013):  
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As escolas públicas não tinham as 
condições mínimas para promover a tal 
profissionalização, faltava pessoal 
especializado, condições materiais e 
físicas. As escolas particulares, 
acostumadas na preparação da elite para 
as grandes universidades, criaram um 
sistema para burlar a lei; constava nos 
seus currículos e programas a base 
profissional exigida, mas, na prática, 
trabalhavam os conteúdos à maneira 
antiga, atendendo as exigências dos 
grandes vestibulares (Francisco Filho 
2013, p. 118-119) 

Nesse sentido, é necessário discutir sobre as 
políticas de formação dos professores da educação 
profissional com destaque para os docentes que atuam 
nos cursos técnicos, incluindo-se a oferta do itinerário 
formativo de formação técnica e profissional. Sobre essa 
questão, o Art. 61 da LDB considera os seguintes 
profissionais da educação:  

[...] IV - profissionais com notório saber 
reconhecido pelos respectivos sistemas de 
ensino, para ministrar conteúdos de áreas 
afins à sua formação ou experiência 
profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em 
unidades educacionais da rede pública ou 
privada ou das corporações privadas em 
que tenham atuado, exclusivamente para 
atender ao inciso V do caput do art. 36; 
(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

V - profissionais graduados que tenham 
feito complementação pedagógica, 
conforme disposto pelo Conselho 
Nacional de Educação. (Incluído pela lei 
nº 13.415, de 2017) (BRASIL, 1996. 
Grifo nosso).  

Compreendemos, desse modo, que o “notório 
saber” foi instituído para o atendimento de uma 
demanda específica: a oferta do itinerário formativo 
referente à formação técnica e profissional. Assim é 
possível extrair o entendimento de que faz parte dos 
pressupostos conceituais que embasam o “notório 
saber”, ainda que não explícitos, que para a oferta desse 
caminho formativo não há profissionais habilitados 
especificamente para a docência, requerendo-se o 
aproveitamento de profissionais de outras áreas.  

No entanto, estudos sobre as políticas de 
formação de professores para a educação profissional 
(MOURA, 2014; MACHADO, 2013) confirmam que 
essa é uma realidade da modalidade como um todo, sem 
que até o momento tenha se verificado uma política 
contínua e universalizante que atenda ao necessário 
preparo específico para a docência desses profissionais 

conforme amplamente defendido por pesquisadores da 
temática (MOURA, 2014; MACHADO, 2013; 
OLIVEIRA, 2006), entre outros.  

Historicamente os cursos de 
formação/complementação pedagógica são as 
indicações legais mais comuns, conforme verificado no 
próprio Inciso VI, do Art. 61 da LDB 9.394/1996 e na 
Resolução n. 02/2015 do Conselho Nacional de 
Educação. Contudo, as alterações promovidas pela Lei 
n. 13.415/2017 não são elucidativas quanto aos 
processos formativos posteriores ao ingresso na 
educação dos profissionais de “notório saber”.  

Também é oportuno destacar que, dessa forma, 
são estabelecidos requisitos formativos de acesso 
diferenciados aos profissionais da educação básica e até 
do mesmo nível (o ensino médio), pois o Art. 62 da 
LDB estabelece que a formação dos professores para 
atuação nesta etapa ocorra em nível superior através de 
cursos de licenciatura plena, admitindo-se a formação 
em nível médio, na modalidade normal, para o ensino 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental (BRASIL, 1996), enquanto que para o 
itinerário de formação técnica e profissional, os 
professores sejam admitidos pela formação (ainda que 
não seja em licenciaturas) ou pela experiência 
profissional.  

Outra reflexão importante é abordada por 
Damascena, Nascimento e Moura (2017) ao relatarem 
que:  

Além disso, a certificação de 
conhecimentos dos profissionais com 
“notório saber” ainda não foi 
suficientemente esclarecida pela 
legislação, pois aponta apenas que será 
reconhecido pelos sistemas de ensino, não 
realizando nenhum detalhamento no que 
diz respeito à forma ou a quais critérios e 
procedimentos mínimos para a emissão 
desse parecer. Indica, apenas, a titulação 
ou prática de ensino que tanto pode ter 
ocorrido na rede pública quanto privada 
ou ainda em corporações privadas. Assim, 
a preocupação com uma formação 
docente que atenda as demandas 
específicas da profissão de professor é 
depreciada frente ao pragmatismo e a 
valorização do fazer sem a necessária 
articulação entre teoria e prática 
(DAMASCENA, NASCIMENTO, 
MOURA, 2017, p. 8. Grifo dos autores).  

Por fim, ainda corroborando Damascena, 
Nascimento e Moura (2017), compreendemos que o 
“notório saber” não somente reforça uma situação já 
considerada como problemática na modalidade de 



 

 
 

130 

educação profissional que é a dos professores que não 
possuem formação específica para a docência, mas 
também pode significar retrocesso em relação as 
políticas de formação para atuação nessa modalidade.  

 
4 CONCLUSÕES 

As políticas de formação de professores para a 
educação profissional constituem um dilema no campo 
educacional. No entanto, principalmente a partir de 
meados dos anos 2000, ganha notoriedade a necessidade 
desse debate e mais uma vez ressalta-se a defesa por 
uma formação específica que tanto atenda às demandas 
do próprio exercício da docência quanto a que situa esse 
fazer no campo das peculiaridades da educação 
profissional. Tal evidência se dá, em parte, pelo 
processo de expansão da oferta da modalidade que entre 
2003 e 2016, somente na Rede Federal, foram 
construídas mais de 500 unidades de acordo com 
informações do portal oficial da Rede, tendo, em pouco 
tempo, demandado um quantitativo significativo de 
professores e servidores que contribuíram para lançar 
foco sobre a questão.  

Conforme já apontado ao longo do texto, 
estudos e discussões defendem que os professores que 
atuam na educação profissional necessitam de uma 
formação específica que articule teoria e prática na 
perspectiva do atendimento às especificidades do 
próprio exercício da docência (para os que não são 
licenciados) e da modalidade, como, por exemplo, a 
relação trabalho e educação (até mesmo para os que são 
licenciados).  

Nesse sentido, os dispositivos legais que 
orientam a educação nacional também apontam nessa 
direção, como é o caso do Plano Nacional de Educação 
vigente (Lei n. 13.005/2014) e da Resolução n. 02/2015 
do CNE. 

No entanto, a conjuntura internacional e 
nacional dos últimos anos indica a perspectiva 
neoliberal como norteadora das políticas e ações delas 
decorrentes. Somando tal perspectiva com a 
instabilidade política e econômica vivenciada em nosso 
país, temos um cenário com forte apelo ideológico de 
valorização do aspecto mercadológico cujo impacto na 
área educacional é notório, uma vez que esta é, fazendo 
uso da Teoria do Capital Humano (SCHULTZ, 1973), 
atrelada ao desenvolvimento, embora que, nos últimos 
anos, tal desenvolvimento esteja mais vinculado ao 
individualismo e à competitividade que à coletividade 
(GENTILI, 2005).  

Assim, a educação profissional, por sua vez, de 
maneira geral, é concebida em razão das demandas 

mercadológicas que também estão vinculadas ao 
imediatismo, desconsiderando as contradições que 
permeiam o modo de produção no qual estamos 
inseridos.  

Nesse cenário, o “notório saber” reforça o viés 
pragmático atribuído à educação, retoma a concepção de 
que para a docência basta saber o conteúdo ou, no caso 
da EP, basta o saber fazer e fragiliza as perspectivas de 
políticas de Estado para a formação dos professores que 
atuam ou desejam exercer a docência na modalidade.  

Por fim, ressaltamos que a instituição do 
“notório saber” ainda é muito recente, sendo necessário 
a decorrência de mais tempo e do acompanhamento da 
sua materialização para uma análise mais aprofundada. 
Contudo, as inquietações aqui apontadas são necessárias 
para que a defesa por uma educação profissional que 
atente para o ser humano em sua integralidade e, 
portanto, emancipatória seja evidenciada.  

 
 

REFERÊNCIAS 

ATTALI, J. A crise, e agora? Lisboa: Tribuna da 
História, 2009. 

BRASIL. Congresso. Presidência. Lei n. 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. 
Acesso em: 18 jul. 2018. 

BRASIL. Congresso. Presidência. Lei n. 13.415, de 16 
de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, 
que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de 
fevereiro de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de 
agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à 
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/Lei/L13415.htm>. Acesso em 18 jul. 2018.  

BRASIL. Congresso. Presidência. Lei n. 5.692, de 11 
de agosto de 1971. Fixa diretrizes e bases para o ensino 
de 1º e 2º graus. Brasília, DF, 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm>. 
Acesso em: 18 jul. 2018.  

BRASIL. Congresso. Presidência. Lei n. 13.005 de 25 
de junho de 2014.Plano Nacional de Educação. 
Brasília, DF, 2014. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 18 jul. 2018.  

BRASIL. Congresso. Presidência. Lei n. 13.429, de 31 
de março de 2017. Altera dispositivos da Lei no 6.019, 



 

 
 

131 

de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho 
temporário nas empresas urbanas e dá outras 
providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na 
empresa de prestação de serviços a terceiros. Brasília, 
DF, 2017. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13429.htm>. Acesso em 23 jul. 2018.  

BRASIL. Congresso. Presidência. Lei n. 13.467, de 13 
de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro 
de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 
de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas 
relações de trabalho. Brasília, DF, 2017. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13467.htm>. Acesso em 23 jul. 2018.  

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução 
n. 02, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em 
Nível Superior e a Formação Continuada para 
Profissionais do Magistério da Educação Básica. 
Brasília, DF, 2015. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docm
an& view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-
03072015&category_slug=julho-2015-
pdf&Itemid=30192>2. Acesso em: 17 jul 2018. 

CASTRO, A. M. D. A.; BRITO, F. E. As condições de 
trabalho docente em tempos de reestruturação 
produtiva: foco na educação básica do RN. In: 
CABRAL NETO, A.; OLIVEIRA, D. A.; VIEIRA, L.F. 
(Org.). Trabalho docente: desafios no cotidiano na 
educação básica. Campinas: Mercado de Letras; Natal: 
EDUFRN, 2013, p. 117-132.  

DAMASCENA, E. A.; NASCIMENTO, A. C. V.; 
MOURA, D. H. Formação de professores para a 
educação profissional: o que apontam os dispositivos 
legais mais recentes (2015-2017). Anais do IV Colóquio 
nacional, I Colóquio internacional: a produção do 
conhecimentoem educação profissional: a reforma do 
ensinomédio e suasimplicações para a educação 
profissional, 24 a 27 de julho de 2017 / Organizado por 
Dante Henrique Moura [et al…] – Natal, RN: IFRN, 
2017. 

FRANCISCO FILHO, G. A educação brasileira no 
contexto histórico. 3. ed. Campinas, SP: Editora 
Alínea, 2013. 

GENTILI, P. Três teses sobre a relação trabalho e 
educação em tempos neoliberais. In: LOMBARDI, J. 
C.; SAVIANI, D.; SANFELICE, J. L. (Orgs.). 
Capitalismo, trabalho e educação. 3. ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, HISTEDBR, 2005. p. 45-59. 

KUENZER, A. Z. Formação de professores para a 
educação profissional e tecnológica. In: DALBEN, A. I. 

L. F. et al. Convergências e tensões no campo da 
formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2010. 

MACHADO, L. R. S. Diferenciais inovadores na 
formação de professores para a educação profissional. 
Revista Brasileira de Educação Profissional e 
Tecnológica, Brasília, v. 1, n. 1, p. 9-22, jun. 2008.  

MACHADO, L. R. S. Formação de professores para a 
educação profissional tecnológica: perspectivas 
históricas e desafios contemporâneos. In: MOURA, D. 
H. (Org.). Produção de conhecimento, políticas 
públicas e formação docente em educação 
profissional. Campinas: Mercado de Letras, 2013. p. 
347-384. 

MORAES, L. C. S.; PEDROSA, E. M. P. A formação 
de professores para a educação profissional: um debate 
necessário. In: CHAVES, V. L. J.; CABRAL NETO, 
A.; NASCIMENTO, I. V. (Org.). Políticas para a 
educação superior no Brasil:velhos debates e novos 
desafios. São Paulo: Xamã, 2009, p. 173-190. 

MOURA, D. H. A formação docente para uma 
educação profissional e tecnológica socialmente 
produtiva. In: BRASIL. Formação de Professores 
para Educação Profissional e Tecnológica. Brasília 
26, 27 e 28 setembro 2006. Brasília: INEP, 2008, p. 
193-223. (Coleção Educação Superior em Debate, 8). 
Disponível em: 
<http://www.oei.es/pdfs/formacion_profesores_educaci
on_profesional_inep.pdf.>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

MOURA, D. H. Trabalho e formação docente na 
educação profissional. [recurso eletrônico] – Dados 
eletrônicos (1 arquivo: 586 kiliobytes). Curitiba: 
Instituto Federal do Paraná, 2014. (Coleção formação 
pedagógica; v. 3). 

OLIVEIRA, M. R. N. S. Formação e profissionalização 
dos professores do ensino técnico. Revista Educação e 
Tecnologia. Belo Horizonte, v. 11, n. 2, p. 3-9, 
jul/dez/2006. Disponível em 
<https://seer.dppg.cefetmg.br/index.php/revista-
et/article/view/363/378>. Acesso em 08. Jun. 2018.  

POCHMANN, M. Estado e capitalismo no Brasil: a 
inflexão atual no padrão das políticas do ciclo político 
da nova república. Revista Educação e Sociedade. 
Campinas, v. 38, n. 139, p. 309-330, abr.-jun., 2017.  

SINGER, A. Por uma frente ampla, democrática e 
republicana. In: SINGER, A. [et al]. Por que gritamos 
golpe?: para entender o impeachment e a crise política 
no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2016. 

SCHULTZ, T. O capital humano: investimento em 
educação e pesquisa. Tradução de Marco Aurélio de M. 
Matos. Rio de Janeiro: Zahar, 1973. 

 

DELINEAMENTOS ASSUMIDOS PELA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO 
BRASIL: APONTAMENTOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN 

 Ana Paula de Souza Cunha - UFRN/ CAPES 



 

 
 

132 

paulinha_souza08@hotmail.com 
Gilmar Barbosa Guedes - UFRN 

gbguedes@uol.com.br 

Resumo: Esse artigo apresenta os encaminhamentos assumidos pela criação e desenvolvimento dos Conselhos 
Escolares no Brasil e as conexões com a implementação desse colegiado no contexto educativo da rede municipal de 
ensino do município de Ceará Mirim/RN. Metodologicamente realizamos levantamento bibliográfico e documental nas 
mediações que dizem respeito ao objeto de estudo. A base conceptual de estudo da gestão escolar democrática 
fundamenta-se em Paro (2016), Guedes; Barbalho (2016), Cury (2002), Riscal (2010), Marx (2011), dentre outros 
autores. Porquanto, o Conselho Escolar abriga a possibilidades de ação político-administrativa e pedagógica que amplia 
a participação e a autonomia na escola pública, ampliando a luta pela democratização da gestão no âmbito da 
administração pública estatal. Contudo, a consubstanciação da mudança é gradual, assume um ritmo próprio, podendo 
ser considerado um avanço viável para as instituições educativas no sentido de desenvolvimento da uma cultura 
democrático participativa, cultura que se almeja construir nessa estrutura organizativa que pode vir a ser democrática no 
futuro por meio da ampliação dos mecanismos legais e práticos/deliberativos democráticos; ou, em contraposição 
negativa, poderão legitimar um controle verticalizado e autoritário das instituições mantenedoras do Estado burguês, 
atendendo aos interesses do mercado capitalista e ampliando as relações sociais excludentes. 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Conselho Escolar; Participação. 

 

1 INTRODUÇÃO 
Este artigo tem por objetivo apresentar os 

encaminhamentos assumidos pela criação e 
desenvolvimento dos Conselhos Escolares no Brasil a 
luz do processo implementação desencadeado após a 
instituição do princípio da gestão escolar democrática 
preconizado pela Constituição Federal de 1988 (CF-88) 
e pela Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – (LDB/96), em especial este estudo está 
articulado com a execução dessa democratização na 
Rede Municipal de Ensino de Ceará Mirim/RN.  

No que diz respeito a organização do Estado na 
sociedade capitalista nacional a incorporação dos 
conselhos escolares na gestão escolar das instituições 
públicas de ensino atrela-se a um contexto mais amplo 
de poder que exerce influência direta na forma como a 
escola se organiza para dar conta de atender as 
demandas de participação e melhorias da qualidade da 
educação exigidas nas diretrizes governamentais. Para 
compreender essa condição assumida pelas políticas 
educacionais, a partir de idos dos anos 1990, adotamos 
uma diretriz teórico-metodológica que fundamenta-se 
em Guedes & Barbalho (2016); Cury (2002); Paro 
(2016); Riscal (2010), dentre outros autores.  

Na historiografia brasileira que discute as 
políticas educacionais a figura dos Conselhos é referida 
inicialmente no período colonial, sua existência é 
noticiada em diferentes lugares e na própria sede da 
Coroa Portuguesa, as assembleias (colegiados) reuniam 
homens nobres, ligados a administração (RISCAL, 
2010). Além disso, a autora ressalta que no período 
monárquico imperial o papel da nobreza na constituição 
dos conselhos continua sendo uma forma de mediação e 

difusão dos interesses da Coroa Portuguesa. Segundo 
essa mesma estudiosa nesse período, 

[...] é instituído um conselho de Estado, 
com características de conselho dos 
nobres, com o papel de mediação e 
conciliação dos conflitos entre a Coroa e 
os diferentes grupos políticos que se lhe 
contrapunham [...]. Não obstante, 
encontramos aqui uma característica 
específica dos conselhos políticos ao 
longo da história do Brasil – seu caráter 
conciliatório. No período republicano, 
extinto o antigo conselho de Estado 
durante a chamada República Velha, 
floresceu a concepção de conselhos 
setoriais voltados para aspectos políticos 
específicos como os sanitários, saúde, 
trabalho etc. Seu papel, entretanto, 
permaneceu como mediador entre as 
ações políticas pretendidas pelo governo e 
os interesses privados da sociedade 
(RISCAL, 2010, p. 25). 

No que diz respeito a conformação do poder 
assumida por esses colegiados, Riscal (2010) analisa o 
aspecto centralizador da política brasileira, que desde o 
período colonial, conseguiu impedir que grande parte da 
população não tivesse direito a participar das decisões 
políticas. Situação que se estende até o século XXI, com 
o poder das elites prevalecendo sobre os interesses 
políticos e sociais da população nacional majoritária. 
Por isso, “[...] Não fazia sentido, portanto, abrir espaço 
em órgãos colegiados, para a participação de setores não 
pertencentes a essa elite” (RISCAL, 2010, p. 26).  

Certamente é nesse sentido que Fernandes 
(2015) discorre sobre a existência da relação ainda 
obscura entre o Estado e a Sociedade. Destaca que na 
prática as estratégias da classe dominante ocultam o 
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monopólio que se reveste nas ações do Estado, 
normalmente, uma instituição comandada pelas elites 
dirigentes, a tal ponto no nosso olhar de demarcar 
estrategicamente os assentos adequados para cada classe 
social. Notadamente, a formação das classes sociais na 
América Latina imprime esta lógica dual, tornando 
perceptível as relações de poder assumidas no processo 
de democratização de gestão pública, mesmo tendo 
avançado na abertura de espaços de participação, a 
exemplo da inserção dos conselhos escolares e demais 
órgãos colegiados na década de 1980. 

O Conselho Escolar que começa a ser 
delineado nessas duas últimas décadas do séulo XX tem 
suas raízes históricas nas lutas desenvolvidas pelos 
trabalhadores e pelas entidades representativas da 
sociedade civil que encontravam-se oprimidas pelos 
atos autoritários de repressão do Regime Civil-Militar 
instaurado em 1964, essas parcelas da sociedade 
demandavam a conquista e reconquista de direitos e 
espaço de participação na estrutura organizativa do 
aparato burocrático estatal nacional.  

Com o final do regime de excessão de 1964 é 
promulgada a Constituição Federal de 1988 (CF-88), 
que institui no Art. 206, inciso VI, o princípio da Gestão 
Democrática do Ensino Público (BRASIL, 1988), 
fundamento que remete para necessidade de 
instrumentalização da participação coletiva, que, 
embora restrita, potencialmente, cria a possibilidade de 
haver a regulamentação da eleição de diretores nas redes 
escolares públicas e  a criação dos conselhos escolares, 
esses últimos com a prerrogativa de ampliar o espaço de 
deliberação coletiva e de resgatar a garantia do acesso 
ao direito social de uma educação pública, demorática e 
de qualidade social. Na compreensão de Guedes e 
Barbalho (2016) neste período, 

As políticas educacionais nas décadas e 
1980 e 1990 desenham-se a partir de duas 
vertentes de gestão pública: a 
democrática, originária dos movimentos 
sociais inseridos no processo de 
redemocratização do país e a de cunho 
gerencial, oriunda dos ideais neoliberais. 
Esses posicionamentos inauguram uma 
nova fase no cenário institucional, político 
e administrativo brasileiro. Do ponto de 
vista institucional, a Constituição Federal 
de 1988 aponta uma diretriz democrática, 
por meio do protagonismo decisório da 
sociedade civil e outra, pautada na 
perspectiva da performatividade 
capitalista, adotada pela reforma do 
Estado (GUEDES; BARBALHO, 2016, 
p. 135). 

Com efeito, Charlot (2013) também ressalta 
que a lógica neoliberal de concorrência tende a reduzir a 
educação a uma mercadoria escolar a ser rentabilizada 
num mercado de empregos e de posições sociais, e isso 
faz com que a aprendizagem se torne mecânica e 
superficial, desconectada do sentido do saber e de uma 
verdadeira atividade intelectual. Fica evidente, os 
reflexos desses modelos de gestão gerencial e 
democrático no funcionamento do conselho escolar 
(CE), sobretudo, no que diz respeito à consecução dos 
processos político-administrativo e pedagógico na 
escola pública. 

Ainda como parte dessa organização do 
ordenamento legal originário dos princípios 
democráticaos defendidos no processo de 
redemocratização nos anos 1980, destacamos a 
regulamentação dos conselhos escolares como espaço 
potencial para a participação da comunidade escolar e 
local, nos assuntos referentes a escola pública, 
fundamento legal que é instituído pela LDB/96 no seu 
Art. 14, ao definir que:  

Os sistemas de ensino definirão as normas 
da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: I - participação dos 
profissionais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola; II - 
participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou 
equivalentes (BRASIL, 1996).  

Esses princípios previstos na LDB/96 devem 
ser associados a luta por direitos que passou a fazer 
parte da pauta dos movimentos sociais organizados 
(sindicatos, partidos políticos, entidades profissionais, 
dentre outros) que já vinham reivindicando a ampliação 
desses espaços de participação e deliberação coletiva 
desde a década anterior. Nesse contexto, esses 
movimentos sociais passaram a influenciar os diversos 
setores da sociedade civil, dentre eles, os educadores 
públicos que assumiram expressiva centralidade no 
âmbito socioeconômico e político nacional nesse 
momento. Educadores que vão orientar a reestruturação 
na gestão educacional, em dados momentos seguindo o 
receituário gerencial/neoliberal ou de democratização de 
poder de decisão na administração pública.    

A criação desses conselhos representou um 
lócus novo para ampliação da democracia participativa 
burguesa no país. A efervescência ideológica vista nos 
movimentos sociais durante o processo de 
redemocratização nos anos 1980/90 foram de encontro 
as estruturas de poder centralizadoras que negavam a 
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existência de canais de participação entre a população e 
o Estado, que ao desenvoverem uma prática dita 
democratizante deveriam ser favoráveis aos interesses 
sociais das classes populares.  

Nessa conjuntura de descentralização político-
administrativa da gestão escolar, via conselhos 
escolares, o sistema federativo brasileiro se acentua, e as 
redes escolares subnacionais e as instutuições 
educativas públicas passam a gozar de relativa 
autonomia, dinâmica que acarreta uma aproximação no 
desenvolvimento das políticas educacionais entre o 
conjunto dos entes federados (União, estados e 
municípios). Ainda assim, essa autonomia continua 
sendo regulamentada pelas diretrizes do Estado 
Brasileiro, a ênfase organizacional é o 
compartilhamento de poder fortemente centralizado nas 
instâncias do governo federal e estaduais. No entanto, é 
salutar destacar o papel da descentralização escolar 
como atribuição do Estado nacional que acarreta, 
também, uma aproximação da comunidade quanto aos 
aspectos de regulação, acompanhamento e fiscalização 
da gestão escolar municipal. Sem contudo, deixar de 
reconhecer que ainda é preciso avançar nas dimensões 
da participação/ deliberação quanto a gestão 
educacional e escolar nas redes públicas de ensino. 
Dessa maneira, 

Os conselhos podem contribuir para a 
democratização da gestão pública, a 
ampliação quantitativa e qualitativa da 
participação, a condução coletiva de 
políticas sociais, a responsabilização de 
governantes (accountability), o controle 
social pró-ativo e para o intercâmbio de 
informações entre população e poder 
local. Contudo, podem ser transformados 
em órgãos cartoriais (que apenas 
referendam as decisões do executivo), em 
mecanismos de legitimação do discurso 
governamental ou em estruturas formais 
(sem reuniões frequentes, programas de 
trabalho, representatividade social, vigor 
argumentativo, rotinas de capacitação e 
acesso aos poderes instituídos [...] 
(OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 
2010, p. 2). 

Por meio dessa nova organização da gestão 
escolar pública descentralizada, instaurada após CF/88 e 
a LDB/96, o poder público municipal e a comunidade 
escolar passaram para a categoria de entes autônomos e 
responsáveis pela gestão das escolas e da rede. A partir 
disso intensificam-se ações das secretarias Municipais e 
dos órgãos normativos, a exemplo dos conselhos 
municipais para implementação, acompanhamento e 
monitoramento das políticas e programas direcionados 

para os níveis das etapas de ensino que competem a rede 
municipal de ensino. Portante, cabe destacar que as lutas 
pela redemocratização dos anos 1980/90 contribuiram 
para ampliar a abrangência da participação dos gestores 
e da comunidade escolar nas decisões políticas no que 
diz respeito a gestão educacional-escolar no País.  

Fundado nesse preâmbulo que discutiu as 
políticas educacionais brasileiras no período 
compreendido entre as décadas de 1980/90, em especial 
aquelas vinculadas a implantação da gestão escolar 
democrática e de implantação do Conselho escolar, esse 
artigo objetiva refletir sobre o processo de 
implementação dos conselhos escolares no que diz 
respeito aos aspectos conceituais, político-institucionais 
e administrativos, em especial, no traçado assumido a 
partir da reforma educativa dos anos 1990. E, apresenta 
certos delineamentos políticos assumidos pela criação e 
desenvolvimento dos conselhos escolares no Brasil e no 
município de Ceará Mirim/RN. 

Nesse trabalho, consideramos ser fundamental 
compreender os delineamentos assumidos pela criação 
dos conselhos escolares no Brasil e as possíveis 
articulações com a escola pública municipal, lócus dessa 
pesquisa de mestrado em andamento. Uma vez que este 
trabalho está circunscrito à concepção do princípio 
legal da gestão escolar democrática configurada por 
meio da participação dos indivíduos que atuam no 
Conselho da Escola Municipal Adele de Oliveira no 
Município de Ceará-Mirim/RN. Esse percurso teórico-
metodológico foi realizado para delinear o processo de 
desenvolvimento e implementação dos conselhos 
Escolares na gestão das escolas públicas estatais, a fim 
de compreender como a atuação destes colegiados 
contribui para democratização do cotidiano das redes 
escolares municipais. 

Diante dessa diretriz de democratização da 
escola pública, compreendemos que o processo de 
gestão escolar democrática pode constituir-se num 
movimento que acarrete a participação de todos os 
envolvidos com a democratização da gestão 
administrativo-política e pedagógica com vistas a 
melhoria da qualidade social dessas instituições estatais 
de ensino. Essa compreensão é respaldada na legislação 
educacional brasileira e passa a ser uma condição 
indispensável para organização dos sistemas de ensino 
via integração das dimensões de participação e 
autonomia nas instituições escolares públicas. Some-se 
a isso o fato de que os conselhos escolares assumem 
uma função central no processo de democratização da 
escola pública dado o seu potencial para propiciar a 
consecução de um trabalho mais eficaz realizado por 
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meio de um planejamento participativo que desconstrua 
essa suposta hierarquia vertical e centralizada que ainda 
persiste nos dias atuais. Para Riscal (2010, p. 39): 

O conselho escolar poderia ser concebido 
como um espaço de mediação entre os 
diferentes agentes, apresentando uma 
alternativa para a exposição de posições 
antagônicas, conflitos e proposições com 
o propósito de conhecer o que pensam os 
diferentes interlocutores e buscar 
estratégias para superar as divergências 
sem, com isso, perder-se as diferenças de 
opiniões e a multiplicidade de posições. 

Para que essa democratização da gestão escolar 
pública ocorra a contento é necessário que a 
comunidade se sinta corresponsável, conjuntamente 
com o Estado, pela escola pública, esse sentimento de 
pertença viabilizará a participação e a autonomia nas 
decisões desses sujeitos sociais. Isso precisa ocorrer 
para que a escola se torne mais democrática, contudo, a 
viabilização dessa condição caracteriza-se como um 
desafio na operacionalização das políticas públicas de 
educação. Compreender essa perspectiva inclusiva dos 
sujeitos educativos implica pensar na gestão escolar 
como um espaço de possibilidade para realização do 
planejamento participativo, que por sua vez, é uma 
metodologia de projetar a escola pública que 
desempenha um papel fundamental para o processo de 
democratização desta. 

Compreender essa perspectiva implica pensar 
na gestão escolar pública, principalmente, como 
possibilidade de ação política que define objetivos e 
promove a participação democrática de todos os 
envolvidos no entorno da instituição educativa. 
Porquanto, nesse processo de democratização da gestão, 

o conselho escolar é um órgão que se responsabiliza 
mais diretamente pela garantia de uma gestão 
democrática libertadora de total relevância na integração 
da escola com a sociedade (PARO, 2016). Nesse 
formato, esse colegiado passa a exercer um papel 
estratégico nos sistemas de ensino e no cotidiano 
escolar, considerando, sempre, a  necessidade de 
preservação da identidade local. 

Adotamos a perspectiva Dialética como 
método de pesquisa, diretriz na qual deve haver por 
parte do pesquisador um esforço intelectual para 
compreender a relação sujeito/objeto/natureza que 
orienta a crítica-transformação social do homem e da 
realidade concreta em movimento. Portanto, “Quanto 
mais fundo voltamos na história, mais o indivíduo, e por 
isso também o indivíduo que produz, aparece como 
dependente, como membro de um todo maior” [...] 
(Marx 2011, p. 40). Esse enfoque teórico, possibilita 
refletir sobre o processo histórico de desenvolvimento 
da gestão e do conselho escolar ao longo da 
historiografia das políticas educacionais nacionais.   

Metodologicamente realizamos levantamento 
bibliográfico e documental nas mediações que dizem 
respeito ao objeto de estudo, como também, fizemos uso 
de um questionário semiestruturado no processo de 
coleta de dados junto aos membros constituintes do 
Conselho Escolar. Para tanto, estamos dialogando 
teoricamente com Paro (2016); Guedes; Barbalho 
(2016); Cury (2002); Riscal (2010); Marx (2011), dentre 
outros autores. No que diz respeito a sistemática dos 
levantamentos referidos, apresentaremos os elemento 
teórico-empíricos sistematizados nos quadros 1 e 2, a 
seguir:  

 
Quadro 1 - Fontes bibliográficas referentes ao Conselho Escolar sistematizados na pesquisa: “O Princípio da Gestão 

Democrática e a Atuação do Conselho Escolar: uma análise da experiência de participação desenvolvida pelo colegiado 
da Escola Municipal Adele de Oliveira no Município de Ceará-Mirim/RN”. Natal/2018. 

DELINEAMENTOS ASSUMIDOS COM A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES NO BRASIL 
 
A maneira como se materializam as ações do 
conselho na escola diz muito sobre como os 
próprios conselheiros concebem a função 
social que a instituição exerce ou deve exercer 
 

O conselho escolar que se almeja construir insere-se dentro de uma 
estrutura organizativa que poderá ser democrática, fazendo jus, assim, 
a realidade de todos os envolvidos no processo educativo na escola 
pública; 

 
O conselho escolar deve ser concebido como 
um espaço de mediação entre os diferentes 
agentes educativos. 
 

Esse mesmo conselho pode tornar-se numa alternativa para a 
exposição de posições antagônicas, conflitos e proposições, cuja 
intenção é conhecer o que pensam os diferentes participantes e buscar 
estratégias para compatibilizar os conflitos, sem com isso, perder-se o 
respeito ao contraditório no que diz respeito as opiniões e as posições. 

O conselho escolar no âmbito das políticas 
públicas é um lócus potencial para a 
institucionalização de espaços democráticos. 

O Conselho Escolar também poderá auxiliar a implantação de práticas 
gerenciais de gestão latentes na escola, e, a partir dessa diretriz, 
boicotar os princípios e as ações que buscam efetivamente 
democratizar o poder de decisão sobre a gestão no âmbito da escola 
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pública, conforme, preconizado na Constituição Federal de 1988. 
Fonte: Organizado pela Autora com base nos autores: PARO (2016); RISCAL (2010). 

 
Quadro 2 - Fontes documentais referentes a implantação do Conselho Escolar na Rede Municipal de Ceará-Mirim e 
sistematizadas pela pesquisa: “O Princípio da Gestão Democrática e a Atuação do Conselho Escolar: uma análise da 

experiência de participação desenvolvida pelo colegiado da Escola Municipal Adele de Oliveira no Município de Ceará-
Mirim/RN”. Natal/2018. 

OS CONSELHOS ESCOLARES COMO POLÍTICA PÚBLICA DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 
MUNICIPAL: APONTAMENTOS DA REALIDADE DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN 
 
 
 
A Lei n° 1.702, de 
19 de Junho de 
2015 

Instituiu o Plano Municipal de Educação para a vigência de dez anos. A análise do PME 
contribuiu para aquilatar em que medida as diretrizes do PME concorrem para o fortalecimento 
de uma gestão democrática participativa, fundada no príncipio deliberativo e congruente com a 
realidade do Município.  
 
Art. 8 O Município deverá aprovar e cumprir Lei municipal específica de que trata da gestão 
democrática para educação pública municipal do seu sistema de ensino, disciplinando a gestão 
democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 1 (um) ano 
contado da publicação desta Lei (CEARÁ-MIRIM, 2015). 
 

 
 
 
Decreto nº 
1.075/2004, de 11 
de maio de 2004 - 
 

Criou os Conselhos Escolares no Município 
 
Art. 2º -  Conselho Escolar é um órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e mobilizador da 
escola, constituído por representantes da comunidade escolar, na seguinte proporção. 
  
I – O diretor da Escola, como membro nato; 
II – representante do segmento dos professores; 
III – representante do segmento de servidores da escola;  
IV – representante do segmento de estudantes; 
V – representante do segmento dos pais ou responsáveis.  
 

Fonte: Organizado pela Autora com base nos documentos coletados e analisados na Rede Municipal de Ensino de 
Ceará-Mirim/RN 

 
Diante dos dados apresentados acima, nos 

quadros 1 e 2, concluímos a partir da análise do aporte 
teórico e documental que o processo de 
desenvolvimento dos Conselhos Escolares no Brasil foi 
fundado numa prática política que pautou-se em 
modelos, marcadamente contrários ao direito a 
participação das camadas populares nas decisões 
políticas que envolviam a deliberaçã em conselhos 
vinculados a organzação estatal brasileira. Por ocasião 
disto, ressaltamos o histórica de luta das massas 
subaltenas em favor da conquista dos direitos 
preconizados na Constituição Federal de 1988.  

Em consonância com o princípio legal que 
preconiza a gestão escolar democrática, institudo pela 
CF/88 e a LDB/96, os documentos que regulamentam a 
rede escolar do municipio de Ceará Mirim RN dispõem 
legalmente sobre os conselhos escolares por meio do 
Decreto nº 1.075/2004, de 11 de maio de 2004, o qual 
define que:  

Conselho Escolar é um órgão consultivo, 
deliberativo, fiscalizador e mobilizador da 
escola, constituído por representantes da 

comunidade escolar, na seguinte 
proporção. (Art. 2º) I – O diretor da 
Escola, como membro nato; II – 
representante do segmento dos 
professores; III – representante do 
segmento de servidores da escola; IV– 
representante do segmento de estudantes; 
V – representante do segmento dos pais 
ou responsáveis (CEARÁ, MIRIM, 
2004). 

O Plano Nacional de Educação (PNE-2014-
2024), aprovado em 26 de Junho de 2014, no governo 
da presidente Dilma Rousseff, constitui-se no plano 
plurianual da educação nacional e tem a validade de dez 
anos, ele apresenta as diretrizes a serem implementadas 
pelo Estado nacional para melhoria dos indicadores de 
qualidade da educação pública nos diferentes níveis e 
modalidades de educação/ensino. Em razão disso, os 
entes federados estaduais e municípais devem elaborar 
seus planos considerando as demandas locais para o 
alcance das metas definidas no PNE referido. Para 
atender essa diretriz o município de Ceará Mirim, por 
meio da Lei n° 1.702, de 19 de Junho de 2015, instituiu 
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seu Plano Municipal de Educação aprovado para a 
vigência de dez anos, cujo teor está detalhado no quadro 
2. 

Ainda no referente a gestão democrática 
ressaltamos o avanço e a contribuição dos aparatos 
legais recém aprovados, a exemplo do Plano Nacional 
de Educação (PNE/2014-2024), já referido, que 
considera os pleitos dos profissinais da educação por 
alargamento da democratização nas redes e escolas 
pública, faz isso ao estatuir objetivos ligados a 
democratização da gestão escolar por meio da previsão 
de ampliação da participação dos profissionais da 
educação e da comunidade escolar e local em conselhos 
escolares. Embora, em outras estratégais, associe a 
gestão democrática “a critérios técnicos de mérito e 
desempenho”, conforme dispost na meta 19 do 
PNE/2014, previsão legal que contempla com nitidez o 
modelo gerencial de organização da gestão escolar, 
diretriz que acentua-se no âmbito das instiuições 
escolares, afirmando o discurso neoliberal baseado na 
flexibilização do processo de trabalho administrativo, 
pedagógico e financeiro, princípios capturados pela 
lógica empresarial nas ações da gestão. 

Porquanto, o Conselho Escolar abriga a 
possibilidades de ação político-administrativa e 
pedagógica que amplia a participaçção e a autonomia na 
escola pública, ampliando a luta pela democratização da 
gestão no âmbito da administração pública estatal. 
Contudo, a consubstanciação da mudança é gradual, 
assume um ritmo próprio, podendo ser considerado um 
avanço viável para as instituições educativas no sentido 
de desenvolvimento da uma cultura democrático 
participativa, cultura que se almeja construir nessa 
estrutura organizativa que pode vir a ser democrática no 
futuro por meio da ampliação dos mecanismos legais e 
práticos/deliberativos democráticos; ou, em 
contraposição negativa, poderão legitimar um controle 
verticalizado e autoritário das instituições mantenedoras 
do Estado burguês, atendendo aos interesses do mercado 
capitalista e ampliando as relações sociais excludentes. 
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RESUMO: Trata-se de um recorte dos resultados da pesquisa de mestrado em andamento na linha de pesquisa 
“Políticas e Práxis Educativas” do Programa de Pós-graduação em Educação-PPGEd da UFRN. O objetivo desse 
trabalho é analisar o perfil de dirigentes municipais de educação na Paraíba e suas implicações para a qualidade social 
da educação. Utilizou-se a abordagem qualitativa de pesquisa considerando o sentido dialético e histórico do perfil e 
atribuições de DME e suas interferências na materialidade das políticas educacionais. Os dados foram categorizados a 
partir de uma pesquisa de revisão bibliográfica consultada em artigos publicados na Scielo.org, bancos de teses e 
dissertações, informações do INEP e outras obras. A pesquisa foi realizada entre abril de 2017 a abril de 2018. Entre os 
perfis analisados se destacaram o avanço na formação stricto sensu, onde 80% de DME na Paraíba tem especialização, 
fator que contribui para uma atuação mais crítica e propositiva de uma qualidade social da educação. Por outro lado a 
maioria dos DMEs no estado da PB não são do quadro do magistério em que atuam como secretários(as) de educação, 
dificultando a proposição de uma educação de qualidade social, haja vista que em princípio, o único compromisso 
assumido é com o prefeito municipal. Os perfis de DME demonstram aproximações e distanciamentos com a qualidade 
social da educação, porém, indicam avanços no que refere à formação de DME. 

Palavras-chave: Perfil de Dirigente Municipal de Educação; Gestão Municipal de Educação; Qualidade Social. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Nesse trabalho denomina-se Dirigente 

Municipal de Educação - DME todo(a) trabalhador(a) 
que esteja a frente, política, técnica e oficialmente da 
Secretaria Municipal de Educação-SME (UNDIME, 
2012), se diferenciando, entre outros fatores, pela forma 
que exercita politicamente suas funções. 

Por qualidade social da educação concordamos 
com a definição dada pelo PRADIME em que pressupõe  

[...] referência ao caráter democrático e 
inclusivo, acentuado pelo termo “social”, 
que abraça toda a população desde a mais 
tenra idade e inclui indígenas, afro-
descendentes e demais etnias. Esta 
qualidade precisa ser compreendida 
também como aprendizagem de alto nível, 
isto é, com o padrão desejado e 
compatível com o momento vivido pela 
sociedade atual e com a visão de longo 
prazo, o que significa percepção das 
possibilidades futuras. O termo “social” 
refere-se ao conjunto de interesses de 
todos os segmentos da população 
brasileira, até mesmo dos que estão em 
zona rural, em reservas ou em área 
indígena e distante dos centros 
educacionais. Neste caso, isso significa a 
maioria dos brasileiros, com os quais a 
responsabilidade dos gestores públicos é 
bem maior (BRASIL, 2006, pp. 22-23). 

O documento (BRASIL, 2006) orienta que o 
DME pratique uma gestão democrática, dialogue com a 

comunidade local para conhecer seus anseios e 
necessidades, elabore um Plano Municipal de 
Educação-PME, que seja capaz de definir um projeto 
de educação municipal viável a transformação social do 
lugar, exercite uma gestão de qualidade, ative os 
mecanismos de participação social, como o Conselho 
Municipal de Educação, entre outros procedimentos 
que viabilize a qualidade social. 

Nesse sentido, quem é o DME da Paraíba? 
Qual a relação do seu perfil com a qualidade social da 
educação? O DME é indicado pelo prefeito por critérios 
diversos, em especial, pela confiança que o poder 
executivo tem nesse gestor. Todavia, acreditamos que o 
DME é um agente político que pode referendar um 
projeto de educação pública de enfrentamento a lógica 
do custo-benefício e em função de uma qualidade social 
da educação, uma vez que, a transformação da realidade 
local passa necessariamente pela atuação de DME que 
está em constante movimento.   

O objetivo desse estudo é analisar o perfil de 
dirigentes municipais de educação da Paraíba e suas 
implicações para a qualidade social da educação 
partindo do princípio que esse sujeito assume o 
compromisso de dar conta de anseios da comunidade, 
do poder executivo municipal e do Ministério da 
Educação - MEC que, muitas vezes, são divergentes.  

A incursão profissional da autora² na 
coordenação pedagógica da rede municipal e na gestão 
escolar na rede estadual, na última década, constituiu-se 
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em um forte incentivo para buscar entender quem é e de 
onde fala o gestor da educação municipal. Nesse 
período constatou-se a complexidade de se trabalhar 
com Secretários Municipais de Educação divididos, na 
prática, entre a Secretaria Executiva de Prefeitos (sem 
possuírem autonomia financeira para gerir a Secretaria) 
em relação às demandas estruturais no âmbito 
administrativo-pedagógico da pasta da Educação 
Municipal, na qual, o Plano de Ações Articuladas, o 
Plano Municipal de Educação, a Federalização na 
dinâmica e nas conduções estratégicas de gestão 
educacional de Redes, o Plano de Desenvolvimento das 
Escolas (quer queira em dificuldades de IDEB, ou não), 
os Programas de Fortalecimento de Formação de 
Profissionais e de Colaboradores na estruturação da 
Educação, os Conselhos Escolares, — a partir das 
escolas —, se constituem em algumas das frentes 
estruturais de demandas para a gestão cotidiana que 
requerem um perfil tecnicamente aferido e 
politicamente compromissado que passe pelo domínio 
do que se precisa ser feito. Especialmente — e 
fundamentalmente —, ao que precisa ser feito de modo 
socialmente referencializado. 

O interesse em pesquisar o perfil do DME e 
suas implicações para a qualidade social da educação se 
justifica pelo fato que essas informações corroboram 
parcialmente com uma pesquisa de mestrado em 
andamento no grupo de estudos ‘Políticas e Práxis 
Educativas” do Programa de Pós-graduação em 
Educação da UFRN. A pesquisa busca analisar a 
atuação de DME na perspectiva da qualidade social em 
dois municípios da microrregião de Cajazeiras/PB no 
período de 2015 a 2017, sendo o perfil e as implicações 
para a qualidade social da educação um recorte de tal 
pesquisa. 

Nesse caminho, utilizou-se a abordagem 
qualitativa de pesquisa considerando o sentido dialético 
e histórico do perfil e atribuições de DME e suas 
interferências na materialidade das políticas 
educacionais. Os dados foram categorizados a partir de 
uma pesquisa de revisão bibliográfica consultada em 
artigos publicados na Scielo.org, bancos de teses e 
dissertações, informações do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 
INEP e outras obras. A pesquisa foi realizada entre abril 
de 2017 a abril de 2018. 

A atuação de DME se faz na sua experiência 
construída no processo de gestão, de modo que, o DME 
torna-se um gestor na lida com a realidade, quando toma 
consciência da sua ação.  Nesse sentido, Dewey afirma 
que uma das experiências se constitui: 

[...] das experiências que, sendo refletidas, 
chegam a conhecimento, à apresentação 
consciente. Por elas, a natureza ascende a 
um novo nível, a que a leva ao 
aparecimento da inteligência: ganha 
processos de análise, indagação de sua 
própria realidade, escolhe meios, 
seleciona fatores, refaz-se a si mesma [...] 
(DEWEY, 1978, p.15). 

Para Dewey (1978) a experiência envolve dois 
fatores: o agente e a situação. Nesse trabalho 
relacionamos ao dirigente o papel de agente e a gestão 
educacional à situação, onde ambos sofrem influências 
um do outro, em uma mútua capacidade de reação, em 
que o caminho para a atuação consciente se dá por meio 
da reflexão e análise de suas ações.  

O DME quando toma consciência de suas 
ações passa a construir outras formas de articulação e 
atuação condizentes com o contexto local apresentada 
pela gestão e, dependendo de sua vontade política e dos 
outros elementos constitutivos desse contexto de 
atuação poderá articular uma educação de qualidade 
social. Para Freire (1980): 

Por esta mesma razão, a conscientização 
não consiste em “estar frente à realidade” 
assumindo uma posição falsamente 
intelectual. A conscientização não pode 
existir fora da práxis, ou melhor, sem o 
ato ação-reflexão. Esta unidade dialética 
constitui, de maneira permanente, o modo 
de ser ou transformar o mundo que 
caracteriza o homem (FREIRE, 1980, p. 
26). 

A ação-reflexão-ação corresponde ao domínio 
intelectual e técnico do DME diante do seu papel 
articulador na educação municipal, partindo 
inicialmente de ações que são práticas conjecturadas por 
interesses e vontades contraditórias, em que podem ser 
refletidas pelo DME e em seguida acionada com outros 
(novos) contornos. 

A conscientização tratada por Freire (1980) vai 
além do ato de conhecer a sua prática, mas de 
compreendê-la. Trocando em miúdos significa que o 
DME passa a ter consciência de sua atuação quando 
compreende o porquê e o para quem são suas ações. E 
dependendo da sua vontade política e de sua 
consciência, ele poderá atuar na busca de qualidade 
social ou reforçará a gestão da qualidade total, 
assumindo interesses contrários a verdadeira função 
social da educação pública. 

Nessa esteira daremos continuidade à discussão 
de DME no que tange ao seu perfil pessoal e 
profissional, dando ênfase aos aspectos de formação 
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acadêmica, participação política no município e atuação 
profissional. O perfil político e técnico reverbera 
diretamente em uma proposta de educação para fins de 
uma qualidade social. Obviamente a qualidade da 
educação não é determinada apenas pelo perfil do 
dirigente, porém compreendemos que ele tem um papel 
estruturante para a construção da qualidade social. 

Com base em dados do INEP (BRASIL, 2011), 
relativos ao perfil de DME no Brasil, destacaremos a 
idade, escolaridade, participação política e tempo de 
exercício na gestão. Destacaremos concomitantemente 
outros dados recentes de uma pesquisa elaborada pelo 
TPE¹ (2014) a partir dos dados dos municípios do 
IBGE. 

Quadro 1: Perfil de DME no Brasil (2014) 

 
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE/TPE (2014) 

O Quadro 1 apresenta que 72% de sujeitos que 
assumem a gestão municipal de educação são mulheres, 
número esperado, devido à feminização no trabalho 
educacional (ALMEIDA, 1996). A média de idade é de 
45 anos, sendo o menor 20 anos de idade (ocupada pelo 
gestor municipal da educação de Bernardino Batista/PB) 
e 78 anos (ocupado pelo gestor da educação de Chã 
Preta/AL). Em relação à formação em nível superior, 
95% tem alguma graduação, com o maior percentual no 
curso de pedagogia (46,3%).  

Em relação à idade, a média na Paraíba é de 43 
anos de idade, fator que indica que tem assumido a 
função de DME pessoas com maior experiência de vida. 
Em torno de 51,77% não são do quadro do magistério, 
segundo a pesquisa do INEP (2011). Outra informação 
interessante é o tempo em que um DME fica na função, 
no Brasil equivale a mais de 2 anos e no estado da 
Paraíba atinge a média de 3 anos e 6 meses 

(BRASIL/INEP, 2011), tempo que pode indicar o 
quadriênio que um(a) prefeito(a) assume o governo 
municipal.  

O tempo na gestão da secretaria coincide com o 
mandato do(a) prefeito(a). De acordo com a pesquisa do 
INEP (2011) no estado da Paraíba 60,42% de DME são 
filiados ao partido que governa o município. Essas 
informações denunciam, de algum modo, que a atuação 
de DME está condicionada a um projeto de gestão 
maior, nesse caso a municipal.   

Esse fator pode indicar uma propensão a uma 
atuação conectada aos objetivos do governo municipal e 
isso se revela desastroso frente à articulação de uma 
educação com qualidade social, pois secundariza a 
educação em priorização das vontades políticas do 
grupo partidário que está no poder, que nem sempre são 
postas em defesa da inclusão social. 

 
Gráfico 1: Percentual de DME do sexo feminino no Brasil (2014) 

 
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE/TPE (2014) 
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O estado da Paraíba fica em 6º lugar no número de DME do sexo feminino como apresenta o Gráfico 1 na 

pesquisa realizada pelo TPE (2014). 
 

Gráfico 2: Escolaridade de Nível Superior de DME no Brasil (2014) 

 
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE/TPE (2014) 

 
As informações organizadas pelo TPE (2014) 

apontam que o estado da Paraíba assume a 16ª posição 
no que refere a formação no Ensino Superior, em uma 
média de 93% dos DME como demonstra o Gráfico 2. 
Os demais 7% ainda não tem uma formação acadêmica 
de nível superior. 

Dos cursos de graduação realizados, os DME 
no Brasil são graduados em Pedagogia (46,3%), 
matemática (31,2%), história (5,3%), letras (5.9%) e 
outros cursos como pode ser verificado no Gráfico 3. 

Gráfico 3. Formação acadêmica de DME no Brasil (2014) 

 
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizadas IBGE/TPE (2014) 

 
O Gráfico 4 apresenta um dado importante para 

a análise do perfil do DME no estado da Paraíba, visto 
que se pode observar uma fragilidade quanto à formação 
stricto sensu. Contudo, também pode ser constatado um 

significativo número de gestores com formação em 
nível superior, ainda que não seja especificamente na 
área da educação, conforme demonstrado no Gráfico 3.
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Gráfico 4: Perfil de Escolaridade de DME no estado da PB 

 
Fonte: Organizado pela autora a partir de dados do INEP (2011) 

 
Como pensar uma educação de qualidade 

social tendo como articulador(a) um profissional que 
não conheça de educação? Um profissional que não seja 
educador(a)? Ou ainda, um secretário(a) de educação 
que não conhece o chão de uma escola? Essas 

inquietações é um convite para uma reflexão mais 
crítica que consiga atentar para o fato que o(a) DME 
pode contribuir para uma educação de qualidade social, 
mas para isso, há muitos condicionantes, externos e 
internos, que podem impedir essa atuação. 
 

Gráfico 5:  Perfil de integração ao quadro de Magistério do município no estado da Paraíba (INEP, 2011) 

 
Fonte: Organizado pela autora a partir de dados do INEP (2011) 

 
O Gráfico 5 demonstra uma diferença 

relativamente importante quanto à integração de DME 
ao quadro do magistério do município que atua, 
corroborando que mais da metade de DMEs são 
trabalhadores de outros municípios, fator que pode 
sinalizar certa limitação de atuação na secretaria, pois 
esse DME pode não ter conhecimento da realidade 
social do município em que atua, dificultando um 
projeto de educação de qualidade social. Constata-se, 
também, que o cargo de DME está voltado para, 
inicialmente, concretizar um acordo político com o 
governo local, independente, muitas vezes, do(a) 
secretário(a) ter uma trajetória no município ou não. 

O trabalho do(a) secretário(a) de educação está 
vinculado, concomitantemente com o órgão central da 

educação brasileira, por meio do Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 
Educação- SIMEC, em que trata do orçamento e 
monitoramento de propostas online do governo federal, 
passando a ser mais uma ferramenta de planejamento da 
gestão educacional.  

A relação entre o MEC e as SMEs tem se 
revelado verticalizadas, pois tem ocorrido uma 
centralização nos ditames legais e nos caminhos que 
‘devem’ ser percorridos pelo ensino público no país, 
retirando, nesse sentido, o papel pensante e intelectual 
que o(a) DME deveria ter enquanto protagonista da 
educação pública nos municípios. 

Nesse sentido, tem reforçado o campo de 
disputa hegemônica historicamente organizada no país, 
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como discute Frigotto (2003). Outrora, vê-se a gênese 
da ideologia já apresentada por Marx (2013), entre a 
separação do trabalho manual e intelectual, assim como 
entre o trabalho do DME e do MEC, caracterizado, 
algumas vezes, por um fazer desarticulado de uma 
realidade que deveria ser autônoma por natureza 
democrática.   

Além do papel pensante, destacamos o 
compromisso político e social que o DME precisa ter 
para com a educação pública, de modo que “o 
compromisso [...] só existe no engajamento com a 
realidade, de cujo as ‘águas’ os homens 
verdadeiramente comprometidos ficam ‘molhados’, 
ensopados. Somente assim o compromisso é 
verdadeiro”(FREIRE, 1979, p.19).  

Partindo dessas reflexões, compreende-se que o 
dirigente municipal de educação é um agente político 
que se dimensiona entre perfis político e técnico, 
vinculadas a um modelo de gestão que tem voltado a 
atender interesses da politica neoliberal, por vias de 
fomentos ideológicos, que se concretiza em uma 
atuação que reproduz um tipo de sociedade que utiliza 
do discurso da qualidade da educação, a qual não faz jus 
a qualidade social pensada por este trabalho. 

O DME assume cargo de confiança do governo 
municipal, atendendo as vontades do governo e 
paralelamente da comunidade educacional, além das 
políticas educacionais do MEC, as quais têm 
direcionado quase que exclusivamente a educação 
pública nos municípios, a partir de um discurso de 
descentralização de poder, contrariado por uma prática 
de dependência técnica e financeira de municípios em 
relação ao governo federal. 

Esses desafios postos ao DME, no que tange a 
natureza dos discursos da educação e às condições de 
exequibilidade de uma educação para a qualidade social 
exige, segundo Ferreti (2004) que o DME reconheça sua 
importância na articulação de uma política educacional 
congruente com os fundamentos democráticos. 

Nesse ínterim é salutar destacar que dentre as 
características de perfil apresentadas nesse trabalho 
podemos destacar a formação acadêmica, o tempo de 
trabalho na gestão, a investidura no magistério na rede 
de ensino ao qual é dirigente, como fatores que podem 
contribuir com a qualidade social da educação, 
dependendo do engajamento político, social e técnico do 
DME. 

A relação entre o perfil de DME e a qualidade 
social da educação demonstram aproximações e 
distanciamentos. Tem se distanciando no que refere ao 
engajamento político do gestor, uma vez que, a maioria 

dos DMEs da Paraíba constitui o mesmo grupo político 
do poder executivo municipal, indicando a reprodução 
de interesses do executivo e o fato de a maioria dos 
gestores não serem trabalhadores concursados no 
município que atuam na gestão, revelando o 
distanciamento que o DME poderá ter em relação às 
lutas e interesses dos trabalhadores da educação que são 
do quadro efetivo de trabalhadores da educação 
municipal.  

No que refere as aproximações podemos 
destacar à formação acadêmica de DME, que cada vez 
mais tem se qualificado, colaborando com uma 
formação política e técnica. Esse elemento é importante, 
pois amplia os conhecimentos de gestão e facilita a 
atuação de DME. 

Constatamos, dessa forma, que o perfil de 
DME implica na qualidade social da educação a partir 
de sentidos diversos que sofre influência de fatores 
internos- de formação inicial e continuada, de 
engajamento político, e outros- e de fatores externos que 
estão presentes em disposições legais do MEC e do 
município e dos interesses da comunidade educacional 
local, concretizada em uma vontade política que 
consubstancia o trabalho de DME e nas lógicas 
acionadas por esses, animadas por uma intenção política 
que sofre influência de proposições locais e nacionais, e 
que merecerão uma análise mais aprofundada a partir de 
outros trabalhos que se seguirão. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer considerações a respeito do Diagnóstico do PAR (2011-2014) da 
rede municipal de Natal/RN, especificamente o Ideb e os dados educacionais relativos aos espaços físicos, quantidade e 
funções docentes e matriculas para o período. O PAR permite aos municípios acesso aos programas do MEC, 
direcionados aos seguintes eixos: gestão educacional, formação de professores e profissionais do serviço e apoio 
escolar, práticas pedagógicas e avaliação, e infraestrutura física e recursos pedagógicos. Utilizou-se de referenciais 
teóricos documentais e a base de dados do INEP, especificamente o Censo Escolar. Como resultado, identificou-se que 
as áreas e subáreas do diagnóstico apresentadas pelos seus indicadores, solicitaram apoio técnico e financeiro da União, 
principalmente para a construção de unidades de ensino voltada para a educação infantil. 

Palavras-chave: PAR. Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. Diagnóstico. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
O Federalismo, sistema de governo brasileiro 

tem como característica a divisão territorial e os poderes 
─ executivo, legislativo e judiciário ─ e os entes 
federados estados, municípios e o Distrito Federal, 
tendo como fundamento a redução das desigualdades 
existentes entre diferentes regiões do Brasil.  

Com o regime de colaboração entre estados, 
municípios e o Distrito Federal ocorre a 
descentralização do poder do Estado brasileiro, 
promovendo a participação de forma igualitária, 
equiparando a colaboração de todos e a autonomia entre 
os entes federados. É ao mesmo tempo um processo de 
autonomia e interdependência. Para Abrúcio (2010, p. 
41): 

“Enquanto no Estado unitário o governo central 
é anterior e superior às instâncias locais, e as relações de 
poder obedecem a uma lógica hierárquica e piramidal, 
nas federações vigoram os princípios de autonomia dos 
governos subnacionais e de compartilhamento da 
legitimidade e do processo decisório entre os entes 
federativos.” 

A Constituição Federal de 1988 explicita o 
regime de colaboração como forma de estabelecer 
relações entre a União, estados, municípios e o Distrito 
Federal. Concernente à educação, o parágrafo 4º do Art. 
211 da Emenda Constitucional nº 59, de 2009 diz que 
“Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório”. Dá respaldo, 
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portanto, à autonomia pela qual os estados e municípios 
garantam o êxito dos planos, projetos e programas 
educacionais. 

O regime de colaboração aos entes federados 
configura-se a partir da assistência financeira e técnica 
da União, objetivando atender as demandas das redes de 
ensino: equipamentos e mobiliário, transporte escolar, 
material pedagógico, (brinquedos, jogos e instrumentos 
didáticos) para a educação infantil.  

Para garantir a melhoria da qualidade da 
educação básica, proposta no Plano de Metas, torna-se 
imprescindível a colaboração entre o governo federal e 
municipal na realização das ações previstas no Plano de 
Ações Articuladas. Requer, pois, articulações entre os 
níveis de governo visando a realização de cada ação, 
pois caso uma das partes não execute a ação essa não 
pode ser finalizada (FARENZENA E MARCHAND, 
2013). Portanto, o regime de colaboração remete a uma 
cooperação entre os níveis de governos, de modo que 
cada ente deve exercer suas funções próprias em um 
ambiente institucional de solidariedade e equilíbrio 
federativo (SENA, 2013). 

Para o fortalecimento do regime de 
colaboração desenvolvem-se planos e programas 
implementados pelo Ministério da Educação, entre eles 
o Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE/2007), 
sendo esse considerado o plano macro congregando 
planos setoriais de planejamento e financiamento tendo 
o Plano de Ações Articuladas (PAR) aquele que 
objetiva melhorar a equidade e a qualidade da educação 
por meio de ações com assistência técnica e financeira 
do MEC. 

 O Plano de Ações Articuladas - PAR é 
considerado como uma das estratégias da União pelo 
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (2007) 
para promover a melhoria da educação nas escolas 
públicas, constituindo-se como um planejamento 
multidimensional de responsabilidade dos municípios, 
que objetiva assegurar as diretrizes previstas no plano 
de metas. (SOUZA, 2016, p. 13 apud SCHNEIDER, 
2012, p. 307). E então, desde a adesão ao Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação do PDE, 
como dito por FRANÇA (2016, p. 244) os estados os 
municípios e o Distrito Federal passaram à elaboração 
de seus respectivos Planos de Ações Articuladas – PAR, 
sendo o primeiro, para o período 2017-2011. 

 Conforme FRANÇA (2016, p. 244), o PAR 
surge, assim, como um conjunto plural de ações que 
envolvem quatro dimensões tomando como base nas 
políticas educacionais desenvolvidas a partir de 2007, 
no contexto do PDE, visando elevar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ressalva-
se que sobre o Ideb, o Rio Grande do Norte vem 
alcançando as metas, ou seja, a média 2.6 (proposta de 
2.5) em 2005 para 4.5 (proposta 3.9) em 2015.  

A Dimensão 4 do PAR Infraestrutura e 
Recursos Pedagógicos é constituída por Áreas: 1 – 
Instalações físicas gerais, 2 – Integração e expansão do 
uso das tecnologias da informação e comunicação na 
educação pública, e 3 – Recursos pedagógicos para o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas que 
considerem a diversidade das demandas educacionais. 

Ressalta-se que essa dimensão é aquela que 
mais apresenta indicadores solicitando assistência 
técnica e financeira da União.  

Este trabalho é um recorte de um estudo maior 
contemplando o diagnóstico, ou seja, a realidade das 
características de infraestrutura no município de Natal 
(2011-2014).  
 
2 PAR (2011-2014) E A DIMENSÃO DE 
INFRAESTRUTURA E RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 

 O PAR (2011-2014), tratando de um programa 
do Governo Federal, tem como objetivo a 
descentralização da educação básica nos estados e 
municípios que aderirem ao Plano de Metas, permitindo 
a eles, a produção de um planejamento articulado e em 
conjunto, promovendo, o regime de colaboração. 

O Plano de Ações Articuladas (PAR), como 
mecanismo de descentralização nas relações 
intergovernamentais e no regime de colaboração, tem-se 
pautado pela busca da equalização das desigualdades 
educacionais, além de se aproximar do desenvolvimento 
pactuado em ações específicas da União e municípios, 
conforme prescreve a Constituição Federal. 
(AURELIANO, QUEIROZ, p. 216, 2016) 

Nesse contexto a primeira etapa do PAR, visa à 
elaboração de um Diagnóstico por cada ente federativo 
que corresponde à realidade local, apresentando 
carências, ou seja, informações que subsidiem a 
elaboração do PAR. Esse diagnóstico é apresentado ao 
MEC, e posteriormente, é desenvolvido um 
planejamento estratégico, no qual se elabora um 
conjunto de ações, que integralizam as áreas de cada 
dimensão para a definição da assistência 
técnica/financeira do MEC, e a posteriori a assistência 
técnica e/ou financeira pelo MEC.  

Considerando a realidade do diagnóstico para 
garantir o apoio técnico e a transferência de recursos da 
União na citada dimensão o município realizou a coleta 
de dados sobre a situação concerta das escolas, a partir 
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do Levantamento da Situação Escolar (LSE), sistema 
desenvolvido pelo MEC, sendo pré-requisito para 
aprovação das ações que envolvem as assistências da 
União, segundo a resolução CD/FNDE nº 15/2010. 

Relativo à Dimensão Infraestrutura e Recursos 
Pedagógicos, a maioria dos indicadores estão voltados 
para a necessidade de construir creches, de melhorar a 
infraestrutura de suas escolas tanto urbanas quanto 
rurais, no qual necessitam também, de ações que 
requerem assistência técnica, e, sobretudo, de 
transferência de recursos federais para os municípios. 
Na concepção de Morais, França, Guedes (2017, p. 330) 
é exatamente nessas carências que as ações dessa 
dimensão estão direcionadas, “incluindo a 
reestruturação e manutenção dos prédios escolares, bem 
como, a aquisição de equipamentos, mobiliário, livros 
didáticos e literários para as unidades escolares.”  

 A pertinência dessa dimensão, segundo os 
autores citados, a infraestrutura das escolas pode 
influenciar de modo significativo na qualidade da 
educação, uma vez que, prédios e instalações 
adequadas, existência de bibliotecas, espaços esportivos 
e laboratórios, acesso a livros didáticos, materiais de 
leitura e pedagógicos, podem contribuir no processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes. Ou seja, 
insuficiências e desprovimentos apontados através do 

diagnóstico pelos indicadores dessa dimensão, dispõe 
para uma atenção e logo requer ações que se caminhem, 
seja ela gerencial, ou até mesmo de parte financeira, 
para as ausências existentes na rede de ensino, e assim, 
fomente condições para o desenvolvimento gradativo do 
aluno, que valoriza suas experiências e respeita esse 
processo de ensino-aprendizagem. 
 
3 ASPECTOS DO DIAGNÓSTICO PAR (2011-
2014) PARA O ATENDIMENTO À DIMENSÃO DE 
INFRAESTRUTURA E RECURSOS 
PEDAGÓGICOS DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

Para a elaboração da dimensão torna-se 
necessário conhecer a realidade educacional do 
município nos seguintes aspectos: dados educacionais, 
quantidade de prédios escolares, qualificação e funções 
docentes e as áreas e subáreas constantes no diagnóstico 
do PAR.  

A infraestrutura de uma escola é fundamental 
para comportar com qualidade os alunos, a equipe 
pedagógica e a equipe de apoio, para que se deem os 
compromissos educacionais de forma digna. Já a 
construção de novos prédios, permite a ampliação das 
vagas, corroborando para o aumento no número de 
cidadãos atendidos pela rede do município. 

Tabela 1: Rede municipal de ensino do Natal/RN: número de prédios escolares (2008-2016) 

 
Ano 

Estabelecimento de Ensino 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

2011 69 72 
2012 71 72 
2013 69 72 
2014 72 72 

Fonte: Diagnóstico do PME do Natal (2015-2025), 2015b. Boletim Estatístico─ Censo Escolar 2015, 2015c. Boletim 
Estatístico─ Censo Escolar 2016,2016b. 

Com base na tabela 1, identificamos que na 
rede municipal entre os anos de 2011-2014 ouve uma 
oscilação do número de prédios destinados aos CMEIS, 
de 2011 a 2012 um acréscimo de 2 prédios, de 2012 a 
2013 um decréscimo de 2 prédios e de 2013 a 2014 um 
novo aumento no número de prédios, na aquisição de 
mais 3 imóveis. Assim, apesar da oscilação, houve um 
aumento das unidades que atendem o núcleo infantil. 

Observa-se que o crescimento dos espaços 
físicos citados é consequência da implementação dos 
recursos financeiros oriundos da segunda fase do PAC, 
segundo Morais (2018. P.71) “[...] no governo Dilma 
Rousseff (2011-2014), os recursos da política passaram 
também a financiar o ProInfância para a construção de 
creches e pré-escolas.” Caracterizando, portanto, o 

financiamento por meio do PAR na dimensão 
Infraestrutura e recursos pedagógicos. 

No que se refere ao ensino fundamental no 
período de (2011-2014) ainda conforme a tabela 1, não 
houve crescimento, mas também não ocorreu a 
diminuição no quantitativo de prédios destinados a esta 
etapa do ensino, mantendo-se com 72 prédios em todo o 
período. 

Natal oferece as modalidades: Educação 
infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental I e 
Educação de Jovens e Adultos, avaliaremos as 
matrículas registradas na rede do município, levando em 
consideração ainda, dados relacionados à inclusão, ou 
seja, a inserção de alunos da Educação especial em cada 
uma das citadas estapas de ensino na rede do município. 



 

 
 

147 

 
Tabela 2: Quantidade de matrículas nas diferentes modalidades de ensino da rede municipal de Natal/RN. 

 
Ano 

Etapas e Modalidades de Ensino 
Educação 
infantil 

Ensino 
Fundamental 
I 

EJA Educação especial (alunos de escolas 
especiais, classes especiais e incluídos) 

Crec
he 

Pré-
escol
a 

Anos 
iniciai
s 

Anos 
finais 

Ensino 
fundament
al I 

Crech
e 

Pré-
escol
a 

Anos 
iniciai
s 

Ano
s 
finai
s 

EJA 
Fundament
al I 

2011 3.31
2 

6.390 24.38
0 

13.85
8 

6.992 16 62 606 222 125 

2012 3.66
7 

6.654 22.82
5 

13.51
0 

6.891 21 69 592 270 127 

2013 3.55
1 

6.615 21.97
6 

13.04
7 

6.561 22 55 639 268 135 

2014 4.15
7 

6.776 21.60
8 

12.68
9 

5.147 29 71 632 287 115 

Fonte: Inep/Censo Escolar, 2011-2017. 
 
Na modalidade educação infantil, houve um 

crescimento no número de matrículas no período 
analisado (2011− 2014), tanto na creche, quanto na pré-
escola, sendo um acréscimo de 845 alunos matriculados 
na creche e de 386 na pré-escola. O aumento da 
capacidade de absorção de alunos no Ensino Infantil 
reflete diretamente o crescimento do número de CMEIS 
no mesmo período identificados na Tabela 1. 

No ensino fundamental, tanto nos anos iniciais 
quanto nos anos finais ocorram um acentuado 
decréscimo, nos anos iniciais a redução no número 
matrículas foi de 2.772, já nos anos finais a queda foi de 
1.169. Esses números estão em conformidade com o 
quantitativo de prédios (72), portanto, não houve 
crescimento nesse quantitativo e nem no de matrículas 
para o período (2011-1014).  

Os dados apontam uma redução na modalidade 
EJA, ou seja menos 1.845 matrículas. Essa redução 
ocasionou o fechamento de salas de aula em a evasão de 
alunos, característica principal dessa modalidade de 
ensino.  

Na educação especial constatamos um aumento 
na matrícula, tanto há semelhança da educação infantil e 

do ensino fundamental. Uma das alternativas para o 
aumento dessa matrícula pode estar relacionado à 
implementação do PAR (2011-2014). Para Morais 
(2018, p. 73) isto ocorreu:  

[...] na medida em que em que o município 
solicitou assistência técnica do MEC para garantir a 
implementação de salas e recursos multifuncionais, 
assegurando melhores condições para o acesso e 
permanência de alunos que necessitam de atendimento 
educacional especializado.  

Desta forma, através do diagnóstico do PAR 
(2011-2014) o município pode ter suas necessidades 
reais explicitadas e receber a devida assistência técnica 
e financeira, que proporcionou as escolas de Natal à 
adaptação mínima necessária para receber e atender esse 
público. 

O grau de formação dos professores do 
município é um fator preponderante na oferta de ensino 
de qualidade, posto que, quanto mais subsídios 
formativos possuam esses profissionais, mais 
abrangente será sua prática de ensino/aprendizagem, 
desta forma subsidiando o aumento nos indicadores 
educacionais, um dos objetivos do PAR. 

 
Tabela 3: Professores na rede pública de ensino de Natal/RN, com formação superior. 

 
ANO 

 
Curso Superior 

 
Licenciatura 

Bacharelado com 
complementação pedagógica 

 
Sem 

Licenciatura 
 Valor 

Absol. 
% Valor 

Absol. 
% Valor Absol. % Valor 

Absol. 
% 
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2011 2.558 86,6% 2.078 70,3% 445 15,1% 35 1,2% 
2012 2.693 94,6% 2.256 79,3% 396 13,9% 41 1,4% 
2013 2.538 93,1% 2.177 79,9% 324 11,9% 37 1,4% 
2014 2.422 93,2% 2.063 79,4% 326 12,5% 33 1,3% 

Fonte: Morais (2018). 
Na tabela 3 observamos que no ano de 2014 

havia um quantitativo de 93.2% professores na rede 
municipal com curso superior, um aumento de 8% com 
relação a 2011. Deste percentual (93.2%) 79.4% tinham 
alguma licenciatura, ainda assim Natal mantinha 1.3% 
de professores sem licenciatura. Considerando a 
quantidade de matrículas realizadas no ano de 2014 da 
tabela 2, com o total de professores do município 

(2.422), identificamos que a quantidade de alunos por 
professor no ano citado foi de 21 alunos por professor. 

O Ideb é um levanto importante, através do 
qual  podemos analisar o avanço (ou não) dos alunos da 
educação básica, podendo confrontar com o período em 
que planos, projetos e programos são intituídos, a fim de 
entender quais medidas estão agregando positivamente. 

 
Tabela 4: IDEB do município de Natal/RN anos iniciais. 

Anos Iniciais Ideb Observado Metas Projetadas 
Município 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Natal 3.3 3.7 3.7 4.0 4.3 4.7 3.3 3.7 4.1 4.4 4.7 
Fonte: Inep/Ideb, 2009− 2015. 
 
Tabela 5: IDEB do município de Natal/RN anos finais. 

Anos Finais Ideb Observado Metas Projetadas 
Município 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Natal 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6 3.0 3.2 3.5 3.9 4.2 
Fonte: Inep/Ideb, 2009− 2015. 

 
No que se refere ao Ideb de Natal no período 

de 2009 -2015 e as metas projetadas pelo MEC, no 
período de vigência do PAR 2011-2014, observa-se que 
nos anos de 2011 e 2013 o município de Natal teve um 
aumento gradativo nos anos iniciais de 4.0 para 4.3, 
estando acima das metas projetadas para os respectivos 
anos, que foram de 4.1 (2011) e de 4.3 (2013). 

Nos anos finais do ensino fundamental, os 
dados do apontam uma estagnação, em 2011 e 2013 a 
média permaneceu em 3.2 ficando nos dois anos 
avaliados abaixo das metas projetadas que foram 3.5 
(2011) e 3.9 (2013). Constatamos que ao confrontar esta 
falta de crescimento com dos dados da tabela 1, no qual 
o ensino fundamental permaneceu em todo período do 
PAR acima citado com a mesma quantidade de prédios, 
houve uma cristalização de ambos, assim, podendo 
haver relação entre eles. 

O Ideb é uma categoria importante para as 
políticas voltadas para a educação básica, 
especificamente no PAR, pois este privilegia municípios 
que apresentam baixos índices. Por meio deste 
instrumento de pesquisa, podemos coletar dados que 
representam a qualidade do ensino ofertado, podendo 
acompanhar esta evolução (ou não), de acordo com a 

implementação de cada programa, plano ou projeto e 
avaliando sua real eficácia. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O documento Todos Pela Educação respalda o 
Plano de Ações Articuladas (PAR), tendo como objetivo 
diminuir as desigualdades regionais para garantir a 
qualidade da educação básica no Brasil. Estes preceitos 
estão respaldados pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação n° 9394/96 que diz em seu texto no Art. 75. 
que “ A ação supletiva e redistributiva da União e dos 
Estados será exercida de modo a corrigir, 
progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o 
padrão mínimo de qualidade de ensino.” 

No município de Natal, constatamos através 
dos dados levantados, que no diagnóstico realizado 
tendo em vista subsidiar as áreas da dimensão de 
Dimensão infraestrutura e recursos pedagógicos, o 
ensino infantil, no qual houve um aumento na 
quantidade de prédios construídos destinados a essa 
modalidade, assim como também um crescimento no 
número de matrículas, abarcando e democratizando o 
acesso da população a escolarização das crianças. No 
ensino fundamental houve uma estagnação no 
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quantitativo de prédios, bem como no número de 
matrículas, ou seja, não ocorreu a expansão. O 
crescimento na educação infantil pode ter se dado, em 
decorrência do investimento financeiro pelo PAR, em 
mais espaços escolares.  

O PAR como instrumento equalizador de 
oportunidades, especificamente na dimensão 
Infraestrutura e recursos pedagógicos, permitiu a coleta 
de dados, de forma clara e objetiva, oportunizando 
detectar as reais necessidades da rede municipal de 
ensino de Natal. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivos ampliar o referencial teórico sobre a política pública educacional, a 
fim de estabelecer relações entre a teoria e o que o preconiza os documentos norteadores da educação, visando à 
construção crítica do conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento e financiamento da educação como uma 
política pública educacional brasileira. Utilizamos como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e 
documental, sistematizando as os estudos desenvolvidos por autores que tratam da temática, bem como de documentos 
oficiais que norteiam a referida política educacional em questão. A priori, analisamos a Lei 11.494/2007, levando em 
consideração as mudanças ocorridas entre FUNDEF/FUNDEB no que se refere à política de financiamento da educação 
básica, bem como discutir as diretrizes para o financiamento da educação como política pública. Assim, consideramos 
ser de grande relevância conhecer o funcionamento da legislação específica que trata do financiamento da educação 
básica, compreendendo as atribuições dos entes federados e os respectivos percentuais destinados para o cumprimento 
da legislação, bem como compreender a importância das políticas de fundos como instrumento de garantias sociais. 

Palavras-chave: FUNDEB; Financiamento da Educação; Gestão Educacional. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

O profundo processo de reorganização em 
escala mundial que marcou a década de 90, 
especificamente por causa capitalismo, trazendo 

impactos significativos, inclusive uma crise fiscal, que 
foi capaz de deixar em dúvidas o verdadeiro papel do 
Estado, idealizado por Keynes, pondo em cheque 
modelo jurídico-institucional do Estado de Bem-estar. 
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O caráter compensatório e assistencialista se 
torna uma marca registrada das políticas sociais – 
inclusive as políticas educacionais – que levara em 
consideração todo o contexto da crise econômica da 
época, o que causou grandes reflexos sobre obre as 
populações mais vulneráveis dos países pobres e 
emergentes. 

Dentro deste mesmo período, para que estas 
políticas pudessem se tornar viáveis, foi necessário 
vislumbrar novas estratégias, sendo estas de caráter 
neoliberal, que foram implementadas, como por 
exemplo: A implementação de programas educacionais 
em parcerias com organismos públicos e privados, numa 
perspectiva da inserção dos trabalhadores no mercado 
de trabalho; beneficiários de programas passaram a ser 
selecionados; os serviços públicos e sua 
operacionalização passaram pelo processo de 
descentralização e a desconcentração da gestão e do 
financiamento (NETTO, 1996). 

A lógica de mercado passa por um processo de 
ampliação e se constituiu num marco para as políticas 
educacionais, logicamente que de forma negativa, uma 
vez que o direito à educação passa pelo processo de 
mercantilização, constituindo-se em um grande 
retrocesso, se mostrando paradoxalmente sob um 
discurso de ampla valorização da educação. Assim, a 
educação é colocada como uma mercadoria, um bem 
econômico, onde sobressai a lei da oferta e da demanda, 
conforme preconizado pelo Banco Mundial 
(SIQUEIRA, 2001).  

Sob esta lógica, as políticas sociais 
promoveriam o aumento de gastos que aumentaria o 
déficit nas contas públicas, desresponsabilizando o 
Estado, promovendo a transferência dessas 
responsabilidades para a iniciativa privada numa visão 
de respeito à lógica econômica, trazendo a ideia de 
Estado subsidiário. 

O presente estudo tem como objetivos ampliar 
o referencial teórico sobre a política pública 
educacional, a fim de estabelecer relações entre a teoria 
e o que o preconiza os documentos norteadores da 
educação, visando à construção crítica do conhecimento 
sobre a estrutura e o funcionamento e financiamento da 
educação como uma política pública educacional 
brasileira. 

Destacamos a importância dessa pesquisa a 
qual utilizamos como procedimento metodológico a 
pesquisa bibliográfica e documental, sistematizando as 
os estudos desenvolvidos por autores que tratam da 
temática, bem como de documentos oficiais que 
norteiam a referida política educacional em questão, 

para que pudéssemos entender a dinâmica e as 
contradições sociais, bem como a correlação de forças 
no momento histórico/político em que foi formulada a 
legislação educacional. 

Ainda, no decorrer da pesquisa, buscamos levar 
em consideração as diversas razões/interesses nela 
presentes, estabelecendo as relações entre a teoria e a 
prática, visando à construção crítica do conhecimento 
sobre as políticas públicas de financiamento da 
educação. Ainda, através desta pesquisa bibliográfica, 
buscarmos argumentos para compor dados importantes, 
parte do trabalho de dissertação de mestrado, que tratará 
da atuação do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb no município de Macau/RN. 

Historicamente, dentro desta lógica, o 
movimento neoliberal surge na década de 40, que teve 
origem na América do Norte e Europa, tendo como 
precursor Friedrich Hayek. O neoliberalismo passa a ser 
um movimento contra o Estado intervencionista e de 
Bem-Estar Social¹ que, ao limitar os mecanismos de 
mercado, é interpretado como ameaça à liberdade 
econômica e política (PERRY, 1996). 

De acordo com os teóricos neoliberais a 
principal causa dessa crise era a queda na acumulação 
de capital relacionada ao aumento excessivo dos gastos 
sociais pelo Estado, por exigência e pressão do 
movimento sindical e operário. Para superar a crise, os 
neoliberais propunham ao Estado a redução dos gastos 
sociais, forte disciplina orçamentária, busca de 
estabilidade monetária, redução de impostos e 
incentivos fiscais ao livre mercado. Ainda, a teoria 
neoliberal traz a ideia de que a desigualdade provocada 
pela livre concorrência é saudável para a prosperidade 
de todos, só começou a ganhar terreno com o declínio 
do capitalismo avançado, na década de 70 com a crise 
do petróleo, que fez cair drasticamente os lucros das 
empresas e aumentar a inflação (BIANCHETTI, 1999). 

As ideias neoliberais começaram a ser postas 
em prática na década de 80 quando nos Estados Unidos 
e em diversos países do norte da Europa os partidos de 
direita chegam ao poder via eleição. A hegemonia 
ideológica alcançada pelo neoliberalismo é demonstrada 
pela sua aplicação tanto por governos de direita quanto 
pelos de esquerda chamados social-democratas. 

Durante os governos no Brasil, de Itamar 
Franco e Fernando Henrique Cardoso, tinham como 
objetivo principal recuperar as altas taxas de 
crescimento estáveis, vividas antes da crise de 1970, o 
que não se tornou realidade. O referido programa 
neoliberal proposto só obteve êxito no que se refere à 
redução da inflação, aumento dos lucros das empresas e 
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redução dos salários. O motivo principal foi que os 
lucros aumentaram, mas não aumentaram os 
investimentos (OLIVEIRA, 1996). 

Nesse mesmo período, o alto índice de fracasso 
dos projetos apoiados pelo Banco Mundial (38% 
segundo auditoria contratada pelo próprio Banco), tem 
crescido as críticas e pressões para a implementação de 
reformas são vislumbradas. Vale salientar que desde o 
final dos anos 80, já se percebia, através de evidências, 
as consequências do desastre de algumas das políticas 
implementadas pelos governos da época (SIQUEIRA, 
2001). 

Para Siqueira (2001), essas reformas incluem a 
definição de novas políticas e procedimentos relativos 
ao meio ambiente, reassentamentos, participação das 
populações afetadas nos projetos, acesso à informação e 
a educação de qualidade, que apesar do sentido positivo 
das reformas, seu escopo não é apenas limitado como 
também a distância entre a retórica e a prática dessas 
mudanças ainda é enorme.  

Apesar da nova retórica do combate a pobreza, 
as reformas recentes não mudaram o eixo central das 
políticas na área social que continuam subordinadas a 
lógica do liberalismo econômico e se restringem ao 
financiamento de programas compensatórios, voltados 
para as camadas mais pobres da população, de forma a 
atenuar as tensões sociais geradas pelo ajuste. 

O financiamento da educação tem sido 
considerado apenas como um meio de realização de 
uma política pública educacional. Entretanto, além 
dessa natureza evidente, o financiamento em si pode ser 
entendido como uma política pública, inclusive com 
potencial de indução da adoção de outras políticas. 

Para fundamentar esta posição é necessário 
delimitar o que seja uma política pública, levando em 
consideração que “[...] uma política pública é, também, 
fazer "política" por outros meios, constituindo as 
políticas os elementos de um processo mais global que 
corresponde a uma combinação de regulação política e 
de legitimação na sociedade [...]” (MULLER, 2002, p. 
29). 

Muller (2002) entende política pública como 
uma “ordem local”, isto é, um “[...] constructo político 
relativamente autônomo que opera, em seu nível, a 
regulação dos conflitos entre os interessados, e assegura 
entre eles a articulação e a harmonização de seus 
interesses e seus fins individuais, assim como dos 
interesses e fins coletivos [...]” (FRIEDBERG, 1993 
apud MULLER, 2002, p. 19). 

Nesse sentido passamos a compreender que as 
políticas públicas foram construídas a partir de 

demandas sociais que historicamente se 
institucionalizaram e foram reconhecidas como direitos. 
Nesse sentido, Muller (2002) diz que: 

[...] Perceber-se-á, então, que uma política 
é, ao mesmo tempo, um constructo social 
e um constructo de pesquisa, a qual, por 
isso coloca problemas difíceis de 
identificação e de interpretação, e que, 
enfim, o desafio atual da pesquisa é o da 
constituição de um quadro de análise 
sistêmica da ação pública, que possa 
ultrapassar os limites da abordagem 
sequencial [...] (MULLER, 2002, p. 11). 

Diante disso, a política educacional é 
considerada uma política pública social, na medida em 
que, por meio desta, se busca a redução das 
desigualdades, volta-se para o indivíduo – não como 
consumidor, mas como cidadão, detentor de direitos. 

Diante disso, percebemos ainda que existe a 
necessidade de um serviço público que, de acordo com 
Muller (2002) “[...] a noção de “público” remete, na 
realidade, a situações muito diferentes, que representam 
modalidades de participação peculiares aos 
"beneficiários" de uma política, seja o conjunto dos 
atores “envolvidos” pela elaboração ou a 
implementação de uma política [...]” (MULLER, 2002, 
pág. 19). Para o autor, o serviço público deve garantir, 
de fato, as condições necessárias para que o acesso à 
educação seja um direito pleno e igualitário, que garanta 
a justiça social, numa perspectiva do acesso comum a 
uma educação de qualidade pautada na igualdade e 
equidade, garantindo assim, a legitimação desses 
direitos, de acordo com o que preconiza a Constituição 
Federal de 1988 (CF-88). 

Tal responsabilidade fica por conta dos estados, 
Distrito Federal e municípios, além da União com a 
participação suplementar. Considera-se um grande 
desafio a inserção das políticas públicas de inclusão 
social que norteiam as várias ações implementadas pelo 
governo federal. 

O Fundeb contribui para garantir o atendimento 
das vinculações obrigatórias definidas no Art. 212 da 
CF-88 e para intermediar a distribuição de recursos 
destinados à educação, dessa forma, contribuir para o 
melhoramento da qualidade da educação básica em “[...] 
todas as etapas e modalidades desse nível de ensino, e 
os entes governamentais que as oferecem à sociedade, 
pudessem contar com recursos financeiros com base no 
número de alunos matriculados [...]” (BRASIL, 2013, p. 
7), dessa forma, ampliando e melhorando a qualidade do 
ensino nos diversos níveis e modalidades. 
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A priori, buscamos analisar a Lei 11.494/2007, 
levando em consideração as mudanças ocorridas entre 
FUNDEF/FUNDEB no que se refere à política de 
financiamento da educação básica, bem como discutir as 
diretrizes para o financiamento da educação como 
política pública. Diante disso, se faz necessário que 
entendamos a terminologia, o caráter morfológico e a 
relação entre política e política pública voltada para o 
financiamento da educação. Para Muller, (2002): 

[...] A primeira dificuldade com a qual se 
defronta a análise das políticas públicas é 
o caráter polissêmico do termo “política” 
[...] Com efeito, este termo cobre, ao 
mesmo tempo, a esfera da política 
(polity), a atividade política (politics) e a 
ação pública (policies). A primeira faz a 
distinção entre o mundo da política e a 
sociedade civil, podendo a fronteira entre 
os dois, sempre fluida, variar segundo os 
lugares e as épocas; a segunda designa a 
atividade política em geral (a competição 
pela obtenção dos cargos políticos, o 
debate partidário, as diversas formas de 
mobilização...); a terceira acepção, enfim, 
designa o processo pelo qual são 
elaborados e implementados programas 
de ação pública, isto é, dispositivos 
político-administrativos coordenados em 
princípio em torno de objetivos explícitos 
[...] (MULLER, 2002, p. 10). 

Nesse sentido, podemos levar em consideração 
as modificações ocorridas nos aspectos políticos-
administrativos ocorridos com relação ao financiamento 
da educação. Assim, buscamos compreender como a 
implantação do Fundeb contribuiu para a diminuição 
das desigualdades regionais brasileiras no tocante ao 
financiamento educacional público, condição patente no 
âmbito das políticas públicas educacionais nacionais, 
pois o Fundo busca estabelecer, “[...] para a educação 
básica pública, equidade na distribuição dos recursos 
disponíveis no âmbito dos estados, Distrito Federal e 
municípios e maior participação federal no aporte de 
recursos financeiros, contribuindo para elevação do 
patamar de investimentos no setor [...]” (BRASIL, 2013, 
p. 7). 

Com os objetivos propugnados pelo Estado, 
surge o Fundeb, que por meio de suas diretrizes busca a 
tão sonhada universalização da educação básica, na 
perspectiva de igualar gastos entre as diversas regiões 
do país, além de promover a valorização dos 
profissionais do magistério. Para Castro; França et al., 
(2012): 

[...] O Fundef foi substituído pelo Fundo 
de Manutenção da Educação Básica e de 

Valorização do Magistério (Fundeb) [...] 
Esse fundo retira o foco do ensino 
fundamental, englobando todo os níveis e 
modalidades da educação básica e 
garantindo a complementação de recursos 
da União. Isso não significa que a União 
esteja investindo novos recursos na 
educação, mas onera os 18% do conjunto 
de impostos que deve aplicar na 
educação, conforme o artigo 212 da 
Constituição Federal de 1988 [...] 
(CASTRO; FRANÇA et al., 2012, p. 
115). 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB foi criado pela Emenda 
Constitucional nº 53 de 19/12/2006 e regulamentado 
pela Medida Provisória (MP) nº 339, de 28 de 
dezembro, 2006, a qual foi convertida na Lei nº 11.494, 
de 20/06/2007. A implantação do Fundo iniciou-se em 
01/01/2007 e está sendo realizada gradualmente. 

A sua plenitude foi atingida em 2009, quando o 
FUNDEB passou a funcionar com a realidade da 
educação básica presencial e os percentuais das receitas 
de impostos e transferências que fazem parte de sua 
composição terão atingido o patamar de 25% (vinte por 
cento) de contribuição entre Estados e Seus municípios. 
O prazo de vigência do Fundo, estabelecido na EC nº 
53/2006, é de 14 anos, desde sua promulgação, ou seja, 
encerrar-se-á no final de 2020. 

Desde Janeiro de 2007, a implantação do 
Fundeb tem como objetivo dar prosseguimento ao 
Fundef, ampliando o seu alcance, de acordo com o que 
foi aperfeiçoado. Contudo o Fundeb passa a funcionar 
como um mecanismo de redistribuição de receitas de 
impostos que garanta investimento mínimo por aluno 
nos estados, Distrito Federal e municípios, proposto na 
legislação, ou seja, “[...] na composição dos recursos 
destinados à manutenção e à expansão de suas redes de 
ensino, os municípios recebem recursos da União e dos 
Estados, os quais são somados aos seus recursos 
próprios [...]” (CASTRO, 2005) apud (CASTRO; 
FRANÇA, et al., 2012, p. 129).  

De acordo com Saviani (2008), “[...] A 
estrutura desses documentos legais segue as linhas 
básicas daqueles que instituíram o FUNDEF. 
Entretanto, ocorreu, agora, um importante avanço 
representado, por um lado, pela ampliação do âmbito de 
incidência e, por outro lado, por um relativo aumento da 
participação da União na constituição do fundo [...]” 
(SAVIANI, 2008, p. 91). 

Ainda, para Saviani, o Fundeb surgiu com a 
“melhor forma de ampliar e valorizar a educação 
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básica” uma vez que as alterações trazidas em sua 
estrutura visam melhoramentos significativos, quando 
comparado às propostas do Fundef, haja vista o mesmo 
contemplava, de forma exclusiva, no que se refere ao 
financiamento da educação, apenas o ensino 
fundamental, ou seja, a educação infantil e o ensino 
médio eram excluídos das perspectivas de melhorias. 
Diante disso, “[...] o Fundeb resgatou o conceito de 
educação básica como um direito. Nele estão incluídas 
as diferentes etapas e modalidades da educação básica 
[...]” (PINTO, 2007, p. 888). 

Deixando outras impressões acerca do Fundeb, 
Pinto (2007) afirma que “[...] dado a sua lógica de 
composição, tanto com relação aos recursos como ao 
conjunto das matrículas que pauta a distribuição dos 
recursos, inova com relação ao Fundef porque resgata o 
conceito de educação básica como um direito, que havia 
sido quebrado pela lógica do Fundef [...]” (PINTO, 
2007, p. 888). 

Para França (2012, p. 132), “[...] a 
complementação federal para o Fundeb só ocorrerá 
quando o valor por matrícula de cada nível e 
modalidade de ensino do Fundo de cada Estado não 
alcançar o valor mínimo nacional [...]”, como proposto 
na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 
2006, ou seja, os recursos que constituem o fundo 
retornam aos estados e municípios (entes federados) à 
proporção da quantidade de matriculados em seus 
sistemas de ensino, envolvendo a educação básica 
(infantil, fundamental e médio) e ponderados através de 
diferentes fatores de distribuição, levando em 
consideração as particularidades de cada etapa e 
modalidade de ensino e seus respectivos tipos de 
estabelecimento, como proposto no artigo 10º da Lei nº. 
11.494/2007. 

A organização da educação básica no país foi 
remodelada de acordo com o que foi 
estabelecido/proposto pela Constituição Federal de 1988 
que “[...] passou de 26 grandes sistemas estaduais 
autônomos [...]” para a possibilidade de existência de 
mais de cinco mil sistemas municipais além dos 
estaduais” (DUARTE, 2005, p. 822). Para Monlevade 
(2007): 

[...] Dentre os impostos arrecadados pelos 
Estados, o mais importante é o Imposto 
Sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias (ICMS), que constitui o 
tributo mais representativo no 
financiamento global da educação; em 
2006, a receita foi de R$ 171,6 bilhões 
com uma destinação de R$ 42,9 bilhões, 
correspondente a 60% dos investimentos 

em educação no Brasil [...] 
(MONLEVADE, 2007, p. 20). 

O valor aluno/ano do FUNDEB é calculado em 
âmbito nacional, tendo como referência a matrícula do 
ensino fundamental urbano, com base na 
complementação da União, portanto, não toma por base 
parâmetros de níveis de qualidade a serem alcançados 
pelos sistemas de ensino: 

[...] Art. 4º A União complementará os 
recursos dos Fundos sempre que, no 
âmbito de cada Estado e no Distrito 
Federal, o valor médio ponderado por 
aluno, calculado na forma do Anexo desta 
Lei, não alcançar o mínimo definido 
nacionalmente, fixado de forma a que a 
complementação da União não seja 
inferior aos valores previstos no inciso 
VII do caput do art. 60º do ADCT [...] 
(SAVIANI, 2008, p. 119). 

Diante da responsabilização do entres 
federados para com a educação básica, bem como é feita 
a distribuição de recursos entre os mesmos, França 
(2012) destaca que “[...] o recurso diferenciado com o 
Fundeb (Emenda Constitucional nº 53/2006) é a 
complementação da União que se configura como o 
único recurso novo para o sistema educacional e, 
mesmo assim, não será tão significativo se levada em 
conta a sua capacidade financeira na demanda 
educacional [...]” (FRANÇA, 2012, p. 9). 

Diante disso, a nova lei do Fundeb distribuiu 
proporcionalmente os recursos destinados ao fundo, ou 
seja, os cálculos são diferenciados de acordo com as 
etapas, modalidades e a localização de escolas de 
educação básica (artigos 10 e 36), baseado em um 
cálculo de ponderação de valores em um processo 
gradativo. 

Diante disso, compreendemos que, o valor 
mínimo nacional por aluno/ano passa ser visto como 
uma complementação financeira originária de recursos 
federais, quando o chamado limite mínimo não for 
alcançado através de outros recursos advindos dos 
estados e municípios, os quais que compõem o Fundeb. 

Dentre as novidades vindas com o Fundo, no 
que se refere à proporcionalidade de distribuição dos 
Fundos, Castro; França et al, (2012), diz que: 

1. a diferenciação dos coeficientes de 
remuneração das matrículas não ocorre, 
apenas, por etapa e modalidade da 
educação básica, mas também pela 
extensão do turno: a escola de tempo 
integral recebe 25% a mais por estudante 
matriculado; 
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2. a creche conveniada foi contemplada 
para o efeito de repartição dos recursos do 
Fundo – a taxa de atendimento da 
educação infantil, em especial na creche, 
consideradas as metas expressas no PNE 
(2011-2020), justifica, neste caso, a 
parceria do poder público com o 
segmento conveniado (CASTRO; 
FRANÇA et al., 2012, p. 136). 

Fazendo um comparativo entre o Fundeb e o 
Fundef, com relação ao alcance e ampliação do Fundo, 
Ferreira (2014) diz que: 

[...] Com o FUNDEB, os recursos 
investidos pelo governo federal na 
complementação do Fundo são 
ampliados, ou seja, de cerca de 500 
milhões de reais, em 2006, para 4,5 
bilhões de reais, em 2009. Assim como o 
FUNDEF, o novo Fundo redistribui as 
verbas nele contidas para Estados e 
Municípios, de acordo com o número de 
alunos matriculados. Os Estados que não 
conseguirem atingir o valor mínimo 
estipulado receberão a complementação 
do governo federal. [...] O FUNDEB 
consolida a política de Fundos, enquanto 
elemento da descentralização financeira 
na política educacional brasileira, 
configurando-se no contexto das reformas 
de ajustes neoliberais [...]” (FERREIRA, 
2014, p. 63). 

A educação como um direito, e 
consequentemente como uma política social, advém dos 
embates em torno do seu financiamento, uma vez que 
tal estratégia foi uma forma de compreender como esses 
recursos circundam e como a vinculação é feita, 
definindo assim um padrão de gastos por parte dos 
Poderes Públicos, destacando também a importância do 
importante trabalho exercido pelos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social³ (CACS), tornando 
indissociáveis as relações entre financiamento e controle 
dos recursos destinados à educação numa perspectiva de 
qualidade social. Para Afonso, (2001): 

[...] Assim, se, por um lado, as políticas 
sociais e educacionais podem ser 
interpretadas como instrumentos de 
controlo social e como formas de 
legitimação da acção do Estado e dos 
interesses das classes dominantes, por 
outro lado, também não deixam de poder 
ser vistas como estratégias de 
concretização e expansão de direitos 
sociais, económicos e culturais, tendo, 
neste caso, repercussões importantes 
(embora, por vezes, conjunturais) na 
melhoria das condições de vida dos 

grupos sociais [...] (AFONSO, 2001, p. 
22). 

Desta forma, a política de financiamento 
poderá se consolidar como instrumento de garantia do 
direito à educação, em consonância com os 
compromissos que a Constituição assumiu para com a 
ordem social e os objetivos do povo. 

Os aspectos mais significativos da discussão 
sobre financiamento da educação é compreender de que 
forma é feita a vinculação constitucional de impostos 
exclusivamente destinados à manutenção e remuneração 
docente. 

Vários avanços e recuos puderam ser 
observados desde essa época, porém a vinculação para a 
remuneração é uma novidade dos Fundos - Fundef e 
Fundeb, o primeiro para a valorização do magistério e o 
segundo para a remuneração do magistério. 

A inovação tecnológica e organizativa baseada 
no conhecimento, que baliza políticas assistenciais ou 
redistributivas, é a mesma que por meio da educação 
introduz novas formas de pensar e compreender a 
relação capital – trabalho, movendo a classe pobre a 
ampliar os espaços coletivos de defesa dos seus 
interesses. Desta forma responde aos interesses de 
conservação e de mudança. 

Nesse sentido pode-se afirmar que, sendo as 
políticas educacionais uma fração das políticas sociais, 
respondem a essa dupla determinação. De modo 
específico, essas políticas resultam tanto das 
necessidades estruturais de produção e reprodução da 
força de trabalho com vista à viabilização de altas taxas 
de exploração, quanto da ampliação dos mecanismos de 
controle social das decisões estatais, em especial da 
consolidação dos níveis de participação alcançados pela 
população. 

Evidencia-se, pois, que a dinâmica das políticas 
sociais do Estado capitalista se situa na contradição de 
duas ordens distintas e concomitantes: a crescente 
apropriação individual e privada dos frutos do trabalho 
social e a socialização da participação política de 
indivíduos ou grupos, dentro e fora dos aparelhos do 
poder. 

Em síntese, é possível afirmar que, nas últimas 
décadas, as políticas sociais brasileiras sofreram uma 
série de transformações ocasionadas por mudanças nos 
planos econômico e político-ideológico. No plano 
econômico, a implementação das políticas é 
determinada pela crise econômica e pelos impactos 
negativos no mercado de trabalho ocasionados pelo 
processo de reestruturação produtiva neoliberal em 
curso no país. 
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No plano político, esses novos 
condicionamentos do sistema de proteção social dizem 
respeito tanto à redução das funções sociais do Estado, 
quanto ao estabelecimento de uma nova relação 
Estado/mercado, fruto da hegemonia do ideário 
neoliberal nos planos governamentais e das diretrizes 
impostas pelos organismos internacionais de 
financiamento. 

Com isso, as várias demandas geradas pelo 
desemprego são endereçadas a programas sociais que 
não estão preparados para atendê-las. As consequências 
são a perda de eficácia dos programas, o 
enfraquecimento do sistema de direitos e a redução da 
complementaridade entre programas e áreas. 

Por fim, consideramos ser de grande relevância 
conhecer o funcionamento da legislação específica que 
trata do financiamento da educação básica, 
compreendendo as atribuições dos entes federados e os 
respectivos percentuais destinados para o cumprimento 
da legislação, bem como compreender a importância das 
políticas de fundos como instrumento de garantias 
sociais. 

 
NOTAS 

1. O Estado de bem estar social nunca chegou a 
se efetivar no Brasil. Surgiu na Europa e nos Estados 
Unidos, por volta das décadas de 50 e 60 quando o 
capitalismo avançado vivia o auge do seu crescimento 
permitindo ao Estado aumentar os benefícios sociais em 
busca de um novo igualitarismo. 

2. Nesse mesmo período, os países do sul da 
Europa que elegeram governos de esquerda e que 
tentaram uma política de pleno emprego e de proteção 
social fracassaram, vendo-se forçados pelos mercados 
financeiros internacionais a aderir ao modelo neoliberal. 
O modelo do governo Thatcher na Inglaterra é 
considerado o mais sistemático de todos. Seu pacote 
incluiu elevação das taxas de juros, eliminação do 
controle sobre fluxos financeiros, redução da emissão 
monetária, controle anti-sindical, redução com gastos 
sociais e privatização.  

3. Esse termo nos remete ao estado civil no 
pensamento rousseauniano, baseado na obra “O 
contrato social”, onde o mesmo dizia que o povo tem o 
poder soberano, e o corpo administrativo do estado 
(inclusive o governante) é funcionário deste soberano, o 
qual está submetido e limitado pelo poder do povo, 
enfatizando o poder da mobilização popular, dizendo: 
“[...] Ora, como é impossível aos homens engendrar 
novas forças, mas apenas unir e dirigir as existentes, não 
lhes resta outro meio, para se conservarem, senão 

formando, por agregação, uma soma de forças que possa 
arrastá-los sobre a resistência, pô-los em movimento por 
um único móbil e fazê-lo agir de comum acordo [...] 
Essa soma de forças só pode nascer do concurso de 
diversos; contudo, sendo a força e a liberdade de cada 
homem os primeiros instrumentos de sua conservação, 
como as empregará ele, sem se prejudicar, sem 
negligenciar os cuidados que se deve? [...]” 
(RUSSEAU, 2002, p. 23-24). 
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RESUMO: Este artigo analisa o convênio entre o Banco Mundial e o estado do Rio Grande do Norte, por meio do 
projeto RN Sustentável, denominado Projeto Governo Cidadão, observando, mais especificamente, os recursos 
aplicados na área da educação. O investimento gerado a partir de tal convênio gerou constituiu em média 1 bilhão de 
reais, dos quais cento e vinte e um milhões foram destinados à educação básica, visando a implementação de algumas 
metas/estratégias previstas no Plano Estadual de Educação do RN (2015-2025), especialmente aquelas desenvolvidas 
para a rede estadual de ensino, gerenciadas pela secretaria de educação do estado para o período de 2016 a 2018. Essa 
Secretaria, por sua vez, para alcançar as metas e os objetivos estabelecidos no projeto Governo Cidadão, vem 
implementando desde o ano 2016 uma política de “enxugamento da máquina pública”, que implica a redução de 
profissionais e técnicos do quadro efetivo do estado na sua sede, cujos cargos foram assumidos por funcionários de 
instituições e empresas privadas, as quais definem desde o planejamento estratégico da própria secretaria até o 
planejamento da escola, fundamentadas na proposta neoliberal, nos princípios da eficiência e da eficácia e na gestão de 
resultados. Portanto, a análise dos resultantes educacionais, institucionais e financeiros decorrentes da cooperação 
técnica do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) à educação brasileira e do Rio Grande do 
Norte evidencia que a experiência desenvolvida durante duas décadas, na forma de cofinanciamento, constitui um 
processo caro, complexo, do ponto de vista administrativo, e ineficaz, quanto aos resultados educacionais. 

Palavras-chave: Banco Mundial. Financiamento. Política Educacional. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Este artigo analisa o convênio entre o Banco 
Mundial (BM) e o estado do Rio Grande do Norte, por 
meio do projeto RN Sustentável, denominado Projeto 
Governo Cidadão, investigando, mais especificamente, 
os recursos aplicados na área da educação. O valor total 
médio desse investimento foi de 1 bilhão de reais, dos 
quais cento e vinte e um milhões foram destinados à 

educação básica, visando a implementação de algumas 
metas/estratégias previstas no Plano Estadual de 
Educação do RN (2015-2025), especialmente aquelas 
desenvolvidas para a rede estadual de ensino, 
gerenciadas pela secretaria de educação do estado para o 
período de 2016 a 2018.  

O financiamento do BM ao RN disponibilizou 
recursos na ordem de US$ 400 milhões (mais de um 
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bilhão de reais). Destes R$ 121.000 milhões foram 
distribuídos em 9 (nove) ações, algumas já concluídas e 
outras ainda em execução, com previsão de conclusão 
para 2019. Diante disso, analisam-se as respectivas 
ações e estratégias, bem como os recursos aplicados. 

Este trabalho se fundamenta na análise 
bibliográfica e documental dos relatórios do Banco 
Mundial, disponibilizados nos sites do Governo do 
Estado e/ou da Secretaria de Educação. Inicialmente, 
expõe-se um breve histórico da proposta da reforma 
educativa defendida pelo Banco Mundial. Em seguida, 
apresentam-se o financiamento do BIRD ao estado do 
Rio Grande do Norte por meio do Projeto RN 
Sustentável (hoje denominado Governo Cidadão), os 
recursos destinados à educação e a convergência entre 
as propostas do BM e o projeto educacional 
implementado pela Secretaria Estadual de Educação 
durante o período de 2016 a 2018.  

 
2 O FINANCIAMENTO DO BANCO MUNDIAL À 
EDUCAÇÃO: BREVE HISTÓRICO  

O financiamento do Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ao Brasil 
abrange vários setores, inclusive a educação. A política 
de crédito do Banco Mundial trata-se de um 
financiamento convencional, com pesados encargos e 
rigor nas regras do financiamento comercial. Os créditos 
concedidos à educação fazem parte de projetos 
econômicos que integram a dívida externa do país para 
com as instituições bilaterais e multilaterais e os bancos 
privados (FONSECA, 1998).  

Estudos de Torres (1998) sobre as operações de 
créditos de organismos internacionais ao Brasil, em 
destaque o BIRD, defendem que as propostas sempre se 
voltam para a melhoria do acesso, da equidade e da 
qualidade dos sistemas escolares. Mesmo reconhecendo 
que as nações têm suas especificidades, o Banco 
Mundial apresenta um único “pacote” de reformas 
propostas aos países em desenvolvimento. Boa parte das 
conclusões e recomendações contidas no documento de 
1995 já estava presente no estudo regional realizado 
pelo BIRD em 1985 em 39 países da África subsaariana. 
Segundo a autora, as políticas e estratégias 
recomendadas com base no estudo estão em boa medida 
reforçando a má qualidade do sistema escolar e a 
ideologia que o sustenta.  

O pacote de reformas educacionais proposto 
pelo Banco Mundial contém os seguintes elementos 
(TORRES, 1998): 
1. Prioridade depositada sobre a educação básica. 

2. Melhoria da qualidade (e da eficácia) da educação 
como eixo da reforma educativa. Essa qualidade 
tem como foco os resultados e estes se verificam no 
rendimento escolar. Os fatores determinantes de um 
aprendizado efetivo são, em ordem de prioridade: 
bibliotecas, tempo de instrução, tarefas de casa, 
livros didáticos, conhecimentos e experiência do 
professor, laboratórios, salário do professor e 
tamanho da classe. Levando-se em conta os custos 
e benefícios desses investimentos, o BIRD 
recomenda investir prioritariamente no aumento do 
tempo de instrução, na oferta de livros didáticos (os 
quais são vistos como a expressão operativa do 
currículo e cuja produção e distribuição devem ser 
deixadas ao setor privado) e no melhoramento do 
conhecimento dos professores (privilegiando a 
formação em serviço em detrimento da formação 
inicial). 

3.  Prioridade sobre os aspectos financeiros e 
administrativos da reforma educativa, dentre os 
quais assume grande importância a 
descentralização. 

4. Descentralização e instituições escolares autônomas 
responsáveis por seus resultados. Os governos 
devem manter centralizadas quatro funções: (1) 
fixar padrões; (2) facilitar os insumos; (3) adotar 
estratégias flexíveis para aquisição e uso de tais 
insumos; (4) monitorar o desempenho escolar. 

5. Convocação para uma maior participação dos pais e 
da comunidade nos assuntos escolares. 

6. Impulso para o setor privado e organismos não 
governamentais como agentes ativos no terreno 
educativo, tanto nas decisões como na 
implementação. 

7.  Mobilização e alocação eficazes de recursos 
adicionais para a educação como temas principais 
do diálogo e da negociação com os governos.  

8. Um enfoque setorial. 

O relatório de 1995 do BIRD – Prioridades e 
estratégias para educação – recomenda a organização da 
educação a partir de um tipo de planejamento de 
currículo que especifique os objetivos da aprendizagem 
em termos observáveis e enfatiza o estabelecimento de 
padrões de rendimento e de resultados da educação. 
Além disso, incentiva a privatização, o gerenciamento 
por objetivos e o uso de indicadores de desempenho e 
mais controle pelos usuários. A análise das taxas de 
retorno se tornou o principal critério para definir as 
ações de investimento com maior benefício para a 
sociedade. 

A influência do BM na política educacional 
brasileira vem ocorrendo desde o início da década de 
1970, com o primeiro empréstimo do governo 
brasileiro, o qual visava desenvolver um sistema de 
planejamento e gerenciamento para a ocorrência da 
reforma da educação brasileira, com a construção de 
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“centros interescolares, na linha do ensino 
profissionalizante, obrigatório, expresso na Lei 
5.692/71” (FONSECA, 1996, p. 236). Nos anos finais 
da década de 1970, o BIRD mudou sua prioridade da 
educação formal para as modalidades de ensino mais 
baratas, desenvolvendo, para tanto, programas de 
educação a distância e televisivos (Telecurso do 2º 
Grau). Assim, a educação primária passou a ser 
considerada como a mais adequada para regiões de 
concentração de pobreza que apresentassem 
crescimento populacional acelerado.  

A partir dos anos 1990, o Banco Mundial 
apresentou um conjunto de recomendações para a 
adequação da educação, dentre as quais se destacam: a 
descentralização, a autonomia escolar, a participação, a 
cogestão comunitária e a consulta social. O conteúdo 
expresso na reforma está, portanto, delineado para 
atender o atual padrão de acumulação capitalista, com a 
diminuição dos encargos financeiros do Estado na área 
da educação, em consonância com as políticas de ajuste, 
além da privatização do ensino superior. Para Fonseca 
(2007, p. 56), a cesta de insumos educacionais que se 
mostraram determinantes para o desempenho escolar 
dos alunos de países como o Brasil, segundo orientações 
do Banco, tais como bibliotecas e material instrucional, 
foi privilegiada em detrimento de fatores humanos, 
como formação, experiência e salário do professor.  

Seguindo as recomendações do Banco 
Mundial, o governo Fernando Henrique Cardoso 
estabeleceu uma série de medidas de ajustes e 
reestruturação do Estado à macroeconomia brasileira, 
tais como privatizações de estatais e reformas 
educacionais com metas e padrões de rendimento para a 
educação, na perspectiva de que o desenvolvimento 
econômico técnico-científico garantisse de forma 
isolada o desenvolvimento social. Diante desse 
contexto, argumentou que o conhecimento e a 
informação são forças produtivas diretas que afetam o 
desenvolvimento econômico (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 
TOSCHI, 2003). Nesse sentido, objetivando estabelecer 
uma referência curricular nacional, o governo em 
questão implementou os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, além de diversos sistemas de avaliação, 
nacionais e internacionais, a partir da década de 1990, 
afim de avaliar a qualidade da educação brasileira. 
Dentre esses sistemas, apontam-se: o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Exame 
Nacional de Cursos (Provão), a Avaliação dos Cursos 
Superiores, o Laboratório Latino Americano de 
Avaliação da Qualidade de Educação e o Programa 
Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), 

coordenado pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, no Brasil, pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). 

Sobre a política educacional do governo do 
Partido dos Trabalhadores, para Frigotto (2010), tanto 
no plano político-econômico quanto no âmbito da 
educação não houve a disputa por um projeto de ruptura 
com a propriedade privada e o antagonismo de classes: 
nem em conteúdo, nem em método, muito menos na 
forma. Segundo o autor, o que se assistiu no início do 
século XXI foi à estreita parceria do setor público com o 
privado (por meio de programas de injeção do dinheiro 
público em instituições particulares, como é o caso do 
PROUNI, além das parcerias de escolas públicas com o 
chamado terceiro setor) e à elaboração de planos, 
programas e projetos que, para além do campo 
legislativo, não produziram transformações estruturais 
reais para a formação elementar da classe trabalhadora. 
Além disso, estabeleceu-se o notório processo de 
empresariamento das escolas com a adoção do modelo 
de gestão por resultados – uma velha e conhecida, 
também experimentada e difundida, política 
organizacional do Banco Mundial. 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) afirmam 
haver uma submissão do governo petista à divisão 
internacional do trabalho, quebrando com a esperança 
de uma superação. Portanto, a decomposição da 
ditadura militar e a adesão do país ao projeto neoliberal 
significaram, em certa medida, a constituição de um 
governo ainda mais rígido e cruel do que o anterior. 
Desse modo, as cartilhas neoliberais encontraram no 
Brasil governos obedientes e submissos, prontos para 
estabelecer um novo tipo de totalitarismo: o do capital 
(FÁVERO; SEMERARO, 2002). No clássico texto do 
Manifesto Comunista, Marx e Engels (GARCIA, 1999) 
já haviam demonstrado que, uma vez consolidada, a 
sociedade burguesa necessita transformar as instituições 
de acordo com os seus interesses, a fim de manter-se em 
funcionamento. Todos os instrumentos e lógicas são 
constituídos, destruídos e reinventados para servir ao 
capital. Este é o único meio capaz de manter o grupo 
detentor do capital no poder, fazendo, dessa forma, que 
a educação também se constitua como um elemento a 
seu serviço. Para Barroso (2005), “o que tem ocorrido, 
no Brasil, é a implantação de políticas públicas de 
regulação bastante peculiares, formuladas pelos 
governos de inspiração neoliberal, a partir da segunda 
metade dos anos de 1990”.  

O empréstimo concedido ao estado do Rio 
Grande do Norte pelo Banco Internacional de 
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Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no valor de 
US$ 400 milhões, cuja equiparação com o real é de 1 
bilhão de reais, aprovado em 2014  pelo Senado Federal 
e financiado pelo Banco Mundial ao Projeto RN 
Sustentável, denominado Governo Cidadão, tem como 
fundamentos transformar, em cinco anos, o cenário 
socioeconômico do estado do Rio Grande do Norte,  
erradicar a miséria absoluta, a melhoria dos serviços de 
educação, saúde e segurança e a modernização do 
processo de gestão pública. Esse Projeto é coordenado 
pela Secretaria de Planejamento e das Finanças 
(SEPLAN), com a participação e a execução de outros 
operadores da administração pública direta, quais sejam: 
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos (SEARH), Secretaria da Educação e da 
Cultura (SEEC), Secretaria da Saúde (SESAP), 
Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca 
(SAPE), Secretaria do Trabalho, da Habitação e da 
Assistência Social (SETHAS), Secretaria do Turismo 
(SETUR), Secretaria do Desenvolvimento Econômico 

(SEDEC), Secretaria da Segurança Pública e da Defesa 
Social (SESEP) e Departamento de Estradas e Rodagens 
do Rio Grande do Norte (DER). 
 
3 O FINANCIAMENTO DO BANCO MUNDIAL 
AO PROJETO RN: O CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO 

O financiamento do Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) – aprovado 
pelo Senado Nacional e concedido ao estado do Rio 
Grande do Norte no valor de US$ 400 milhões (mais de 
1 bilhão de reais), dos quais R$ 121.000 milhões foram 
destinados à educação em nove ações divididas em dois 
grupos, de acordo com objetivos do projeto de melhoria 
dos serviços públicos e da qualidade da educação básica 
– assim como os investimentos nas ações do grupo A 
preveem a integração da educação pública à agenda de 
desenvolvimento regional sustentável do estado e do 
grupo B e a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem, conforme apresenta a tabela abaixo: 

Tabela 1 – Descrição das ações e dos recursos do Projeto Governo Cidadão 
ATIVIDADES VALOR 

(R$) 
ATIVIDADES – GRUPO A  
Atividade 1 – Construção de Escolas de Campo 14.200.000 
Atividade 2 – Alfabetização da população jovem e adulta do campo não escolarizada    4.933,620 
Atividade 3 – Apoio à rede de educação técnico-profissional para Inclusão Produtiva 1.432,281 
Atividade 4 – Fomento à agricultura familiar para inserção no Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) 

6.240,000 

Subtotal 20.572,141 
ATIVIDADES – GRUPO B   
Atividade 5 – Construção das Diretrizes e Matrizes Curriculares da Rede Estadual de Ensino 3.000,050 
Atividade 6 – Desenvolvimento do Programa de Inovação e Práticas Pedagógicas para solucionar as 
fragilidades apresentadas pelas escolas 

15.875,626 

Atividade 7 – Construção e implantação do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação da 
Educação Básica 

14.270,085 

Atividade 8 – Programa de Padrões Mínimos para as escolas 66.611,039 
Atividade 9 – Definição de um programa de apoio sistemático aos municípios 695.523,00 
Subtotal 100.452.323 
TOTAL 121.024.464 

Fonte: Coordenadoria de Projetos/Secretaria de Estado da Educação e da Cultura/RN, 2017. 
  
Dentre as ações acima descritas, encontram-se 

em fase de execução a construção e as reformas das 
escolas da rede estadual de ensino, a elaboração das 
Diretrizes e Matrizes Curriculares e a implementação da 
Alfabetização de Jovens e Adultos das Comunidades do 
Campo não Escolarizadas, esta última ainda não 
iniciada. A última edição do Programa de Inovação 
Pedagógica (PIP) encontra-se em fase de conclusão, 
enquanto as demais já foram finalizadas. 

Apesar do empréstimo do BM e da política 
gerencialista implementada pela atual gestão da 
Secretaria Estadual de Educação, não há mudanças 

qualitativas na estrutura educacional do estado, de modo 
que a situação da educação está cada vez mais caótica. 
São evidentes a subordinação do sistema educacional ao 
poder econômico e o tratamento da educação como 
mercadoria, estimulando a busca da eficiência e da 
eficácia com vistas a uma gestão de resultados, 
seguindo a atual política educacional de nosso país e 
contrariando o Plano Nacional de Educação, Lei 
13.005/2014, e o Plano Estadual de Educação, Lei 
10.049/2016.   

Dessa forma, a secretaria de educação do 
estado iniciou, a partir do ano 2016, um processo de 
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reestruturação do seu órgão central com o 
“enxugamento da máquina pública”, determinando, por 
meio da Portaria 1544/2016, o retorno de profissionais 
efetivos para a escola, a fim de que a sua sede fosse 
ocupada por técnicos e funcionários das instituições 
privadas, tais como Instituto Unibanco, Instituto Sonho 
Grande, Instituto de Correspondência pela Educação, 
Fundação Telefônica Vivo, Instituto Inspirare, Instituto 
Natura e Fundação Lemann. A atuação dessas 
instituições corresponde a ações de assessoria à 
Secretaria de Educação do Estado, que incluem, por 
exemplo, o planejamento estratégico, a formação de 
professores, a orientação do trabalho pedagógico e a 
avaliação escolar, sob o prisma de uma gestão de 
resultados na busca da eficiência, da eficácia e da 
meritocracia. Nessa perspectiva, a Secretaria de 
Educação do Estado elegeu seis programas prioritários: 
Profundamental, ProMédio, RN Alfabetizado, 
ProGestar, ProfMais e RenovEscola.  

Ressalta-se que a Secretaria de Educação do 
Estado do Rio Grande do Norte não se mostra alheia às 
mudanças nos processos de regulação social, as quais 
têm estabelecido novas formas de participação do 
Estado e dos setores privados na política educacional e 
definido “estratégias e lógicas de ação de diferentes 
atores, através da confrontação, negociação e 
recomposição de objetivos e poderes” (BARROSO, 
2003, p. 40), com fins de legitimar a governabilidade 
educativa através da participação de outros atores, 
principalmente de empresas privadas no governo da 
educação pública. Esse formato de participação de 
empresas privadas na governabilidade se deu em função 
da reestruturação do capitalismo e da redefinição do 
papel do Estado, a partir da qual se disseminou uma 
visão negativa a seu respeito e exaltaram as virtudes do 
mercado e, posteriormente, da sociedade civil. 
(BORON, 2003).  

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dentre os objetivos definidos pelo empréstimo 

do Banco Mundial ao estado do Rio Grande do Norte, 
destacam-se a melhoria da qualidade do ensino, com 
foco nos resultados da aprendizagem e em um 
desenvolvimento regional sustentável, e a redução do 
índice de abandono do Ensino Médio na rede pública 
estadual. Para garantir a viabilidade dos investimentos e 
o alcance das metas previstas no projeto, o banco envia 
semestralmente consultores ao estado para realizar a 
“missão”, uma espécie de monitoramento do trabalho 
que está sendo desenvolvido. Com base na experiência 

brasileira ao longo de mais de vinte anos, é possível 
afirmar que a cooperação técnica e financeira do Banco 
Mundial não constituiu uma interação neutra, mas um 
mecanismo de difusão de concepções internacionais, 
especialmente aquelas que emanam do próprio órgão 
financiador. Estas incluem desde aspectos 
instrumentais, como modelos de planejamento e de 
gestão de projetos, até as formulações conceituais e 
ideológicas capazes de orientar a agenda do setor sob 
financiamento (OLIVEIRA; FONSECA, 2001). 

A Secretaria de Educação, por sua vez, para 
alcançar as metas e os objetivos estabelecidos no projeto 
Governo Cidadão, vem implementando, desde o ano de 
2016, uma política de “enxugamento da máquina 
pública”, com a redução de profissionais e técnicos do 
quadro efetivo do estado na sede da secretaria, cujos 
espaços foram assumidos por funcionários de 
instituições e empresas privadas, as quais definem desde 
o planejamento estratégico da própria secretaria até o 
planejamento da escola, fundamentados na proposta 
neoliberal, nos princípios da eficiência e da eficácia e na 
gestão de resultados. A esse respeito, Rosa Torres 
(1998) destaca que a educação passou a ser analisada 
com critérios próprios do mercado, enquanto a escola 
começou a ser comparada a uma empresa. Assim, as 
intervenções são feitas no sentido de aperfeiçoar os 
resultados e os índices de rendimento escolar. 

Todavia, há de se questionar até que ponto é 
possível garantir a aprendizagem dos alunos e a 
melhoria da qualidade da educação do estado do Rio 
Grande do Norte seguindo a lógica gerencialista de 
empresa privada e os ideais neoliberais, conforme 
orientação do Banco Mundial, reinventados para a 
manutenção e a defesa dos interesses da classe burguesa 
no poder. Assim, a análise dos resultantes educacionais, 
institucionais e financeiros decorrentes da cooperação 
técnica do BIRD à educação brasileira e do Rio Grande 
do Norte mostra que a experiência desenvolvida durante 
duas décadas, na forma de cofinanciamento, constitui 
um processo caro, complexo, do ponto de vista 
administrativo, e ineficaz, quanto aos resultados 
educacionais (FONSECA, 1998). 
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O PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o processo de execução das ações que receberam financiamento no 
município de Currais Novos-RN através do Plano de Ações Articuladas (PAR), período 2012 a 2018, integrante do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Com os objetivos de identificar as ações que demandam recursos 
financeiros presentes no PAR do município de Currais Novos/RN, especificamente na dimensão da infraestrutura e 
recursos pedagógicos e examinar o processo de gestão do PAR na execução das referidas ações demandadas 
financeiramente com vistas a contribuir com educação da Rede Municipal de Ensino de Currais Novos/RN. Os 
procedimentos metodológicos compreenderam: pesquisa bibliográfica, levantamento e análise de documentos oficiais 
que regulamentam a política educacional em estudo, com destaque para o PDE, o Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação e o PAR do Município; e entrevistas semiestruturadas com dirigentes da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura (SEMEC), secretários de Finanças e com sujeitos cuja comunidade escolar foi beneficiada com uma 
ação financiada e executada através do PAR. Após assinatura do Termo de Compromisso através do Decreto n. 6.094, 
de 24 de abril de 2007, o processo de planejamento se deu em regime de colaboração, através de indicadores elaborados 
pela União, a realidade e necessidades da educação local para a oferta de uma educação de qualidade, resultando no 
Plano de Ações Articuladas (PAR) do município, com foco na dimensão da infraestrutura e recursos pedagógicos nos 
quais para sua efetivação necessitam de recursos financeiros, configurando-se como um dos instrumentos de gestão 
democrática e participativa. 

Palavras-chave: Plano de Ações Articuladas (PAR). Financiamento. Infraestrutura e recursos pedagógicos. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

As políticas públicas voltadas para a educação, 
bem como sua gestão, foram marcadas historicamente 

pela implementação de planejamentos que se 
materializaram por meio de projetos e planos. Apesar de 
cada época apresentar novas vertentes na construção 
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dessas políticas públicas é perene a consolidação das 
mesmas através de leis, planificações, financiamentos e 
programas educacionais de ação do Estado.  

Os planos e programas governamentais 
abordam o tema financiamento e gestão, observando 
que a ênfase recai justamente, no gerenciamento dos 
recursos, na fiscalização e na autonomia. Essa é a 
perspectiva de descentralização que está em 
desenvolvimento, transferindo algumas 
responsabilidades, para satisfazer às necessidades 
mínimas, nas condições locais. (FRANÇA, 2005).  

Julgo relevante o estudo dessa temática 
principalmente no que se refere às questões relacionadas 
ao financiamento da educação, no contexto do 
planejamento estratégico, utilizando-se do Plano de 
Ações Articuladas (PAR) como ferramenta de 
planejamento, de operacionalização e de avaliação das 
políticas educacionais.  

A questão fundamental que norteou esse estudo 
foi à investigação referente ao planejamento do PAR no 
município de Currais Novos/RN e como se deu o 
processo de execução das ações planejadas no PAR que 
receberam recursos financeiros da União no município 
de Currais Novos/RN. Nessa perspectiva focam-se as 
análises da dimensão Infraestrutura Física e Recursos 
Pedagógicos. 

Nesse entendimento, o trabalho vincula-se 
inicialmente às questões que foram suscitadas em 
estudos desenvolvidos anteriormente, propondo um 
debate importante das políticas de gestão e 
financiamento com foco no planejamento educacional, 
por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), 
organizado como uma prática que configura a descrição 
de metas e estratégias a serem alcançadas visando à 
melhoria da educação dos entes federados.   

Concomitante com o comprometimento da 
investigação e da busca por respostas concernentes ao 
objeto da pesquisa surge o interesse desse estudo, 
elegendo como cenário o município de Currais 
Novos/RN, no qual ressalto um tema que se apresenta 
baseando-se nas reflexões e interrogações construídas 
ao longo da nossa trajetória acadêmica e profissional, 
com o intuito de conhecer mais sobre as políticas 
públicas da educação sempre presentes no caminho 
dessa educadora, agora também pesquisadora.  

Considerando este tema fundamental para se 
entender quais os critérios adotados pela gestão 
municipal de educação na efetivação do planejamento 
implementado pelo governo federal, como se dá a 
efetivação do monitoramento e da execução das ações 

com ênfase naquelas que necessitam de recursos 
financeiros para serem materializadas.  

Com o propósito de buscar respostas a tais 
questões, estabeleceu-se como objetivo da pesquisa 
investigar como se deu o processo de execução das 
ações planejadas no Plano de Ações Articuladas PAR 
que receberam recursos financeiros da União no 
município de Currais Novos/RN para infraestrutura e 
recursos pedagógicos, identificando as ações e 
analisando o processo de gestão do PAR na execução 
das referidas ações com vistas a contribuir com 
educação da Rede Municipal de Ensino de Currais 
Novos/RN.  

Tencionando esclarecer essas questões, espera-
se que essa pesquisa contribua significativamente para 
ampliar a discussão acerca do financiamento da 
educação e da execução das ações financiadas pela 
União, conforme planejamento realizado via PAR pelos 
entes federados e suas contribuições no âmbito 
educacional.  

O resultado desse estudo sugere contribuições 
que venham subsidiar o debate no campo acadêmico e 
profissional acerca da temática sobre o financiamento 
da educação no âmbito municipal, pautado no regime de 
colaboração, efetivado através da proposta do Plano de 
Ações Articuladas com o apoio técnico e financeiro da 
União, visando às expectativas no atendimento das 
demandas planejadas.   

Almejando atingir os objetivos delineados a 
metodologia definida foi da pesquisa qualitativa por 
caracterizar-se pela construção de um modelo teórico 
como via de significação da informação produzida, a 
qual não está fragmentada em resultados parciais 
associados aos instrumentos usados, mas está integrada 
em um sistema cuja à inteligibilidade é produzida pelo 
pesquisador (REY, 2005).   

Nessa perspectiva nosso estudo optou pela 
utilização de levantamentos sob a forma de análise 
documental. Conforme abordagem May (2004), a 
pesquisa documental apresenta ampla variedade de 
fontes a nossa disposição. Os documentos lidos como 
sedimentação das práticas sociais, têm o potencial de 
informar e estruturar as decisões que as pessoas tomam 
diariamente e de longo prazo. Para a análise de 
documentos, as fontes incluem: leis, resoluções e 
decretos, portarias e manuais que se refiram ao PAR, 
entre outros que se julguem necessários no decorrer da 
pesquisa, além da consulta ao SIMEC, para análise do 
módulo de monitoramento, do diagnóstico e do plano de 
ação (PAR) de Currais Novos/RN.  
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Outro procedimento metodológico foi a 
entrevista de caráter semiestruturada baseada em 
roteiro. Para Hanguete, (1995), a entrevista é um 
procedimento de interação social, no qual o 
entrevistador tem a finalidade de obter informações do 
entrevistado através de um roteiro contendo tópicos em 
torno de uma problemática central. Serão entrevistados 
os gestores de educação que atuaram no período de 
2012 até os dias atuais, como também os técnicos 
responsáveis pela execução das ações e pelo controle 
financeiro dos repasses efetuados via PAR pelo FNDE 
para o município de Currais Novos/RN. 

O terceiro procedimento metodológico que 
utilizamos foi a pesquisa bibliográfica, no qual fizemos 
um levantamento dos trabalhos científicos que abordam 
a temática da pesquisa, capazes de permitir o acesso a 
dados relevantes para a efetivação do estudo. O material 
bibliográfico inclui as publicações avulsas, livros, 
jornais, revistas, vídeos, internet, etc. Esse levantamento 
é importante tanto nos estudos baseados em dados 
originais, colhidos numa pesquisa de campo, bem como 
aqueles inteiramente baseados em documentos. 

 
2 O PLANEJAMENTO DO PLANO DE AÇÕES 
ARTICULADAS EM CURRAIS NOVOS/RN NA 
DIMENSÃO DA INFRAESTRUTURA E 
RECURSOS PEDAGÓGICOS. 

Currais Novos situa-se na microrregião do 
Seridó Oriental a 180 quilômetros de distância de 
distância da capital do estado do Rio Grande do Norte, 
com uma área da unidade territorial correspondente a 
864,349 km, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE de 2015, com população 
estimada em 45.228 pessoas. 

Objetivando pesquisar dados necessários na 
implementação de políticas públicas direcionadas a 
elevar a qualidade na educação, através de planos 
propostos pela União em regime de colaboração com os 
entes federados. O PAR é visto como um desses 
instrumentos, disponibilizando através das relações 
intergovernamentais tais possibilidades, pois seu maior 
objetivo é o apoio técnico e financeiro aos estados e 
municípios. 

Na fase de elaboração de um plano Bordingnon 
(2014) destaca etapas a serem seguidas. A primeira 
etapa é a análise da situação (ou diagnóstico) que 
implica a consciência de onde e porque estamos no 
lugar que estamos. O autor enfatiza que não basta 
conhecer a realidade atual (informações e dados 
estatísticos), sendo essencial compreendê-la.  O autor 
apresenta a definição e o caminho a seguir; as metas e 

objetivos a ser alcançados como segunda etapa do 
planejamento. Porém adverte a necessidade de decidir 
também com que meios e quais processos serão 
adotados nesse percurso. Nesse contexto o PAR 
apresentado como um planejamento estratégico pensa a 
ação contextualizada no ambiente, numa perspectiva de 
futuro e meios de alcançá-lo. Esse diagnóstico é feito a 
partir de indicadores pormenorizados e construídos a 
partir das 28 diretrizes expostas no Plano de Metas 
(Brasil, MEC 2008).  

Na trajetória de organização e implementação o 
PAR já está no seu terceiro ciclo, evidenciando a 
importância por ser um plano plurianual e 
multidimensional, a sua temporalidade, perpassa 
gestões, evitando a histórica descontinuidade nas ações 
ao término de um mandato. 

O primeiro ciclo aconteceu no período de 2007 
a 2010 como ação sistêmica, onde os municípios eram 
escolhidos através de critérios como vulnerabilidade 
social, situação econômico-financeira, déficit de vagas 
na educação infantil de atendimento aos municípios 
segundo estudo da Universidade de Campinas 
(UNICAMP), para reformas, ampliações e construções 
de creches. Nesse período para a elaboração do PAR foi 
utilizado o módulo PAR – Plano de Metas. Nesse 
módulo, os entes federados também realizam o 
monitoramento das ações planejadas e aprovadas. O 
município de Currais Novos/RN no ano de 2007 assinou 
o Termo de Compromisso fazendo parte da lista dos 
5.563 municípios brasileiros até final de julho de 2008 
aderiram ao compromisso. (BRASIL, 2008). 

Em 2011 inicia o segundo ciclo do PAR 
passando a ter uma regulação entre os entes federados e 
a União com relação às ações de assistência técnica e 
financeira destinada a educação básica advinda de 
recursos do governo federal. A partir desse ano, os entes 
federados fizeram um novo diagnóstico da situação 
educacional local e para elaborar o planejamento para 
uma nova etapa (2011 a 2014), com base no IDEB dos 
últimos anos (2005, 2007 e 2009). 

Na sequência da efetivação do planejamento do 
PAR, no período que se estabelece o segundo ciclo esse 
planejamento dos sistemas/redes de educação passa a 
ser realizado mediante as orientações do PAR, baseado 
em diagnóstico que identificará as medidas mais 
apropriadas para a gestão dos sistemas de ensino, com 
vista à melhoria da qualidade da educação básica. 
Salienta-se que o Ministério da Educação elaborou o 
documento “Instrumento Diagnóstico PAR Municipal 
2011-2014” (BRASIL, 2011), com orientações aos 
municípios para elaboração do 2º ciclo do PAR, 



 

 
 

164 

estruturado em quatro dimensões: gestão educacional; 
formação de professores e dos profissionais de serviço e 
apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação e 
infraestrutura física e recursos pedagógicos (BRASIL, 
2007), compostas por áreas de atuação e com 
indicadores específicos para cada área de atuação, estas 
se desmembram em indicadores que são analisados por 
equipes locais, sendo, posteriormente, pontuadas 
conforme critérios previamente definidos pelo MEC.  

Os indicadores são pontuados em uma escala 
que vai de 1 a 4, além de ser utilizado o critério Não se 
Aplica (NSA). A pontuação 4 indica uma situação 
positiva, não necessitando de ações imediatas.  Quando 
um indicador recebe a pontuação 3 é porque apresenta 
uma situação satisfatória, com mais aspectos positivos 
que negativo. Vale ressaltar que ao colocar a pontuação 
3 e 4 em algum indicador não serão atribuídos 
financiamento e apoio técnico. Quando o indicador 
recebe a pontuação 2 é declarado uma situação 
insuficiente, que merecem a atenção e com mais 
aspectos negativos do que positivos, sendo necessárias 
ações imediatas que poderão ter respaldo no apoio 
técnico e/ou financeiro do MEC. A pontuação 1 
demonstra que o município se encontra em uma situação 
crítica, de forma que não existem aspectos positivos, 
apenas, negativos ou inexistentes. Essa pontuação 

apresenta carência imediata para manutenção de suas 
ações e tem o apoio técnico e ou financeiro do MEC.  

Por fim, os indicadores, aos quais foram 
atribuídos NSA demonstram ineficiência na informação 
e ou não refletem a realidade local. No total são 82 
indicadores distribuídos nas quatro dimensões, segundo 
o manual de orientação do MEC. Vale salientar que ao 
atribuir uma pontuação a cada indicador se elabora uma 
justificativa e apresenta a demanda estabelecida para o 
item. É preciso lembrar que a pontuação deverá ter 
como base dados e informações fidedignos, a partir de 
fontes disponíveis como os Indicadores Demográficos e 
Educacionais (IDE), nos indicadores qualitativos serão 
resultados da discussão da equipe local. . 

Em busca de diminuir essa carência o PAR se 
apresenta como uma possibilidade para os entes 
federados através de um diagnóstico e sucessivamente a 
elaboração do planejamento atendendo as 
especificidades locais. Esse instrumento apresenta-se 
como parâmetro para possível apoio técnico e/ou 
financeiro da União para com os entes federados.  

Após análise do PAR (2011-2014) do 
município de Currais Novos na dimensão 4-
Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos da os 
pedagógicos o diagnóstico está disposto conforme o 
quadro a seguir:  

QUADRO 1 - Diagnóstico da área Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos - PAR 2011-2014. 
ÁREA INDICADOR PONTUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

 
1 

1 3 Secretaria não dispõe de acessibilidade. 

2 3 Os equipamentos existentes não atendem a demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 2 Algumas unidades de ensino possuem instalações inadequadas para as 
salas de leitura. 

2 2 Alguns prédios não possuem acessibilidade arquitetônica nos ambientes 
escolares. 

3 2 As creches ainda não possuem salas de repouso, salas para atividades, 
fraldário, lactário e solário. 

4 1 A Educação Infantil no campo não possui infraestrutura física adequada. 

5 2 Necessita adequar a infraestrutura física de algumas escolas para atender 
a demanda do Ensino Fundamental. 

6 1 As escolas do campo que atende a comunidade quilombola necessitam de 
infraestrutura adequada para possível atendimento a EJA. 

7 2 Necessidade de construção de novos estabelecimentos para atender a 
demanda da educação infantil. 

8 1 Necessidade de construção de novos estabelecimentos para atender a 
demanda da educação infantil no campo, comunidade quilombola. 

9 3 Tem infraestrutura própria para atender 75% da demanda de ensino 
fundamental. 

10 2 O município tem infraestrutura própria, necessitando de reforma nas 
unidades do campo. 

11 2 Necessidade de melhorar as condições de mobiliário e equipamentos 
escolares. 
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12 2 Existe transporte escolar, mas precisa melhorar as condições de 
qualidade, conforto e acessibilidade. 

 
 
 
3 

1 1 Não existem laboratórios de Ciências nas escolas municipais, mas 
existem laboratórios de informáticas em algumas escolas. 

2 2 Necessita de expandir o acesso a internet para os laboratórios de 
informática existentes. 

3 2 Algumas escolas receberam os equipamentos para a sala de recursos 
multifuncionais e aguardam sua instalação. 

4 3 A secretaria utiliza-se de processos, ferramentas e materiais de natureza 
pedagógica pré-qualificados pelo MEC. 

 
4 

1 2 O acervo bibliográfico é insuficiente e nem todas as escolas possuem 
biblioteca. 

2 2 A quantidade de materiais pedagógicos diversos existentes não atendem a 
necessidade de alunos e professores e somente parte das escolas possuem 
materiais acessíveis. 

3 3 As escolas possuem materiais esportivos de qualidades, acessíveis, mas 
em quantidade insuficiente. 

4 1 Há necessidade de materiais didáticos e pedagógicos para a EJA e para a 
diversidade. 

Fonte: PAR/Currais Novos, 2011. 
 
Dos vinte e dois indicadores da área 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos, cinco 
receberam pontuação 3 apresentando uma situação 
satisfatória, não sendo atribuídos financiamento e apoio 
técnico. Doze dos indicadores receberam a pontuação 
2  informando uma situação insuficiente, que necessitam 
de apoio técnico e/ou financeiro do MEC. Com a 
pontuação 1 o município declarou no diagnóstico cinco 
indicadores revelando maiores necessidades de apoio. 
Dessa forma observa-se que o maior número de 
indicadores apresentado no planejamento necessita do 
apoio técnico e ou financeiro do MEC. Isso aponta a 
carência na infraestrutura, mobiliários e equipamentos 
no município para manutenção da educação básica.  

O enfoque quanto ao investimento na 
infraestrutura está direcionado a construção de 
estabelecimentos escolares com espações adequados e 
com padrões de qualidade. Estende-se também a 
aquisição de recursos materiais apropriados para o 
ensino e aprendizagem. 

Com o planejamento realizado o município 
aguardará o período de análise do MEC em relação à 
disponibilidade de recursos para a efetivação do apoio 
técnico e financeiros das ações presentes no PAR.  
 
3 O PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
FINANCIADAS ATRAVÉS DO PAR PARA 
MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN 

Conforme análise nos documentos do 
município observa-se que em 2011 o prefeito em 
exercício assinou três termos de compromisso referentes 
à Construção de Quadra Coberta para a Escola 

Municipal Professora Trindade Campelo, totalizando o 
valor de R$ 489,897,57. Uma Quadra Escolar Coberta 
para a escola Municipal Ausônio Araújo no mesmo 
valor de R$ 489,897,57 e a outra obra foi a construção 
da Escola Infantil – Tipo C no valor de R$ 619.999,67.  

No processo de execução das ações do PAR 
são apresentados problemas diversos, que atrapalham 
esse processo. A lentidão das obras geridas pelos 
municípios é apontada como o principal obstáculo. O 
depoimento do secretário de educação corrobora com 
essa questão: 

A falta de responsabilidade e 
compromisso das empresas que ganham 
os certames é um dos maiores obstáculos 
na execução das obras. A falta de gerência 
dos setores da prefeitura responsáveis 
pelo acompanhamento também contribui. 
O nosso munícipio é muito carente de 
profissionais qualificados nessa área. Só 
temos um engenheiro para acompanhar 
todas as obras do município e arquiteto 
não temos contratado. Tudo isso 
inviabiliza a execução das ações do PAR. 
(secretário de educação Y). 

Nota-se nos depoimentos dos gestores 
que esse formato para execução das ações nessa 
dimensão do PAR está fadado ao fracasso. Empresas 
irresponsáveis, falta de equipe qualificada nos 
municípios para acompanhamento segundo as 
orientações e do FNDE tem sido os entraves na 
finalização dessas obras. É imprescindível um estudo 
mais detalhado pela União objetivando encontrar novos 
formatos que possibilitem a finalização das obras.  
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A baixa capacidade administrativa e a 
falta de quadros qualificados do ponto de vista da 
competência burocrática e a falta de mão de obra 
qualificada servem como uma parede contra a qual 
todas as projeções de entrega não são cumpridas.  

Outro desafio é quando se contrata uma 
empresa e essa recebe o honorário e não executa 
conforme está projetada aquela parte da construção. 
Assim o município é prejudicado ao receber as 
informações que não estão em conformidade com o 
plano, logo o FNDE rejeita e apresenta restrições 
impedindo o município de receber outra parcela dos 
recursos.  

No mês de julho de 2017 foi publicado 
no Jornal Tribuna do Norte de circulação estadual a 
matéria em destaque: Obras de Creches travam em 36 
cidades do Rio Grande do Norte. Essa informação foi 
retirada do Relatório da Transparência Brasil1. O 
relatório apresenta os dados em relação a situação das 
construções das creches financiadas pelo FNDE no RN. 
Das 139 obras que receberam investimentos de R$ 
110,7 milhões, ao menos 23,02 % estão paralisadas e 
7,19 % estão atrasadas. Ainda de acordo com o 
Relatório, 42 obras estão em status entre paralisadas ou 
atrasadas, em 36 municípios potiguares. Esses dados 
são preocupantes, pois com cenário o atendimento às 
crianças em idade de 0 a 5 é comprometido de forma 
que reforça a inviabilidade no cumprimento da Meta 1 
do Plano Nacional de Educação. 

Segundo Sátyro e Soares (2007) “a 
infraestrutura das escolas pode influenciar de modo 
significativo na qualidade da educação, uma vez que 
prédios e instalações adequadas, existência de 
bibliotecas, espaços esportivos e laboratórios, acesso a 
livros didáticos, materiais de leitura e pedagógicos, 
podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem 
dos estudantes”. 

Após análise de documentos e dos 
depoimentos dos entrevistados verifica-se que das 
quatro obras iniciadas no município, apenas a Quadra 
da Escola Municipal Ausônio Araújo encontra-se no 
SIMEC com 100% executada. 

A construção da Creche tipo C iniciada 
em 2011 encontra-se bem avançada, conforme consta 
no Sistema Obras 2.0 com 77% executada. Essa 

                                                             
1 A Transparência Brasil é uma organização independente, 
sem fins lucrativos que depende do apoio da sociedade para 
manter atividades de monitoramento do poder público e busca 
por transparência. Disponível em: 
https://www.transparencia.org.br. Acesso em 29 de julho de 
2018. 

construção já foi abandonada por duas empresas sendo 
notificadas pelo poder público para arrumar as 
inconsistências efetuadas. Isso tudo gerou restrições no 
SIMEC, impedindo o município de receber o restante 
dos recursos. A creche tipo B encontra-se na mesma 
situação, paralisada. No Sistema a obra está 68% 
executada de acordo com o SIMEC.A quarta obra a 
quadra escolar já está sendo utilizada pela comunidade 
escolar pertencente à Escola Municipal Professora 
Trindade Campelo, mesmo constando no SIMEC o 
percentual de execução de 89% executada. Em visita a 
referida obra constata-se que faltam alguns detalhes a 
serem concluídos, mas a comunidade escolar não 
esperou que fosse concluída e já usam o espaço.  

Nessa direção, segundo pesquisa no 
Diário Oficial do mês de maio de 2018, foi oficializada 
a contratação de uma construtora para assumir as obras 
paralisadas. Espera-se que até o final do ano os 
estudantes estejam utilizando esses espaços e as 
matrículas de crianças da educação infantil venham a 
aumentar com a oferta dos espaços e materiais 
adequados para essa faixa etária. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No campo específico da educação, ao longo da 
história do nosso país muitas propostas significativas 
são elaboradas, com a perspectiva de melhoria no 
acesso, permanência e no direito à educação de 
qualidade. 

Muitas das proposições não são efetivadas, 
deixando lacunas no direito do cidadão a uma educação 
acessível, igualitária, participativa e democrática que 
respeite os direitos de todos, oferecendo qualidade no 
processo de ensino e aprendizagem..  

Considerando esse cenário a pesquisa enfoca 
na proposta de implementação de um instrumento de 
planejamento o PAR cuja proposição segundo a União é 
fortalecer o regime de colaboração, onde os entes 
federados, visando um planejamento participativo e 
local. Muito embora que esse planejamento já esteja 
predefinido pela União.  

O PAR é uma proposta de gestão democrática, 
porém se mostra como um instrumento rígido, onde o 
governo central intervém, controla e impõe regras para a 
destinação de apoio técnico e financeiro aos entes 
federados. Ou seja, se não houver a adesão não recebem 
recursos financeiros para área da educação.  

Dessa forma os entes fazem a adesão e a 
organização de um diagnóstico para ser analisado pelos 
órgãos responsáveis do Governo Federal, para possíveis 
liberação de apoio técnico e financeiro. Ressalta-se a 
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participação do município de Currais Novos nesse 
processo, conforme exposto no decorrer da pesquisa.  

A dimensão indicada para o estudo foi a quarta 
dimensão presente no PAR, a Infraestrutura e Recursos 
Pedagógicos. Conforme os resultados das análises 
realizadas no PAR do município de Currais Novos, 
observou-se que na elaboração do diagnóstico referente 
a quarta dimensão da Infraestrutura e Recursos 
Pedagógicos a pontuação atribuída que predominou foi 
1 ou 2, gerando ações e subações que necessitam de 
apoio financeiro nas três das quatro áreas que compõe a 
dimensão, apontando maior necessidade na correção dos 
problemas da rede municipal de ensino.  

Após o município ser contemplados com ações 
de apoio financeiro, inicia o processo de execução e 
monitoramento das obras. Esse processo é bastante 
demorado no município impedindo o avanço das ações, 
por diversos motivos apresentados no decorrer do 
estudo.  

O comprometimento na execução das ações 
advindas do PAR, principalmente nas obras evidenciam 
através do estudo a falta de equipe local qualificada para 
o monitoramento das construções e o descumprimento 
das empresas construtoras para com o poder público, 
considerado pelos envolvidos na pesquisa com maior 
obstáculo. 

A pesquisa identifica todas as ações que 
receberam recursos financeiros da União na 
infraestrutura e recursos pedagógicos, como também 
através da leitura dos documentos e entrevistas com os 
envolvidos, examina o processo de execução das ações 
do PAR, no período de 2011 a 2018. 

Portanto, a constatação final evidenciada neste 
estudo é a de que o PAR contribuiu com o repasse de 
recursos financeiros da União para o município de 
Currais Novos, mesmo tendo subações que careciam do 
financiamento pelo MEC e não foi realizado. Salienta a 
falta do atendimento direcionado as escolas de ensino 
fundamental, no que se refere à reforma, ampliação e 
construção dessas escolas. além do envio de recursos 
para aquisição de materiais pedagógicos para o 
atendimento as crianças e adolescentes desse nível de 
ensino.  

Nos últimos anos essa dinâmica está sendo 
fortalecida através do descaso, da retirada de direitos 
dos cidadãos, da reformulação de leis que anulam várias 
politicas públicas que no decorrer de décadas foram 
instituídas com muita luta e debates acirrados. 
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RESUMO: Este trabalho é recorte de Monografia defendida no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e tem como objetivo descrever e analisar a política do Mapa Educacional de 
Mossoró (RN) e suas influências na gestão e atuação dos professores de Educação Infantil, por meio de estudo de caso 
em Unidade de Educação Infantil de Mossoró (RN). O trabalho combina categorias de análise, quais sejam: qualidade 
na Educação Infantil e política educacional (local). Adotou-se para realização do estudo um percurso metodológico de 
pesquisa qualitativa de caráter exploratório (MATOS; VIEIRA, 2002), desenvolvendo um estudo de caso, com 
aplicação de entrevistas semiestruturadas e check-list de observação.  Realizou-se pesquisa documental, revistando a 
Lei de Responsabilidade Educacional nº 2.717/2010, e os Jornais Oficiais de Mossoró (JOM).  Resulta da pesquisa as 
impressões que o Mapa Educacional aprofunda as desigualdades sociais escolares, percebendo que a instituição de 
ensino observada não possui um padrão de estrutura física e funcionamento. A escola trabalha para atingir os dados, não 
para oferecer uma qualidade educacional baseada na democracia e inclusão. Em contrapartida, o Estado transfere todo 
esse compromisso da qualidade para a instituição escolar, deixando de ser provedor para se tornar um avaliador. Sabe-
se que este trabalho não se encerra aqui, servindo de base para futuras pesquisas na área de Políticas e Gestão 
Educacional. 

Palavras-chaves: Qualidade. Educação Infantil. Mapa Educacional. Mossoró (RN). 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é recorte de Monografia 
defendida no âmbito da Faculdade de Educação da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), e tem como objetivo descrever e analisar a 
política do Mapa Educacional de Mossoró (RN) e suas 
influências na gestão e atuação dos professores de 
Educação Infantil, por meio de estudo de caso em 
Unidade de Educação Infantil de Mossoró (RN) 
premiada. A pesquisa traz reflexões acerca das 
implicações do ME no trabalho da gestão da escola e na 
prática docente.  Nesse sentido, o trabalho combina 
categorias de análise, quais sejam: qualidade na 
Educação Infantil e política educacional (local).  

A fim de assegurar melhoria nos indicadores 
educacionais das escolas de Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, o município de Mossoró (RN) 
vem, nos últimos anos, adotando o Mapa Educacional 
como um instrumento de registro dos indicadores que 
sistematizam os resultados da qualidade do ensino da 
Rede Municipal de Educação. A estratégia do Mapa 
Educacional está posta no artigo 9º da Lei de 
Responsabilidade (LRE) – n. 2.717/ 2010 – que o 
institui e dá outras providências.  

O Mapa Educacional é construído anualmente 
pelas escolas desde 2009, mas sua primeira premiação 
divulgada foi em 2010, seguindo os indicadores da 
Secretaria da Educação para nortear a criação de metas, 
visando segundo este documento a qualidade de ensino. 
Durante o ano letivo a equipe escolar desenvolve 
projetos de atividades correspondentes ao Mapa 
Educacional, reúne estas atividades e constrói um 
dossiê, que é encaminhado à rede municipal de ensino 
para análise por equipe designada pela Diretoria 
Executiva Pedagógica. Avaliados os dossiês, a 
prefeitura premia em dinheiro as unidades que “melhor” 
se qualificaram, e as escolas que são tituladas nos 
primeiros e segundos lugares recebem o “Selo Escola de 
Qualidade”.  

Os indicadores de qualidade são grandes 
influenciadores na prática educativa dos professores da 
rede pública e, também, da gestão escolar. Refletir sobre 
as relações entre a Gestão Escolar e Qualidade do 
ensino nas escolas públicas brasileiras, exige que 
possamos destacar os elementos políticos subjacentes à 
essa temática. Crescentes mudanças no cenário 
educacional brasileiro têm convergido esforços a 
padronização da qualidade dos serviços educacionais 
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enquanto direto público subjetivo (OLIVEIRA; 
ARAÚJO, 2005; OLIVEIRA, 2007).  

Tais mudanças alicerçadas às lutas pela 
democratização do ensino iniciaram longos trajetos de 
disputa, inicialmente conhecidos pelo acesso e 
permanência de alunos. O que antes se centrava a 
construções de prédios (BEISIEGEL, 1981), hoje se dá 
pela definição de que qualidade e como esta se dará na 
escola pública e seus sistemas de ensino.  

Para melhor compreender as questões ora 
expostas, adotou-se para realização do estudo um 
percurso metodológico de pesquisa qualitativa de 
caráter exploratório (MATOS; VIEIRA, 2002), 
desenvolvendo um estudo de caso, com aplicação de 
entrevistas semiestruturadas e check-list de 
observação.  Realizou-se também pesquisa documental, 
revistando a legislação de implementação do Mapa 
Educacional e outros documentos de divulgação da 
política local, quais sejam: Lei de Responsabilidade 
Educacional nº 2.717/2010, e os Jornais Oficiais de 
Mossoró (JOM). Nesse sentido buscamos revistar as 
produções sobre o tema da Gestão e Qualidade na 
Educação, bem como, as pesquisas já desenvolvidas 
sobre a política do Mapa Educacional (LOBO; 2013; 
DUARTE, 2015; FERNANDES, 2016). Para isso foi 
realizada consulta às bases de dados da Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO); Portal de Periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES); Rede de Revistas Científicas 
da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal 
(Redalyc) e Revista Brasileira de Política e 
Administração da Educação (RBPAE). 

O artigo está divido em quatro partes. A 
primeira discute os aspectos introdutórios e 
metodológicos do estudo; A segunda apresenta 
resultado de breve levantamento bibliográfico e 
documental sobre o Mapa Educacional e sua base legal; 
A terceira apresenta resultados do estudo de caso na 
UEI do município e a quarta parte aponta as 
considerações finais do estudo.  
 
2. MAPA EDUCACIONAL: REFLEXÕES SOBRE 
A BASE LEGAL 

As políticas educacionais estão direcionadas ao 
envolvimento e o comprometimento de diferentes 
atores, inclusive gestores e professores vinculados aos 
diferentes sistemas de ensino. (DOURADO, 2007). A 
política é um meio social de suprimir as necessidades e 
os anseios da sociedade. Na política educacional, a 
escola não se reduz “a um mero reverso das políticas”, 
mas se configura como um espaço de reflexão, 

reconstrução e de inovação, oferecendo elementos para 
a formulação de novas políticas construídas pelos atores 
que a compõe. (VIEIRA, 2007).  

Em Mossoró a política municipal de educação 
é regida pela Lei de Responsabilidade Educacional 
(LRE n. 2.717/ 2010), tendo como objetivo promover a 
melhoria da qualidade do ensino, para atingi-lo, propõe 
a execução de ações planejadas, o estabelecimento de 
metas, investimentos financeiros e avaliação do 
desempenho, bem como a instituição de alguns 
instrumentos que serão construídos pela Rede Municipal 
de Educação. A Lei de Responsabilidade Educacional 
(LRE) é criada para melhorias dos planos, metas e 
indicadores de qualidade para a educação pública 
municipal. Esse modelo de política educacional vem 
marcado pelo gerencialismo, de acordo com Shiroma e 
Campos (2006, p.227),  

É um movimento que tenta modificar não 
só a organização da escola, imprimir outra 
lógica ao funcionamento do sistema 
educacional [...]”, visa, sobretudo, “operar 
uma transformação na subjectividade dos 
educadores, por meio da implantação de 
mecanismos bastante objectivos de 
controle que afectam a organização, a 
avaliação e, portanto, a gestão do trabalho 
docente. 

Focaliza-se a conquista de metas e planos, 
tendo assim a concepção que atingindo tais indicativos 
solucionaria os problemas da educação e garantiria uma 
qualidade real. Esquece completamente todo o debate 
político social sobre o que representa qualidade para a 
sociedade, envolve-se em um discurso completamente 
tecnicista: atingir para ter.  

O discurso gerencialista oferece 
representações particulares da relação 
entre problemas sociais e soluções. É 
linear e orientado para um pensamento 
único. Preocupa-se com metas e planos 
mais que com intenções e julgamentos. 
Refere-se a ação mais que a reflexão. 
Concentra-se em análises mais que em 
sínteses. Estabelece fronteiras entre 
políticas e fornecimento, estratégia e 
implementação, pensamento e ação. 
Oferece um discurso tecnicista que priva 
o debate sobre suas bases políticas, de 
modo que a discussão sobre os meios 
suplanta a dos fins (CLARKE & 
NEWMAN,1996, p. 148). 

Nessa perspectiva, determinando metas e 
indicadores, responsabilizando o gestor escolar e as 
escolas para a qualidade que elas imprimem. O Mapa 
Educacional é definido no artigo 9º, onde é determinado 
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as suas metas e indicadores, os quais, as instituições de 
ensino devem apresentar resultados anuais comprovados 
a partir de dossiês, os quais envolvem decorrências 
acerca de treze metas: Matrícula e Evasão Escolar, 
Infraestrutura, Rendimento Escolar, Desempenho do 
Aluno, Programas Educacionais de Apoio ao currículo 
escolar, Programas Educacionais de Apoio aos 
professores e servidores técnicos, produção 
pedagógica, científica e cultural, promoção de 
atividades de Responsabilidade Social, Programas de 
Apoio às famílias, Corpo Docente,  funcionários da 
educação,  funcionamento dos Conselhos Escolares, 
modernização pedagógica e administrativa. Em 
seguida, determina que a cada ano os indicadores devem 
apresentar-se de maneira crescente.  

O artigo 11º determina as honrarias e prêmios 
oferecidos aos profissionais que estão à frente das 
escolas com maiores índices. Criando uma competição 
entre escolas e docentes, perante concepção 
mercadológica da educação, gerencialista. Esse sistema 
de competição pode levar aos envolvidos a burlar os 
resultados das metas aplicadas. Também, pode-se 
perceber que é uma forma de abafar a desvalorização 
salarial do professor.  

Compreender a realidade do Mapa Educacional 
e como a Lei de Responsabilidade funciona no chão da 
escola é de extrema importância para o estudo aqui 
proposto. Para aprofundar-se neste enfoque foi realizada 
uma pesquisa em Unidade de Educação Infantil, que foi 
premiada por 3 anos seguidos. Para tanto foram 
aplicadas entrevistas semiestruturadas com um 
representante da gestão da escola e um docente.  
 
3. O ESTUDO DE CASO NA UEI DE MOSSORÓ 
(RN) 

A unidade investigada foi a Unidade de 
Educação Infantil investigada, está localizada em bairro 
periférico da cidade de Mossoró (RN), e teve sua 
história marcada por alguns altos e baixos na 
concorrência das premiações de qualidade educacional 
do município. A escolha por essa UEI, partiu do número 
de premiações que ela já arrecada. No ano de 2013, ano 
o qual a supervisora chegou a instituição, a unidade 
posicionou em penúltimo lugar no Prêmio Escola de 
Qualidade, no ano seguinte, 2014, obteve o avanço de 
vitória se posicionando entre as 8 premiadas. A 
supervisora atribuiu tal sucesso a um Instrumento de 
Monitoramento do Mapa, o qual as professoras 
preenchem mensalmente.  

O instrumento monitora bimestralmente como 
estão as atividades promovidas pela instituição, de 

acordo com as competências exigidas pelo Mapa 
Educacional. No segundo bimestre, as professoras 
deveriam realizar tarefas que envolvem: Produção 
pedagógica, cientifica e cultural; Ações de promoção de 
inclusão social: atendimento as pessoas com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades; Atividade realizada na comunidade escolar: 
eixo preservação do meio ambiente; Programas 
Educacionais; Projeto Interdisciplinar; Atividade De 
Tema Transversal; Atividades Realizadas Em 
Ambientes Educativo; Evento Cultural e/ou Científico.  

Em realização das entrevistas, tanto a 
supervisora, quanto a professora, colocaram a enorme 
dificuldade em realizar as tarefas exigidas pelo mapa 
atribuindo a desestruturação do espaço físico que é 
localizada a escola. Com isso, fez-se necessário uma 
observação ao espaço e aplicação do check-list.  A UEI 
não possui biblioteca escolar (o espaço construído pelos 
pais de maneira bastante rudimentar para leitura foi 
completamente destruído pelas chuvas, bem como o 
acervo bibliotecário da instituição), não possui sala de 
informática, sala de professores, quadra de esportes, sala 
de atendimento especializado para crianças com 
necessidades educacionais especiais, bem como a 
estrutura física do prédio não suporta tal demanda de 
crianças com transtornos ou deficiências. A escola 
funciona em uma casa completamente adaptada. Em 
dois quartos da casa funcionam duas salas de aulas. Na 
sala de estar da casa funciona uma sala de aula e outra 
fica localizada na área externa da casa. A professora 
descreveu os espaços enquanto “improvisos bem 
feitos”.  

À supervisora, foi aplicado uma entrevista com 
treze questões acerca do Mapa Educacional e a Lei de 
Responsabilidade Educacional nº 2.717 e a sua 
compreensão sobre qualidade educacional. A 
supervisora é Pedagoga por formação e especialista na 
área de Educação Infantil, possui um vínculo efetivo 
com o município de Mossoró (RN) e atua no magistério 
há 22 anos. Está na Supervisão Pedagógica da unidade 
há 5 anos possuindo o regime de trabalho de 60 horas 
semanais.  

Iniciamos a nossa pesquisa semiestruturada 
questionando quais os principais desafios ela tem 
enfrentado na função de supervisora frente a 
implementação da política do Mapa Educacional? Em 
resposta, a supervisora afirma que:  

Uma das principais dificuldades é a falta 
de pessoal no sentido de como a gente 
trabalha em uma unidade de educação 
infantil não temos secretário, não temos 
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vice-diretor, coordenador, então todas as 
atribuições ficam a cargo do supervisor e 
do diretor. Então, é mais essa parte 
burocrática, que acaba se confundindo 
com o trabalho da gestão, que tira o 
tempo de se dedicar a parte pedagógica, 
então nós acabamos em muitos momentos 
engavetando a parte pedagógica para se 
dedicar a parte burocrática que envolve o 
mapa. Na implementação do mapa, a 
dificuldade inicial foi fazer essa 
sistematização de documentos, porque 
não havia registros, mas depois do que a 
gente se apropriou do que realmente era o 
mapa, fomos estudando com a equipe, 
delegando as funções, para que de forma 
todos participassem, ajudando nessa 
implementação. (Supervisora) 

Além da falta do pessoal no sentido de não ter 
secretário, vice-diretor ou coordenador, a instituição 
também está sem merendeiro no turno da tarde, desde o 
início do ano. Segundo a supervisora, a função de 
merendeiro quem vem cumprindo é o diretor, momento 
que presenciamos no dia de aplicação da entrevista. Em 
seguida, questionamos sobre o que ela compreende 
sobre qualidade na Educação Infantil: 

Eu sempre digo que qualidade é que a 
gente deve buscar trabalhar a boa 
qualidade na educação infantil, então 
assim, é a gente trabalhar de acordo com 
os documentos, as DCNEIs, que hoje, 
ABNCC que já vem falando exatamente 
da questão de qualidade tendo a criança 
como o centro, então sempre a nossa 
expectativa de trabalhar com qualidade é 
na inserção de brincadeiras. É a criança na 
educação infantil aprender brincando e 
esse desenvolvimento integral, não só a 
parte cognitiva, mas a questão social, 
afetiva, motora. Você trabalhar todos 
esses aspectos de forma interativa e 
brincando. (Supervisora) 

Percebeu-se na fala da Supervisora uma 
concepção de qualidade educacional voltada ao 
atendimento de demandas das políticas educacionais 
nacionais e locais, tornando-se frágil no sentido de 
atribuir qualidade apenas ao lúdico, que é de extrema 
importância, no entanto, não suficiente.  Fizemos a 
mesma pergunta sobre qualidade na Educação Infantil a 
Professora entrevistada, que ministra aula no Infantil II. 
A professora possui o título de especialista e tem o 
vínculo de funcionária efetiva há 13 anos no município, 
ela nos respondeu que:  

Qualidade na educação infantil? É 
envolve todo um trabalho da UEI, que 
trabalha com as crianças, família, o 

profissional deve estar estudando, 
participando de cursos... enfim, eu 
entendo assim. (Professora) 

A professora atribuiu um sentindo a qualidade 
na Educação Infantil embasada na relação família/escola 
e a formação docente. Finalizando esta pergunta, 
iniciamos as questões acerca da lei de Responsabilidade 
Educacional nº 2717, de 27 de dezembro de 2010. 
Iniciamos a rodada perguntando acerca das salas digitais 
e investimento financeiros adquiridos nos últimos anos 
pela UEI, a partir do Mapa Educacional. Questionamos 
se essa contrapartida foi realizada a Supervisora nos 
respondeu: 

A nossa maior dificuldade a nível de 
município seria a construção de um prédio 
apropriado para funcionar a instituição, 
que não existe, os prédios são alugados e 
nós fazemos as adaptações. Mas quando 
eu comecei era muito pior, não tinha nem 
chão, era muito rudimentar. Percebemos 
que teve uma evolução nesse sentido. 
Evoluiu também no sentido do envio de 
livros e brinquedos. Com o programa 
Brasil Carinhoso, foi enviado casas, e 
escorregas, entretanto os brinquedos eram 
de péssima qualidade e com isso já 
quebraram.  Ainda está precisando 
melhorar. E outra coisa, nosso prédio não 
suporta a demanda dos bairros, a cidade 
está crescendo, mas não conseguimos 
avançar em estrutura para receber essas 
crianças.  Quando essa unidade foi 
construída atendia apenas um bairro, 
agora estamos com 4 bairros a mais, 
aumentou muito a demanda, mas não 
demos conta porque continuamos com a 
mesma estrutura física.  (Supervisora) 

A Professora para a mesma questão nos 
respondeu de maneira mais crítica:  

Bom, não né? Como você pode ver não 
temos um espaço próprio, estamos em um 
espaço alugado, mas além de um espaço 
alugado, se tivesse estrutura em receber, 
seria ótimo, que permitisse desenvolver 
todas essas atividades que nos são 
cobradas e as crianças da educação 
infantil ser atendida. Aqui no nosso caso, 
a questão é o espaço, mesmo que a gente 
tivesse isso, não teria como receber e não 
teria como ser implementado, como as 
mesas digitais. Perdemos muita coisa por 
causa do espaço que não comporta, não 
temos biblioteca, nossas salas são 
adaptadas. O estado deveria garantir 
lugares dignos para que as unidades 
funcionassem, porque o que está na lei é 
muito bom, é muito bonito, as UEIs que 
são ditas de qualidade que tem um espaço 



 

 
 

172 

adequado. As UEIs que são ditas de 
qualidade por conta da estrutura, que é um 
sonho, se você for visitar a Vinicius 
Rosado, é um lugar maravilhoso(...) Se a 
gente tivesse um espaço adequado não 
teríamos tantos problemas. (Professora) 

É notório na fala da Supervisora a necessidade 
de justificar em si a falta da contrapartida de 
investimentos do município, por outro lado, é 
perceptível na fala da Professora, a preocupação com o 
espaço que não comporta os supostos investimentos do 
município e o tom de rivalidade com as outras escolas, 
não preocupada essencialmente com a qualidade 
empregada pela unidade Vinicius Rosado, mas com o 
prêmio nunca ganho. Em seguida, questionamos sobre a 
jornada integral de aulas, que a lei prever para garantia 
de qualidade, ambas afirmaram que não oferecem pela 
estrutura da unidade, que não comportaria. A Professora 
ainda complementou: 

Não comportaríamos esse horário 
integral, trabalhamos todo meio 
expediente. Até tentamos passar um dia 
aqui com as crianças, mas foi muito 
difícil. Fizemos a noite do pijama, onde 
dormimos também, mas foi muito 
complicado, porque não temos espaço de 
repouso, é tudo muito improvisado. A 
gente faz porque tem vontade de fazer, 
mas é muito inadequado. Contamos com 
um improviso bem feito, porque aqui é 
uma casa. Então dois quartos da casa, são 
salas de aula, a sala da casa é outra sala e 
a área da casa é uma turma. Então não é 
um espaço adequado, principalmente a da 
sala, que é próximo a cozinha, todo 
mundo passando. Atrapalha muito. 
(Professora) 

Fica a reflexão de como esses parâmetros de 
qualidade funcionam na rede. Ao perceber a estrutura 
física da escola, é notória a sua precariedade, tanto a 
professora quanto a supervisora atribuem tal qualidade a 
improvisos bem feitos e parcerias.  

Ainda assim, professora apresenta fala 
favorável as premiações, compreendendo que estas são 
estímulos para os professores, os quais terão mais 
dinheiro no bolso, havendo um maior empenho no 
trabalho, apesar da sobrecarga de trabalho. As 
premiações acabam reforçando a ideia de que a 
existência de um salário a mais necessita de um trabalho 
diferenciado em sala de aula. Os incentivos salariais 
com base em desempenho dos estudantes - as 
bonificações, podem apresentar efeito indesejado como 
“a criação de uma rivalidade entre os professores; o 
aumento da desigualdade entre as escolas; o incentivo a 

fraudes; a exclusão de alunos que não apresentem bons 
desempenhos, dentre outros” (CASSETARI, 2012, p. 
3). A valorização profissional deve ser estimulada não 
pela entrada de premiações, mas pelo salário digno e 
justo a todos os docentes e profissionais da educação. O 
compromisso com a educação de qualidade deve estar 
para além das premiações, além de qualquer título, deve 
ser um compromisso social.  

Questionamos também a supervisora sobre as 
interfaces e interferências do mapa no trabalho 
desenvolvido pela gestão, ela respondeu:  

Eu acredito que o mapa educacional 
funciona como um direcionador, um 
norteador de todas as ações que são 
desenvolvidas na unidade. Desde as 
pedagógicas, coletivas, formativas, 
estrutura, quantidade de crianças, ele 
serve para dar esse norteamento. É um 
raio x da unidade em geral. Mas o que 
implica no trabalho é que existe as ações 
cotidianas, que não estão dentro deste 
processo, que atrapalha e a gente tem que 
deixar de lado e alguns momentos 
esquecer mesmo, e não podemos nos 
dedicar exclusivo a isso, exatamente 
devido a falta de outros profissionais que 
façam questões mais comuns que que por 
exemplo: fazer um comunicado, ficar no 
portão, entregar as crianças, interfere 
neste sentido. Mas, auxilia para que a 
gente possa desenvolver o melhor 
trabalho.  (Supervisora) 

Percebeu-se na fala da supervisora o discurso 
empregado pela Secretaria de Educação ao descrever o 
Mapa enquanto um raio x da unidade, ela reconhece que 
traz benefícios para a escola no sentido organizacional. 
 Questionamos a Supervisora e a Professora se 
o Mapa Educacional é importante para a definição da 
qualidade educacional, a Supervisora respondeu: “Com 
certeza, é um parâmetro global, porque ele direciona a 
todas as áreas” (Supervisora). Já a Professora quando 
fizemos a mesma pergunta nos colocou:  

Não que defina, não é ele que define a 
qualidade. Mas ajuda bastante porque 
existe a preocupação agora em sempre 
melhorar o trabalho, que nós temos a 
obrigação em produzir para ganhar o 
prêmio final. (Professora) 

Ao refletir sobre as colocações até aqui 
discutidas sobre a Unidade de Educação Infantil, 
fortalece-se as afirmações de Vitor Paro (2011) acerca 
das avaliações externas e dos meios de aferir 
desempenho nas redes: 
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Além de insuficiente como indicador da 
qualidade da educação, pois se presta a 
aferir (precariamente) apenas um dos 
elementos da cultura, os exames e as 
provas podem ser também bastante 
nocivos para a própria qualidade da 
educação, particularmente quando eles 
passam a ser balizador de todo um 
sistema de ensino. Não só o aluno passa a 
estudar apenas para passar de ano ou 
receber o diploma, mas o objetivo da 
escola passa a ser, não educar e formar 
cidadão, mas obter altas pontuações nos 
sistemas oficiais de avaliação externa 
(PARO, 2011, p. 118). 

Compreende-se que a UEI investigada entende 
a política do Mapa Educacional e seus desdobramentos 
como uma forma de valorização e motivação dos 
professores e gestores. No entanto, analisamos que 
assegurar a qualidade da educação é uma 
responsabilidade coletiva, que permeia a ação direta do 
poder público e da sociedade para garantia de direitos e 
ampliação das oportunidades.  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando o Brasil oficializou o discurso da 
qualidade enquanto dimensão quantitativa, por meio do 
Plano Nacional da Educação (2014-2024), em relação às 
metas do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) e das estratégias propostas para 
alcançá-las, em suma, pode-se compreender o Estado 
redimensionando suas funções de regulação das 
políticas públicas, tornando-se avaliador de uma 
qualidade quantitativa, baseada nos índices, mapas e 
planos implementados. Nesse mesmo sentido, observa-
se a política educacional do município de Mossoró 
(RN), afim de assegurar melhoria nos indicadores 
educacionais das escolas de Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, adotou o Mapa Educacional como 
um instrumento de registro dos indicadores que 
sistematiza os resultados da qualidade do ensino da 
Rede Municipal de Ensino, vigente no artigo 9º da Lei 
de Responsabilidade Educacional – n. 2.717/ 2010. 
Portanto, para a compreensão dessa política fomos à 
UEI onde foi possível coletar dados acerca: da 
qualidade da educação na concepção dos sujeitos 
pesquisados; a implementação do prêmio Escola de 
Qualidade e; das (des)vantagens dessa política no 
município, analisando também a estrutura física de uma 
unidade premiada, permitindo a observação do prédio e 
funcionamento público.  

A unidade pesquisada possui uma estrutura 
muito inadequada para o funcionamento, o que a 

Supervisora e a Professora alegam ser o principal 
motivo do não recebimento da contrapartida do 
município antes da aplicação do Mapa, como determina 
a Lei de Responsabilidade Educacional. Além disso, o 
corpo de funcionários está incompleto, o que leva o 
diretor da instituição ocupar o cargo de merendeiro ao 
mesmo tempo que geri a escola, tornando-se o trabalho 
de administração escolar ainda mais dificultoso.  Mas, 
ainda com todos essas problemáticas, de acordo com a 
avaliação do Mapa Educacional, a unidade é a 5ª melhor 
do município. Sobre o Prêmio Escola de qualidade, 
política de premiação implementada em Mossoró, cria-
se a percepção de qualidade completamente voltada a 
bonificação, indicando que seja um caminho que 
reconhece o trabalho desenvolvido considerado 
“diferenciado”, sendo supostamente um incentivo para a 
equipe escolar desenvolver o melhor trabalho podendo 
apresentar um raio x do funcionamento da escola, que 
seria o dossiê, comprovando todas as atividades 
desenvolvidas.  

Não se pode desconsiderar que o fator 
financeiro é um dos elementos que contribuem para a 
valorização do Mapa Educacional. O anseio pelo 14º 
salário é uma mola compressora que fazem as escolas 
desenvolverem o mapa, no entanto, observamos que tal 
política de bonificação salarial mascara a falta de 
política salarial para os funcionários públicos do 
município e sua desvalorização.  Além disso, as escolas 
públicas sofrem com a falta de materiais e recursos, 
porém a premiação Escola de Qualidade, com a 
materialização desse prêmio em dinheiro, acaba 
camuflando as necessidades extras que surgem ao longo 
do ano, mesmo porque o valor de premiação é 
baixíssimo.  

Considera-se ainda que o Mapa Educacional 
aprofunda as desigualdades sociais escolares, 
percebendo que as instituições de ensino não possuem 
um padrão de estrutura física e funcionamento, 
contribuindo para a exclusão e a marginalização das 
unidades com os quadros mais desafiadores.  Além 
disso, o modelo gerencial da educação a torna mecânica 
e superficial, a escola trabalha para atingir os dados, não 
para oferecer uma qualidade educacional baseada na 
democracia e inclusão, em contrapartida, o Estado, não 
oferece nenhum investimento a educação pública, 
transferindo todo esse compromisso para com a 
qualidade para a instituição escola, deixando de ser 
provedor para se tornar um avaliador.  

Em linhas finais, pode-se concluir que o Mapa 
Educacional é uma política educacional que 
responsabiliza e culpabiliza a qualidade ou a não 
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qualidade da educação, tornando-se um modelo de 
avaliação ineficaz que agrava ainda mais a crise na 
educação pública. Sabe-se que este trabalho não se 

encerra aqui, servindo de base para futuras pesquisas na 
área de Políticas e Gestão Educacional. 
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Resumo: Este artigo é fruto de uma dissertação de mestrado, em andamento, vinculada à Linha de Pesquisa em 
Políticas e Gestão da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. Objetiva analisar a organização da educação do município de Jardim do Seridó-RN, com ênfase nas 
ações que vieram fortalecer a gestão democrática na rede municipal de ensino através das eleições para escolha de 
gestores escolares. Os procedimentos da investigação incluíram ampla revisão da literatura diante das discussões 
surgidas, tecidas e construídas no desenvolvimento do trabalho e pesquisas documental em órgãos do município de 
Jardim do Seridó-RN. No primeiro momento, a discussão envolve a complexidade da organização da educação no 
município considerando a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
1996 e os Planos Nacionais de Educação (2001-2010, 2014-2024), bem como a Lei Municipal Nº .877 de 2011 que 
estabelece o processo eletivo para o cargo de gestor escolar. No segundo, discute a autonomia exercida pelos diferentes 
segmentos da sociedade em suas funções com o objetivo de organizar e democratizar a educação local a partir do 
processo de eleições apara gestores escolares. Evidencia-se que o município de Jardim do Seridó-RN organiza seu 
sistema de ensino em consonância com os dispositivos constitucional e legal, desenvolvendo sua autonomia municipal, 
adequando as estruturas legais às peculiaridades locais, ampliando os espaços democráticos com a participação da 
sociedade nos destinos da educação pública do município. 

Palavras-chave: Organização da Educação. Democratização. Eleições para gestores escolares. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A temática desta pesquisa é um recorte da 
dissertação de mestrado, em andamento, desenvolvida 
no Programa de Pós-Graduação em Educação-
POSEDUC, da Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte, na linha de pesquisa Política e Gestão da 
Educação. Analisa a organização da rede municipal de 
educação de Jardim do Seridó-RN. Neste artigo, propõe 
uma discussão sobre a gestão democrática através do 
processo de eleições na forma da Lei, para escolha de 
gestores escolares. O Sistema Municipal de Educação 
de Jardim do Seridó-RN possui um conjunto de 
elementos normativos que caracterizam sua organização 
e funcionamento diante da política educacional que vem 
sendo desenvolvida pelos governos do município desde 
o ano de 1988 até os dias atuais. A pesquisa revela que 
cada governo em suas especificidades, e recorte 
temporal, reconhece a necessidade de ampliar o acesso e 
melhorar a qualidade social da educação, direitos 
constitucionalmente consagrados, cuja garantia exige o 
trabalho contínuo colaborativo entre as diferentes 
esferas de governo. 

Desde a CF/88, o Município tornou-se mais 
autônomo, passando a reger-se por lei orgânica (LO) um 
poder de auto-organização que antes lhe era negado. 
Ganhou a prerrogativa de firmar sua própria Lei de 
Regulamentação. Os instrumentos foram dados e, 
politicamente, cabe aos prefeitos e vereadores 

utilizarem-nos devidamente em proveito da população 
(VIEIRA, 2011). Para isso é necessária uma articulação 
com os outros entes federados mediante o pacto 
federado que disponibiliza a cada um suas 
responsabilidades na oferta dos serviços públicos, 
considerando as relações intergovernamentais quanto à 
assistência política, técnica e financeira. 

Desse modo, a organização do sistema 
municipal de educação, enquanto instância da 
democratização da gestão pública referenciada no artigo 
22 da CF/88, reafirmada pela LDB/96, em seu artigo 11, 
título IV e pelos Planos Nacionais de Educação (PNE 
2001-2014/Lei 10.072/01 e PNE 2014-2024/Lei 
13.005/14), compõem o campo das políticas públicas 
educacionais a ser efetivada em cada ente federado, 
razão esta que se constitui em objeto de investigação e 
análise das ações e experiências que possibilitam a 
efetivação do Sistema Municipal de Educação neste 
referido artigo. 

A investigação propõe um diálogo com 
Andrade (2012), Vieira (2011), Werle (2006), Cury 
(2009), Saviani (2008), diante da Organização e 
funcionamento da educação municipal bem como das 
atribuições e responsabilidades enquanto ente federado 
que tem poder local e autonomia, entre outros arranjos 
que interferem na formulação de políticas e ações para 
organizar o sistema de ensino local. Dourado (2000), 
Medeiros (2016), Paro (2017), dialogam no decorrer do 
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texto sobre a gestão democrática como princípio da 
autonomia exercida pelos sujeitos que compõe a 
comunidade escolar. 

Neste estudo, a opção é pela expressão Sistema 
de Educação e não Sistema de Ensino, por entender que 
um sistema ultrapassa o espaço escolar, pois envolve 
toda uma estrutura da educação brasileira prevista na 
LDB/1996 em seus níveis e modalidades de ensino, 
como também a relação intrínseca da escola com os 
programas, ações e políticas educacionais no âmbito 
federal e local.  

 
Metodologia 

Os caminhos trilhados na pesquisa foram 
descortinando os fatos e buscando aproximar-se do 
objeto de estudo, possibilitando a análise da realidade 
em uma abordagem crítica. A que considerar que se 
trata de uma pesquisa no campo das ciências humanas, 
com o objeto de estudo na área da educação em torno 
das políticas educacionais voltadas à gestão democrática 
da escola pública, conforme consta na Constituição 
Federal de 1988 e na legislação educacional. Desse 
modo, o referido estudo tem como ponto de partida a 
análise das ações desenvolvidas pelo município de 
Jardim do Seridó - RN a partir do ano de 1988 até os 
dias atuais que contribuíram para a organização do 
sistema municipal de educação, destacando neste artigo 
às eleições para gestores nas escolas da rede municipal 
de ensino. A pesquisa utilizou como recursos 
metodológicos associados e imbricadas a pesquisa 
bibliográfica e análise documental, favorecendo a 
observação do processo de construção e evolução da 
organização do sistema municipal de educação. Os 
documentos analisados foram: Lei Orgânica municipal 
(1990) Plano Municipal de Educação (2002-2012, 2014-
2024), Lei nº 877 de 2011 e a Lei nº 1.078 de 2017 que 
regulamenta as eleições para escolha de gestores 
escolares nas escolas da rede municipal de ensino. 

 
2 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 
EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Discutir a organização do sistema municipal de 
educação e seus sistemas de ensino no atual momento 
em que se vive um período antidemocrático em nosso 
país, permeado por grandes conflitos econômicos, 
sociais e políticos, parecem ser de extrema urgência, 
considerando que a Constituição Brasileira de 1988 
outorga aos municípios o poder de ser ente federado 

com aspectos de autonomia e auto-organização em seu 
espaço físico, político e administrativo. 

As leituras no decorrer desta pesquisa têm se 
debruçado para a compreensão do pacto federativo e 
seus arranjos na constituição dos municípios como ente 
federativo. Estes arranjos colocam para os municípios 
responsabilidades, competências e atribuições no campo 
educacional de uma amplitude complexa diante de suas 
condições econômica, social e política. No momento, é 
oportuno destacar a Emenda Constitucional 95/2016 que 
inviabiliza a consolidação da organização municipal de 
educação e respectivamente seus sistemas de 
ensino.  De acordo com Werle, (2006, p. 58), a 
organização e funcionamento da educação no âmbito 
municipal apresentam “fragilidades e potencialidades 
guardadas no âmbito local”.  

Não obstante, o texto da Constituição Federal 
de 1988 em seu Art. 211, instiga a organização dos 
sistemas municipais de ensino, quando estabelece que 
“a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os seus 
sistemas de ensino”. Cabe, pois, a cada município 
decidir entre as três possibilidades previstas na LDB 
9.394/1996, a saber: Instituir o próprio sistema de 
ensino; Integrar-se ao sistema estadual de ensino; 
Compor com o estado, no âmbito de seu território, um 
sistema único de educação básica. A opção a ser 
adotada deverá ser prevista no plano educacional do 
município ao mesmo tempo em que determinará a forma 
como será detalhado o desenvolvimento das ações 
contidas no referido plano.  

Para Andrade (2012), constituir um Sistema de 
Ensino próprio significa desenvolver a autonomia do 
ensino municipal, adequando às estruturas legais às 
peculiaridades locais e dando agilidade aos processos 
educacionais mediante o conjunto de ações e políticas. 
Cury (2009) defende que o Sistema Municipal de 
Educação (SME) envolve as lideranças locais e a 
comunidade local. Caberá ao município à incumbência 
de estabelecer normas complementares para o seu 
sistema e deverá criar o órgão responsável pela função 
normativa, que é o Conselho Municipal de Educação 
(CME).  

Na parte específica da educação, Titulo III, 
capitulo III, artigo 211, a Constituição Federal de 1988 
prevê que: 

§ 1.º A União organizará e financiará o 
sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, e prestará assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios para o desenvolvimento 
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de seus sistemas de ensino e o 
atendimento prioritário à escolaridade 
obrigatória. 

§ 2.º Os Municípios atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e 
pré-escolar. 

A Constituição reconhece o município como 
instância administrativa, o qual em regime de 
colaboração com a União e estados tem autonomia de 
organizar seu sistema de ensino, “ainda que sem 
competência para legislar sobre ele”, pois a própria 
Constituição deixa bem claro que apenas União e 
estados podem legislar. (LIBÂNEO, OLIVEIRA E 
TOSCHI, 2012, p. 337). No setor educacional, os 
municípios passam a oferecer serviços nas diferentes 
modalidades de ensino como: (creche, pré-escola, 
ensino fundamental, educação inclusiva, educação de 
jovens e adultos, educação do campo, educação integral, 
e programas governamentais que precisam da 
contrapartida financeira e pedagógica do município), o 
que acarreta uma sobrecarga diante da falta de recursos 
financeiros, técnicos e pedagógicos para a efetivação 
destas modalidades que são exigidas pela população 
local. Todo esse cenário envolve a organização do 
sistema municipal de educação em que o poder 
Executivo e conselhos (CME, CAE, CACs, FUNDEB) 
deverão ter um conhecimento detalhado e diagnosticado 
da realidade local educacional para priorizar as 
principais demandas que perpassam pelos contextos 
sociais, políticos, econômicos e pedagógicos em que 
cada escola está inserida. 

De acordo com Cury (2009), a 
institucionalização efetiva dos sistemas municipais de 
ensino deve acontecer mediante assistência técnica e 
financeira da União em caráter redistributiva e também 
dos estados para que os municípios possam exercer sua 
autonomia na equidade de seus sistemas próprios de 
ensino. Na ótica do relator a grande tarefa nacional e 
desafio histórico é dar consistência ao que já existe na 
promoção e garantia do direito constitucional. 

Nessa dinâmica de pensamento é preciso 
refletir com Saviani o significado da palavra sistema: 

O ato de sistematizar pressupõe a 
consciência refletida, o que indica ser um 
ato intencional. Isto significa que, ao 
realizá-lo, o homem mantém em sua 
consciência um objetivo que lhe dá 
sentido: trata-se de um ato que concretiza 
um projeto prévio. Este caráter 
intencional não basta, entretanto, para 
definir a sistematização. Esta implica 
também uma multiplicidade de elementos 

que precisam ser ordenados, unificados 
(veja-se a origem grega do significado da 
palavra sistema: reunir, ordenar, coligir). 
Sistematizar, portanto, é dar, 
intencionalmente, unidade à 
multiplicidade, cujo resultado se chama 
sistema. (SAVIANI 2000, p. 72). 

Não se pode confundir o SME com um 
conjunto de leis, artigos e incisos que regulam o 
funcionamento da educação local, mas sim como um 
aglomerado de ações, participação, e acompanhamento 
da operacionalização do sistema educativo local. É 
possível e necessário à participação dos diferentes 
atores sociais nas tomadas de decisão, 
acompanhamento, avaliação e execução dos aspectos 
educacionais para fazer valer seus interesses, valores, 
construindo suas identidades e afirmando-se como 
sujeitos de direitos e obrigações. A partir destas 
experiências de participação e autonomia as soluções 
para os problemas sociais são ampliadas e 
democratizadas em uma articulação e envolvimento 
com a educação escolar, motivo este que deverá 
concentrar esforços, finalidades para uma proposta que 
contemple os valores locais e a dimensão pedagógica. 

Desse modo, Cury advoga que: 

A base dos sistemas municipais de ensino 
é sua existência constitucional própria, 
autônoma e consequente ao caráter do 
Município como pessoa jurídico-política 
de direito público interno com autonomia 
dentro de seu campo de atuação. (...). Essa 
base não exclui escolhas organizacionais 
que promovam articulações inventivas de 
Municípios entre si e desses com o 
Estado. Posta esta situação de base e, no 
caso de se buscar uma opção diferenciada 
dessa, abrem-se duas alternativas listadas 
na LDB (CURY, 2002, p. 156). 

Para o autor, os municípios podem 
constitucional e legalmente organizarem seus sistemas 
de ensino, desde que cumpram as normas gerais da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 
9.394/1996). Estas reflexões são polêmicas e exigem 
determinadas compreensões, principalmente sobre os 
complexos processos de regulamentação e regulação em 
que se estabelece o regime de colaboração entre os entes 
federados. É neste acordo formal entre os Estados que 
se busca a superação dos desencontros e das lacunas 
existentes no conjunto de leis que os regem, 
potencializando a dinâmica que cada ente apresenta em 
suas especificidades em que o local e a central, a partir 
de uma relação de reciprocidade assegurem com 
equidade os direitos sociais. 
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De acordo com Dourado (2000), é fundamental 
identificar, no âmbito das políticas públicas, quais são 
os compromissos assumidos pelos diferentes segmentos 
na área da educação, como tais compromissos se 
configuram em políticas, programas e ações 
educacionais e como eles se materializam no cotidiano 
escolar com a garantia do pleno acesso, inclusão e 
permanência dos sujeitos das aprendizagens e seu 
sucesso tendo em vista a redução da evasão, da retenção 
e da distorção de idade/ano/série.  

 
3 POLÍTICA E GESTÃO DEMOCRÁTICA NA 
ESCOLA PÚBLICA EM JARDIM DO SERIDÓ/RN 

Não se pode falar em gestão democrática da 
escola, sem articular esse processo à gestão da educação 
municipal. Por isso a importância da discussão no texto 
acima com respaldo nos documentos legais que 
fomentam a autonomia do município para a organização 
de sua rede de ensino, identificando a relação entre a 
gestão da educação municipal e a concepção política 
administrativa de seus dirigentes (executivo), na 
perspectiva de fortalecer os dispositivos constitucionais 
e legais em torno da gestão democrática na/da escola 
pública.   

Para entender o processo de democratização da 
gestão na escola se faz necessário conhecer também as 
políticas públicas educacionais presentes nestes espaços, 
seja no controle da comunidade para com as ações do 
Estado diante das práticas autoritárias, ou na 
organização dos aspectos políticos, administrativos, 
financeiros e pedagógicos, como procedimentos 
fundamentais na tomada de decisão por parte da 
comunidade escolar. Esses mecanismos de participação 
precisam provocar a sociedade como um todo, de modo 
que o autoritarismo dê lugar à autonomia e alternativas 
democráticas ao projeto de sociedade a ser construído.  

Na LDB 9.394/1996, encontram-se as 
seguintes recomendações: 

Art. 3º: O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: VIII – 
Gestão democrática do ensino público, na 
forma desta lei e da legislação dos 
sistemas de ensino. 

Art. 14: Os sistemas de ensino definirão 
as normas de gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de 
acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: I – 
participação dos profissionais da 
educação na elaboração da proposta 
pedagógica; II – participação das 

comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. 

Desse modo, a escolha dos gestores escolares 
precisa ser efetivada pela participação de todos os 
segmentos envolvidos no âmbito da instituição escolar. 
Não por indicação de partidos políticos da base aliada 
do Executivo, ou um cargo pertencente ao poder 
Legislativo, mas pensado, assumido e indicado por 
sujeitos participantes cotidianamente do processo 
educativo. Assim, a eleição para gestores escolares se 
torna um importante instrumento da gestão democrática, 
pois faz o chamado de toda comunidade escolar para 
eleger seu representante legal, e assumirem sua 
participação efetiva nas ações e decisões diante dos 
aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros da 
instituição escolar como atores constitutivos de todo o 
processo desenvolvido. De acordo com Paro (2017), a 
eleição apresenta avanços na política de participação da 
comunidade escolar no processo de decisão da escola, 
tendo em vista que este ato vai além da escolha do 
dirigente escolar, perpassa pela participação, autonomia, 
decisão de todos aqueles que estão diretamente 
envolvidos com o interior da escola.  

Dourado (2000) acredita que é necessário 
considerar as especificidades de cada escola, bem como 
sua autonomia de organizar sua unidade de ensino, 
buscando a participação da sociedade civil e organizada. 
Essa participação precisa acontecer de maneira efetiva 
na ideia de controle social, neutralizando as práticas 
tradicionais de indicação dos diretores através do 
clientelismo e acordos políticos partidários que instigam 
a concentração de poder nas mãos de determinados 
grupos, muitas vezes sem nenhum vínculo com o 
contexto escolar, e negam o princípio da cidadania. 

Segundo Medeiros (2016, p. 89): 

A continuidade pela indicação política de 
diretores escolares endossa o clientelismo 
e, ao mesmo tempo, reforça outras formas 
de dominação, quer exercida pela 
liderança, quer pela estrutura burocrática, 
que preserva a eficiência técnica. Está na 
LDB 9.394/96 que os sistemas de ensino 
deverão comprometer-se em elaborar 
normas que evidenciem a gestão 
democrática do ensino público, no entanto 
essa orientação continua sendo matéria 
cega dentro de vários sistemas de nossa 
Federação. 

Cabe lembrar que a Constituição Federal de 
1988 institui aos municípios o poder de organizar em 
regime de colaboração seu próprio sistema de ensino. 
Essa organização compreende um conjunto de ações e 
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políticas articuladas entre si na promoção da educação 
pública pensando no desenvolvimento pleno da pessoa 
humana. Isso é possível quando a instância local 
compreende sua função social, transformadora e 
promotora dos níveis de educação pública que lhe 
compete enquanto ente federado.  

Pensar a gestão democrática implica ampliar os 
conhecimentos filosóficos, teóricos, políticos e culturais 
em que se encontram as instituições educativas, 
objetivando alcançar a cada dia a tão sonhada 
autonomia, de modo que a comunidade escolar seja 
emancipada e tenha liberdade para coletivamente 
pensar, discutir, planejar, construir e executar seu 
Projeto Político-Pedagógico, diante da concepção de 
escola, homem e sociedade.  

De acordo com Medeiros (2007), nesse 
processo de organização e reorganização do espaço 
escolar, problematizar as formas de provimento ao 
cargo de diretor de escola possibilita reconhecer as 
relações democráticas existentes ao nosso redor, como 
também enxergar alternativas, de modo que as 
subjetividades, no caso dos dirigentes municipais de 
educação, sejam determinantes para impulsionar 
tendências emancipatórias e /ou regulatórias. 

Nesse contexto, Paro (2017, p. 42) enfatiza 
que: 

A gestão democrática deve implicar 
necessariamente a participação da 
comunidade, parece faltar ainda uma 
maior precisão do conceito de 
participação. A esse respeito quando uso 
esse termo, estou preocupado com o 
limite com a preocupação nas decisões. 
Isto não elimina obviamente a 
participação na execução; mas também 
não a tem como fim e sim como meio, 
quando necessário para a participação 
propriamente dita, que é partilhada do 
poder, a participação na tomada do poder. 

Percebe-se que escola como instituição social 
perpassa pelos interesses da classe dominante, em suas 
tendências políticas e pedagógicas mostrando a forte 
intervenção da classe dominante sobre os mais fracos e 
oprimidos (FREIRE, 1997). Mas na sociedade atual, a 
escola é convidada a refletir sobre sua função social, 
libertadora, democrática no meio da comunidade a que 
pertence. Essa escola requer uma gestão que favoreça a 
efetivação de novos processos de organização e 
participação de todos os segmentos nas decisões em 
busca da equidade dos serviços educacionais oferecidos 
a sua comunidade.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Diante do exposto, o cenário educacional do 

município pesquisado indica que A Lei Orgânica 
Municipal em seu Capitulo I, sessão VIII, assegura a 
organização da Educação e o princípio da gestão 
democrática em sua rede de ensino: 

Art. 123 – A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura criará o Conselho 
Municipal de Educação e Cultura, que 
terá a seguinte constituição: § 1º - 
Conselheiros Natos: I – O Secretário 
Municipal de Educação e Cultura do 
Município; II – Um representante do 
Sindicato dos Professores eleito pelos 
seus sindicalizados.§ 2º - Conselheiros 
Temporários: I – O mandato dos 
Conselheiros Temporários será de dois 
anos, sendo vedada a recondução no 
período subsequente. 

§ 3º - Serão conselheiros Temporários: I – 
Um representante eleitos pelos pais dos 
alunos matriculados nas escolas 
municipais; II – Um representante dos 
professores municipais, eleitos pôr estes; 
III – Dois representantes da Câmara 
Municipal. 

Art. 124 – A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura criará um programa 
gradativo, para a alfabetização de adultos, 
através de normas criadas pelo Conselho 
Municipal de Educação, com base nas 
sugestões dos Conselhos Comunitários. 

Constata-se que a Lei Orgânica do Município 
aflui para a gestão democrática do ensino a partir da 
criação do CME, que para Andrade (2012) é um 
princípio que expressa à legitimidade e autonomia do 
município como ente federado capaz de definir sua 
política educacional, deixando de ser mero executor, 
passivo diante das autoridades governamentais do poder 
central. “Nesse sentido a autonomia constitui e é 
constituído de práticas sociais, discursivas e efetivas, 
cujo foco central é o próprio fortalecimento das 
instâncias gestoras da educação municipal” 
(ANDRADE, 2012, p.167). 

Para Saviani (2008) organizar um sistema de 
ensino significa desenvolver a autonomia da rede de 
escolas, adequando as estruturas legais às peculiaridades 
locais e dando agilidade aos processos de 
democratização da gestão, o qual envolve as lideranças 
locais e a comunidade local. Caberá ao município à 
incumbência de estabelecer normas complementares 
para o seu sistema e deverá criar o órgão responsável 
pela função normativa, que é o Conselho Municipal de 
Educação (CME) bem como outros instrumentos que 
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possibilite diferentes atores sociais participarem 
ativamente dos processos educativos tanto no âmbito da 
educação municipal como nos espaços escolares. 

Analisando algumas possibilidades de 
ampliação desses instrumentos na gestão democrática 
do município de Jardim do Seridó-RN, encontra-se na 
Lei nº 877/2011 o conjunto de ações que institui e 
regulamenta o sistema de eleições para escolha de 
diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal 
de ensino. Para Medeiros (2016) esse processo requer 
mais do que uma simples mudança nas estruturas 
organizacionais da educação municipal, requer mudança 
de paradigmas que fundamentem a escolha do gestor 
escolar, buscando estratégia capaz de, pelo menos, 
minimizar práticas clientelistas no âmbito das políticas 
educacionais, bem como de contribuir com o 
desenvolvimento da democracia no contexto local. 

Essa reflexão é pertinente, quando se considera 
a Constituição Federal de 1988, a LDB 9.394/1996, o 
Plano Nacional de Educação (2001-2010), a Lei 
Orgânica do Município de 1990, que são instrumentos 
legais indutores de uma gestão democrática firmada em 
diferentes mecanismos. No entanto, somente em 2011, é 
que o município de Jardim do Seridó materializou os 
interesses coletivos da comunidade escolar, 
possibilitando-os a escolha dos gestores. O que foi um 
ganho para a democracia local e escolar. Medeiros 
(2016) enfatiza que, na maioria das vezes, o poder 
governamental insiste em práticas conservadoras que 
impossibilitam a democracia diante da pouca 
visibilidade em ações políticas que possibilitem a 
cidadania social de sua população. 

Na percepção da Lei nº 877 de 2011, percebe-
se que a mesma se destina apenas as escolas de Ensino 
Fundamental e que tenham acima de 100 alunos. 
Também só podem concorrer ao cargo de diretor e vice-
diretor, professores, coordenadores pedagógicos 
efetivos que possuem nível superior e tenham vencido o 
estágio probatório. Não participam deste processo as 
escolas de Educação Infantil. A que se considerar que 
ouve avanço no processo de escolha dos gestores 
escolares, mas nem todas as comunidades escolares 
tiveram essa conquista, continuando a serem 
administradas por grupos dominantes, sem nenhuma 
transformação em favor das partes dos interessados 
(PARO, 2017). 

Em 2017, a Lei nº 1.078 amplia e modifica as 
eleições nas escolas para toda a rede municipal de 
ensino que tenham acima de 100 alunos, esta lei 
também possibilita que todos os profissionais da 
educação (professores, agentes administrativos, 

Auxiliares e serviços gerais, coordenadores 
pedagógicos) podem concorrer às eleições para o cargo 
de diretor e vice-diretor desde que possuam nível 
superior.  

Desse modo, entende-se que nas relações 
políticas e sociais, a escolha dos gestores escolares se 
constitui como um princípio democrático de diferentes 
setores da sociedade que buscam um redirecionamento 
das ações das políticas públicas com base nos ideais de 
igualdade, dignidade em que as decisões sejam 
compartilhadas, participativas, não apenas de uma 
pequena parte da população. Não se pode permitir que, 
no século XXI, o poder local continue sendo 
manipulador, controlador ou indicador dos gestores 
escolares, sob as práticas do coronelismo, 
patrimonialismo tão presentes ao longo da história da 
educação brasileira.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo aqui apresentado revela que a escola 
pública passa a todo instante por processo de mudança e 
transformação mediante o contexto histórico social em 
que está inserida, levando em consideração o fator 
tempo/espaço. Muitas dessas mudanças têm refletido no 
modo de vida das pessoas e consequentemente nas 
atividades desenvolvidas no cotidiano escolar. Para a 
realização desta pesquisa, optou-se por discutir esta 
temática a partir do contexto da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, quando é colocado aos 
municípios a capacidade de auto-organização, 
normatização própria, autogoverno e autoadministração. 

Identifica-se que o município de Jardim do 
Seridó/RN normatizou a gestão democrática na forma 
da lei para escolhas de gestores escolares e ampliação 
dos conselhos escolares, fundamentos importantes na 
consolidação das políticas públicas e autonomia da 
educação municipal, compreendida como a capacidade 
de que cada escola pode ser governada por seus sujeitos 
(profissionais) e não forças externas a ela. Este processo 
é compreendido pelo regime de colaboração dentro do 
governo local com sua rede de instituições, sem 
descuidar das responsabilidades que cada um tem na 
garantia do direito à educação. 

É de iniciativa do Executivo do município a 
instituição das eleições para gestores escolares com 
apreciação do Conselho Municipal de Educação e a 
participação da sociedade como espaço de democracia, 
seguida da aprovação da Lei pela câmara municipal de 
vereadores. Por isso, essa ação depende muito do gestor 
local, com sua concepção política administrativa da 
educação. A eleição para diretores deveria ser regra, 
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como forma de coibir e diminuir práticas que 
inviabilizam o exercício democrático nos municípios. 
Enfim, os dispositivos constitucionais e legais acerca do 
princípio da gestão democrática do ensino público 
precisam ser materializados pelos governos locais 
(estaduais e municipais). Ou seja, a democracia precisa 
prevalecer em todas as ações públicas, de modo que a 
transparência e a ética sejam sustentáculos da sociedade.  
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL: SOB A PERSPECTIVA DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN 
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mistenio.ulbra@gmail.com 
RESUMO: O presente artigo tem como tema os desafios e possibilidades da gestão educacional municipal: um enfoque 
no município de Afonso Bezerra/RN, onde enfatizamos o Planejamento Educacional para efetivação da melhoria da 
qualidade da educação e apresentamos também informações relevantes sobre o Planejamento Estratégico da Gestão 
Educacional Municipal do município de Afonso Bezerra/RN. Nossa pesquisa deu-se diante da necessidade de buscar 
novos embasamentos sobre os desafios e as possibilidades que existem na Gestão Educacional Municipal no município 
de Afonso Bezerra/RN, com isso realizamos a pesquisa bibliográfica e documental referente ao período 2013 a 2016, 
juntamente a Secretaria Municipal de Educação de Afonso Bezerra/RN visto a necessidade de contextualizar nosso 
objeto de trabalho. Para fortalecer nossa pesquisa nos respaldamos nos estudos dos teóricos de Libâneo (2005), Luck 
(2000), Parente (2001) e Boeck (2005), dentre outros, que discorrem sobre a relevância do planejamento educacional e 
desenvolvimento organizacional para uma Gestão Educacional significativa. Como resultado desta pesquisa, vimos que 
o presente trabalho nos fez ter uma nova visão, que neste momento que é de reflexão e de inspiração para novos rumos, 
os gestores devem pensar nos caminhos que podem seguir para avançar em qualidade, enriquecendo o trabalho da 
gestão educacional e construindo, conjuntamente, ações planejadas e soluções para os desafios que precisam ser 
superados, e as perspectivas para a educação pública municipal. Neste sentido, este estudo pretende oferecer elementos 
para uma reflexão capaz de contribuir com os estudos da temática. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na Contemporaneidade, a Gestão Educacional 
Municipal, está permeada por significativos desafios 
quanto às inúmeras mudanças advindas com às rápidas 
mudanças que acontecem no mundo e nas relações 
sociais. Intrinsecamente relacionado a esses desafios e 
mudanças, a escola necessariamente precisa romper os 
paradigmas tradicionais para superar as demandas atuais 
da educação, esta situação mostra-se como sendo um 
dos principais desafios dos gestores educacionais.  

Ao falarmos em Gestão Educacional 
compreendemos que o Planejamento Educacional e 
Estratégico da Educação Municipal, tem suma 
relevância no direcionamento das ações a serem 
planejadas, executadas e avaliadas no âmbito da rede 
pública municipal de ensino, e este planejamento está 
associado ao fortalecimento da democratização do 
processo pedagógico e da gestão educacional, pela 
participação responsável de todos nas decisões 
necessárias e na sua efetivação, mediante compromisso 
coletivo com resultados educacionais cada vez mais 
efetivos e significativos, objetivando a superação dos 
desafios e busca de novas oportunidades para a 
educação em uma sociedade cada vez mais exigente e 
globalizada. 

O Gestor Educacional tem por missão elaborar, 
implementar e gerir políticas públicas educativas que 
garantam o desenvolvimento físico, social, econômico, 
político e cultural de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos como seres ao mesmo tempo únicos e 
plenos. Além de competências técnicas, o gestor precisa 
ter clareza sobre suas responsabilidades administrativas, 
políticas e sociais com a causa que abraça, isto é, a 
causa de gestor público que considera a educação 
pública um direito humano fundamental. 

Diante de um cenário educacional exigente e 
competitivo, surge a necessidade da gestão educacional 
ser cada vez mais democrática e participativa, partindo 
desse pressuposto, é válido ressaltar que estamos 
vivenciando a era da informação e do conhecimento, e a 
Educação é um dos mais complexos desafios da 
sociedade contemporânea, pois, está ligada à 
consolidação da democracias, à participação social, à 
conquista da cidadania, à tolerância e à convivência 
pacífica, à qualidade de vida, à inserção ao mundo do 
trabalho, a capacidade de inovar e produzir 
conhecimentos, dentre outros aspectos.  

Relacionado com a perspectiva da Gestão 
Educacional Municipal baseada na ação reflexiva, a 
presente investigação tem como problemática identificar 
quais os desafios e as possibilidades da Gestão 
Educacional da rede municipal de ensino do município 
de Afonso Bezerra/RN? Desta forma, faz-se preterível 
inserir uma contribuição acadêmica e social ao tema, 
pois a gestão educacional é um dos principais eixos do 
desenvolvimento dos resultados educacionais.  

Nossa pesquisa deu-se diante da necessidade de 
buscar novos embasamentos sobre os desafios e as 
possibilidades que existem na Gestão Educacional 
Municipal no município de Afonso Bezerra/RN, com 
isso realizamos a pesquisa bibliográfica e documental, 
juntamente a Secretaria Municipal de Educação visto a 
necessidade de contextualizar nosso objeto de trabalho. 
Assim, o objetivo geral da pesquisa é discutir os 
desafios e as possibilidades da Gestão Educacional 
Municipal da rede municipal de Afonso Bezerra/RN. De 
forma integrada, os objetivos são os seguintes: Discutir 
o Planejamento Educacional para efetivação da 
melhoria da qualidade da educação e apresentar o 
Planejamento Estratégico da Gestão Educacional 
Municipal do Município de Afonso Bezerra/RN. 

O trabalho também se justifica pela 
oportunidade de levar os gestores educacionais a terem 
uma visão ampla da importância da gestão educacional 
municipal para o desenvolvimento de um trabalho 
pautado na qualidade, e mais significativo em prol da 
melhoria da educação. 

O presente trabalho nos fez ter uma nova visão 
que neste momento, que é de reflexão e de inspiração 
para novos rumos, os gestores devem pensar nos 
caminhos que podem seguir para avançar em qualidade, 
enriquecendo o trabalho da gestão educacional e 
construindo, conjuntamente, soluções para os desafios 
que precisam ser superados, na consolidação de uma 
educação pública de qualidade. A gestão do sistema 
educacional deve ser democrática e participativa, além 
de estar empenhada em garantir a universalização do 
acesso, a permanência do aluno na escola e a conclusão 
na idade certa com sucesso, portanto uma gestão com 
foco na qualidade social, para que efetivamente 
funcione harmônica e sistematicamente. Melhorar a 
qualidade da educação básica continua sendo um grande 
desafio – e uma questão estratégica da União, de cada 
estado e de cada município – para o desenvolvimento 
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econômico e social do país, e que precisa ser enfrentado 
por todos os municípios.  

 
2 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL: 
CONTRIBUIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA 
MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO. 

O Município de Afonso Bezerra situa-se no 
Estado do Rio Grande do Norte – RN Brasil, localizado 
na microrregião de Angicos. Sua população, estimada 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), no ano 2017 é de 11.211 habitantes. Área 
territorial de 576,25 km². A criação do município se deu 
através da Lei nº 20, de 27 de outubro de 1953, tendo 
sido desmembrado do município de Angicos. Afonso 
Bezerra é certificado pelo Fundo das Nações Unidas 
pela Infância - UNICEF como município aprovado pelo 
Selo Unicef  (Edição 2013-2016), ou seja, tem uma 
expectativa para com as crianças e os adolescentes da 
cidade nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer 
entre outras. A cidade também se destaca pelos seus 
lençóis freáticos, que ajudam a abastecer por meio de 
carros-pipa as cidades circunvizinhas. Sua grande bacia 
de água doce se encontra do na zona rural do município. 
Flor do Sertão, como é conhecida tem uma boa 
produção de barris de petróleo, o que gera muitos 
recursos para a cidade. Destaque também pela indústria 
eólica, Afonso Bezerra é sede de umas das maiores 
produções de energia eólica do estado. 

A rede pública municipal de ensino de Afonso 
Bezerra-RN, dispõe de 10 escolas, sendo 02 localizadas 
na zona urbana e 08 na zona rural, atendendo a 
aproximadamente 1800 alunos, matriculados nas 
seguintes etapas e modalidades: Educação Infantil 
(creche e pré-escola), Ensino Fundamental (Anos 
Iniciais e Finais) e Educação de Jovens e Adultos – 
(EJA). 

O Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) de Afonso Bezerra é 0,585, em 
2010. Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu 
em termos absolutos foi a Educação (com crescimento 
de 0,225), seguida por Renda e por Longevidade. 
(Fonte: PNUD/IPEA e FJP). 

Gráfico 1 – Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) referente a área da 
Educação do Município de Afonso Bezerra/RN. 

 

Fonte: PNUD/IPEA e FJP (2014) 

 
O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

IFDM, realizado pelo Sistema FIRJAN do Rio de 
Janeiro tendo como Base o Ano 2011, e divulgado no 
ano de 2014, coloca a dimensão Educação do Município 

de Afonso Bezerra/RN, com um nível de 
desenvolvimento moderado, acima do regular com um 
índice de 0.6041. 

 
Gráfico 2 - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal IFDM - referente a área da Educação do Município 

de Afonso Bezerra/RN. 
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Fonte: Firjan/2014 
O Planejamento Educacional da Educação 

Municipal evidencia-se como impreterível no 
delineamento das ações a serem planejadas, executadas 
e avaliadas no âmbito da rede pública municipal de 
ensino, e é preciso ser construído de forma democrática 
e participativa, sendo de fundamental relevância 
estarem preparados para os desafios e as oportunidades 
em uma sociedade cada vez mais exigente e 
globalizada. Sendo assim, não é possível pensar e 
administrar uma rede ou um sistema de ensino e suas 
complexidades de forma improvisada, sem 
planejamento. Além disso, não é qualquer tipo de 
planejamento que ajudará na busca de soluções. De 
certa forma, tais questões enunciam o maior desafio que 
temos hoje: fazer uma educação de qualidade para todos 
e para cada um.  

Em se tratando do planejamento na Gestão 
Educacional, segundo Perfeito (2007, p.53):  

Planejar implica um comprometimento 
com a ação. O planejamento só tem 
significância quando é implementado e 
avaliado de acordo com a consecução de 
seus objetivos; caso contrário, resumir-se-
á a uma coletânea de intencionalidades 
que não trazem benefícios reais à 
organização. Um dos grandes desafios da 
gestão das instituições de ensino é 
desenvolver uma maior capacidade de 
resposta às demandas externas. Para isso, 
é necessário que seus gestores sejam 
capazes de utilizar diferentes abordagens 
de planejamento, a fim de que as 
instituições possam atingir seus objetivos 
e cumprir sua missão. 

O processo de desenvolvimento e organização 
escolar dispõe de funções e atividades comuns ao 
sistema organizacional de uma instituição, em que pelas 
quais definem-se as ações e procedimentos necessários 
ao funcionamento institucional. Libâneo (2005), fala 
que são quatro as funções constitutivas desse sistema: 
planejamento, organização, direção e avaliação. O 
planejamento consiste em ações e procedimentos para 
tomada de decisões a respeito de objetivos e de 
atividades a serem realizadas em razão desses objetivos. 
É um processo de conhecimento e de análise da 
realidade escolar em suas condições concretas, tendo em 
vista a elaboração de um plano ou projeto para a 
instituição. Desta forma, toda organização precisa de 
um plano de trabalho que indique os objetivos e os 
meios de sua execução, superando a improvisação e a 
falta de direcionamentos. 

A educação pública municipal tem 
apresentado, nos últimos anos, uma tendência pela 
atuação urgente no planejamento educacional e 
estratégico, e implementação de ações voltadas ao 
desenvolvimento dos processos sócio-políticos-
educacionais das instituições de ensino, especialmente 
aquelas ações direcionadas à promoção da 
aprendizagem dos alunos, incluindo o acesso, a 
permanência e a conclusão da educação básica de 
qualidade na idade certa, e com êxito na aprendizagem.  

O principal desafio do gestor educacional na 
sociedade do conhecimento é o de gerenciar o 
planejamento, a execução e a avaliação do projeto 
pedagógico de sua instituição. Essa incumbência exige 
contínuo aprendizado do gestor para conviver na 
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divergência, monitorar desempenhos e tirar o máximo 
proveito da diversidade para aprimorar processos 
educativos e promover melhores resultados 
de  aprendizagem. Um dos atuais desafios da nossa 
educação é buscar a qualidade do ensino, tornando-a um 
importante instrumento de transformação na vida dos 
cidadãos, permitindo que, com o acesso ao aprendizado, 
as pessoas possam construir o seu protagonismo.  

A sociedade do conhecimento está a exigir uma 
nova gestão educacional para um novo tempo de 
mudanças, em uma geração cada vez mais desafiadora e 
conectada. Desta forma Libâneo (2005), diz que 
atualmente, o modelo democrático-participativo tem 
sido influenciado por uma corrente teórica que 
compreende a organização escolar como cultura e 
identidade organizacional. Esta corrente afirma que a 
escola não é uma estrutura totalmente objetiva, 
calculável, independente das pessoas, ao contrário, ela 
depende muito das experiências subjetivas das pessoas e 
de suas interações sociais, ou seja, dos significados que 
as pessoas dão as coisas em quanto significados 
socialmente produzidos e mantidos. 

Sabemos que ofertar uma educação de 
qualidade, é indispensável para a garantia do papel 
social e político da educação. É necessário criar uma 
cultura de educação que tenha compromisso com o 
sucesso dos alunos. As ações realizadas devem ter como 
pano de fundo a concepção de educação como um 
direito de todos, que deve ser garantido ao longo de toda 
a vida, para a construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária. De certa forma, tais questões enunciam o 
maior desafio que temos hoje: fazer uma escola de 
qualidade para todos e para cada um. Para isso, existem 
diversas ações importantíssimas e eficazes de 
Planejamento Educacional sendo executadas no 
Município de Afonso Bezerra/RN em Regime de 
Colaboração, no sentido no sentido de criar condições 
favoráveis a garantia do direito à uma educação de 
qualidade, que são elas: O Plano Municipal de 
Educação – PME e o Plano de Ações Articuladas – 
PAR.  

O Plano Municipal de Educação – PME é uma 
ferramenta de planejamento da política educacional 
brasileira, de fundamental relevância para o 
desenvolvimento das ações da educação nos municípios 
em regime de colaboração, dentre outros, dessa forma, e 
em conformidade com as 20 Metas do PNE, o PME 
(2015- 2025) de Afonso Bezerra/RN nas suas 
dimensões, traçou metas e estratégias, numa linha 
crítica–reflexiva que atenda à política educacional e em 
consonância com a legislação nacional, estadual e 

municipal, atendendo a realidade e as particularidades 
do município. Tornando-se um importante instrumento 
para o fortalecimento das políticas educacionais, 
subsidiando a ação planejada e contribuindo para que a 
sociedade exerça melhor controle social. Outra ação 
importantíssima trata-se do Plano de Ações Articuladas 
– PAR, que é fundamental para o planejamento em 
educação por contemplar iniciativas de gestão, 
formação, práticas pedagógicas e infraestrutura escolar 
para a rede de ensino, instrumentos eficazes de 
avaliação e implementação de políticas de melhoria da 
qualidade da educação, sobretudo da educação básica 
pública. O município de Afonso Bezerra já foi 
contemplado via PAR com a aquisição de ônibus 
escolares, mobiliário escolar, construção de creche 
Proinfância e construção de escola de ensino 
fundamental, entre outras ações, em regime de 
colaboração, envolvendo primordialmente a decisão 
política, a ação técnica e atendimento da demanda 
educacional, visando à melhoria dos indicadores 
educacionais.  

 
3 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO 
PRINCÍPIO NORTEADOR DAS AÇÕES DA 
GESTÃO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN. 

Acreditamos que é impreterível e urgente a 
importância do debate educacional, de forma integrada, 
coletiva e mais abrangente acerca dos Desafios da 
Educação Pública em que discutam-se a qualidade, o 
currículo, a formação dos professores, o direito a 
aprendizagem, o rendimento escolar, a duração da 
jornada escolar, a inclusão escolar, a organização da 
escola, o aperfeiçoamento da gestão escolar, o acesso, 
permanência e conclusão da etapa escolar na idade certa 
com sucesso na aprendizagem, entre outros temas. Lutar 
por uma educação escolar digna é responsabilidade das 
esferas governamentais, e exige o firme envolvimento 
da sociedade civil. Diante disso, a Secretaria de 
Educação e as Escolas precisam pensar em novas 
perspectivas de organização. Há necessidade de se ter 
um planejamento pautado por desafios, metas e 
estratégias, que precisam ser construídos a partir da 
análise de seu contexto, por meio de um instrumento, 
como por exemplo: o “Planejamento Estratégico da 
Gestão Educacional Municipal”.  

Segundo Godoy et al. (2011, p.87), trazendo 
para o contexto da gestão escolar, 

Um dos maiores desafios dos gestores 
educacionais, bem como, de suas 
instituições, é conceber e elaborar um 
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processo contínuo, dinâmico e 
participativo de planejamento, 
principalmente adquirir a cultura 
estratégica, para tratar as possíveis 
situação-problema e ter uma visão 
objetiva dos resultados esperados. 

Para Luck (2000, p.2), o que se observa, muitas 
vezes, no ambiente escolar é que: [...]  

Não tão raramente, gestores e 
profissionais em geral que se lamentam de 
estarem trabalhando como quem está 
“apagando incêndios”, isto é, de estarem 
“sempre correndo atrás do prejuízo” e 
sendo conduzidos pelas situações variadas 
do cotidiano, pelas demandas inesperadas, 
tendo que responder rapidamente a elas e 
de tal forma que “não têm tempo para 
pensar, quanto menos para planejar”. Esta 
forma de administrar por crise é 
estimulada e orientada por descobertas 
ocasionais e espontâneas, de caráter 
imediatista, por uma visão de senso 
comum e reativa da realidade e, portanto, 
limitada em seu alcance, muito 
influenciada pela tendência de se agir por 
tentativas e erros. Nesse caso, os 
acontecimentos determinam a ação de 
dirigentes escolares, em vez de, como 
seria próprio, os dirigentes, por meio de 
uma ação competente influenciarem os 
acontecimentos e a realidade. 

O planejamento estratégico tem a função de 
coordenar e monitorar decisões a serem executadas por 
diversos atores, mas que supõem a participação e o 
comprometimento de todos os envolvidos e interessados 
(PARENTE, 2001). Segundo Boeck (2005), a 
participação das pessoas no desenvolvimento do 
processo proporciona o entusiasmo para implementar as 
decisões. Portanto, quanto maior for a participação das 
pessoas nos processos decisivos, mais democrática será 
a gestão. 

Destacamos o Planejamento Estratégico 
Municipal como de fundamental relevância para a 
organização e execução das ações da Gestão 
Educacional Municipal, e diante disso, elencamos 
alguns desafios do Município de Afonso Bezerra/RN 
nas seguintes áreas: gestão pedagógica, planejamento e 
gestão, gestão de pessoas e mecanismos de avaliação 
dos resultados educacionais, pois, possibilitará a 
potencialização do processo de planejamento, 
monitoramento e avaliação da rede pública de ensino de 
forma contínua e integrada. 

Ressaltamos alguns dos desafios para a rede 
pública municipal de ensino de Afonso Bezerra/RN na 
área de Gestão Pedagógica: Aquisição de materiais 

didáticos e pedagógicos específicos para cada 
modalidade de ensino, apropriado para o 
desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem 
com alunos fora de faixa escolar; discussão e 
implementação de ações em conjunto com a área de 
saúde e com a rede de proteção social do município para 
a busca ativa de crianças que estejam fora da escola; 
desenvolver atividades para reverter a situação de 
fracasso escolar por meio da implementação de um 
programa de correção de fluxo escolar.  

Registramos os principais desafios nas áreas de 
Planejamento e Gestão: Manter e ampliar, em regime de 
colaboração e respeitadas às normas de acessibilidade, 
programa reestruturação de escolas, bem como de 
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas públicas. Para atingir 
a universalização da oferta de uma educação de 
qualidade, faz-se necessário o entendimento amplo e 
profundo de que a infraestrutura escolar e seus insumos 
são condições indispensáveis para a garantia dos 
processos de ensino e de aprendizagem. 

Na área de Gestão de Pessoas, consideramos 
alguns desafios como: Autonomia no poder de tomada 
de decisões administrativas; implantação do plano de 
avaliação de desempenho dos professores e 
profissionais da educação; informatizar integralmente a 
gestão das escolas públicas e Secretaria de Educação, 
dentre outros desafios.  

Evidenciamos também, alguns dos desafios na 
área de Gestão de Mecanismos de Avaliação dos 
Resultados Educacionais: Elaborar indicadores de 
avaliação institucional com base no perfil do alunado e 
do corpo de profissionais da educação, nas condições de 
infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos 
disponíveis, nas características da gestão e em outras 
dimensões relevantes, considerando as especificidades 
das modalidades de ensino. 

O Planejamento Estratégico da Gestão 
Educacional Municipal é realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação de Afonso Bezerra, junto às 
escolas da rede municipal de ensino, com periodicidade 
anual, com a execução do Plano de Ação Educacional 
com ações, estratégias e metas da educação municipal, 
onde realizam uma avaliação dos resultados do Ano 
Letivo anterior, tomando como base os indicadores 
educacionais internos e externos, e seus aspectos 
qualitativos e quantitativos, e também são analisados 
outros dados que servem como base para realização do 
planejamento estratégico da rede municipal de ensino, 
que são: avaliação dos resultados e taxas de rendimentos 
do processo educacional, aferido pela aprendizagem dos 
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alunos e avaliação dos profissionais da educação, 
identificando as demandas e as necessidades de 
formação continuada. Tendo como norteador principal 
desenvolver ações e diretrizes buscando subsidiar 
mecanismos para a melhoria na qualidade da educação 
pública oferecida aos alunos, favorecendo o direito a 
aprendizagem dos estudantes.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo moderno tem trazido diversos 
questionamentos relacionados à Gestão Educacional, 
propondo, com isso, sua redefinição. O impacto da 
tecnologia da informação e das comunicações na 
educação sobre os processos educacionais, advindos 
também com a globalização, tem colaborado para esse 
repensar. Vimos que é imprescindível que os gestores 
educacionais busquem sempre adentrar as novas 
possibilidades de conhecimento, as novas concepções 
sobre a educação e as teorias mais atuais de 
desenvolvimento educacional. O profissional moderno 
no mundo da competitividade, onde o domínio da 
ciência e da tecnologia da informação e comunicação 
faz-se imprescindível, pois, com isso vislumbra novas 
perspectivas para o desenvolvimento da educação, bem 
como o fortalecimento do processo educacional para 
superação de desafios. 

Acreditamos que a Gestão Educacional 
Municipal em sentido ampliado e abrangente possibilita 
a partilha de decisões que envolvem a educação pública, 
considerando os múltiplos olhares sobre problemas 
detectados e as alternativas concretas para resolvê-los, 
empreendimento a ser enfrentado coletivamente. Só 
pensando no conjunto das políticas públicas para a 
educação, sempre voltadas à crescente inclusão escolar 
e social, consegue coordenar o processo de reflexão 
sobre o que é possível fazer, confrontando o campo da 
realidade com o campo das possibilidades. Por isso 
evidenciamos que o Planejamento Educacional da 
Educação Municipal, caracteriza-se como de 
fundamental relevância no delineamento das ações a 
serem planejadas, executadas e avaliadas no âmbito da 
Gestão Educacional da rede pública municipal de 
ensino. 

A Gestão Educacional exige a necessária 
conscientização de que a elaboração, o monitoramento e 
a avaliação do planejamento educacional são atribuições 
precípuas de todos os gestores que atuam na educação. 
Durante nossa investigação constatamos que no 
município de Afonso Bezerra/RN existem ações 
importantíssimas de Planejamento Educacional sendo 
executadas no Município de Afonso Bezerra/RN através 

do Plano Municipal de Educação – PME e o Plano de 
Ações Articuladas – PAR. O que nos fortalece, nos 
instiga, deixa-nos felizes, em saber que a gestão 
educacional, compreende que essas ações são relevantes 
no sentido de criarem condições favoráveis a garantia 
do direito à uma educação de qualidade. 

Constatamos que o Planejamento Estratégico é 
indispensável a gestão educacional, pois é um 
instrumento que possibilita a gestão identificar as 
oportunidades e ameaças em um contexto educacional 
cada vez mais globalizado e competitivo como o atual. 
Diante de todas essas constatações apontadas na nossa 
pesquisa, vimos como perspectiva que no Município de 
Afonso Bezerra/RN o Planejamento Estratégico é 
realizado anualmente através da Secretaria Municipal de 
Educação junto às escolas da sua rede de ensino, e é 
considerado como de relevante importância, para o 
estabelecimento de metas, a superação de desafios e a 
execução de ações educacionais, pois, possibilita a 
potencialização do processo de planejamento, 
monitoramento e avaliação da rede pública de ensino de 
forma contínua e integrada. 

Os resultados deste estudo permitem aferir que 
é através do caminho da Educação que devemos 
vislumbrar a superação de paradigmas,  no sentido da 
incessante busca pela garantia da qualidade da educação 
ofertada na Rede Pública Municipal de Ensino, com isso 
colaborando na construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária, onde os gestores educacionais são uns dos 
principais atores das transformações sociais, que tão 
bem marcam a trajetória de cada ser humano, na 
conquista ampla dos seus direitos, pela cidadania e 
amplitude da liberdade democrática, facilitando o 
processo de desenvolvimento. Portanto, é 
imprescindível que a Gestão da Educação Municipal 
busque dinamizar ações estratégicas inovadoras, para 
enfrentar os desafios da educação pública, bem como 
buscar oportunizar mecanismos de gestão participativa e 
descentralizada junto às escolas. Por todo o exposto, 
acredita-se ter contribuído com os estudos acerca da 
gestão educacional, e seus desafios e possíveis 
aprimoramentos.  
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de relatar uma experiência da eleição de conselheiros escolares em escolas 
públicas municipais de Natal, Rio Grande do Norte (RN), estabelecida na Lei de Gestão, Lei Complementar 
nº147/2015, que substituiu a anterior, sendo esse pleito o primeiro dessa nova legislação. Ao implementar a ação, a 
Comissão Central, embora lidando com um conteúdo educacional, precisou de estudos jurídicos, para conduzir e sanar 
os casos e dificuldades trazidas pelas comissões escolares o quefoi positivo, uma vez que aproximou-se das unidades de 
ensino, através das suas comissões eleitorais. As dificuldades foram muitas. Desde o contexto social e político atual 
vivenciado, a aparente desmotivação de alguns segmentos em participar do pleito, a falta de estrutura, dentre outras o 
que não impediram que as eleições fossem realizadas. Mesmo diante de um quadro tão adverso, entendemos a 
importância da continuidade das eleições normalmente, como prescreve a LC 147/2015 e a continuação da luta pela 
participação dos segmentos representados no colegiado. Por fim, este artigo pretende contribuir, provocando debates 
sobre eleições de conselheiros escolares, nestes trinta anos, a atuação destes membros no colegiado em foco e seu 
impacto na gestão escolar como instrumento de democratização da escola pública. 

Palavras-chave: Eleições de conselheiro escolar, Conselheiro Escolar; Gestão democrática. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A partir de 1988, com a promulgação da atual 
Constituição Federal, a escola pública brasileira tem 
diante de si o desafio, que é o de encontrar caminhos 
para de fato tornar-se democrática.  Relembrando os 
movimentos sociais que indubitavelmente ampliaram a 
participação de segmentos à margem e deram espaço 
para que grupos políticos, impossibilitados de atuar à 
época da ditadura militar,tivessem a oportunidade de 
ascender politicamente num dado tempo. Diante dos 
desdobramentos impulsionados por essa nova Carta 
Magna, legislações educacionais vão sendo 
promulgadas, mudando o retrato da escola. Dentre as 
principais, podemos citar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LC nº 9.394/1996) estabelecendo diretrizes e 
base numa visão mais humanística e mais participativa, 
se compararmos com a anterior, pois esta tem todo seu 
fundamento na Constituição cidadã, defensora dos 
ideais democráticos. 

Nesse contexto de mudanças ideológicas e 
sociais, as instituições vão se encaixando para ganhar 
uma forma compatível com o quadro nacional.  A escola 

com todo o seu aparato tradicional é obrigada a se 
adequar, abrindo portas para a diversidade (inclusão) e 
ao mesmo tempo implementar direitos, como os 
constantes no artigo 205, que assim se refere: “a 
educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. Em seguida, o artigo 206, assegura como um 
dos  princípios do ensino, no Inciso VI, a gestão 
democrática do ensino público, na forma da lei.  

Portanto, 

[...]a aprovação da Constituição fecha 
uma década de grande mobilização e de 
conquistas no campo educativo. Assim se 
os anos de 1980 foram classificados, do 
ponto de vista econômico como a “década 
perdida”, no campo da educação estes 
anos se configuraram como uma década 
de importantes ganhos (SAVIANI, 2013, 
p. 216). 
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A ênfase dada a educação refletiu na LDB 
9.394/96, sobretudo quando propôs a gestão 
participativa, a autonomia pedagógica e administrativa e 
a gestão financeira, observadas as normas gerais de 
direito financeiro público (art. 14) e as normas de gestão 
democrática do ensino público de acordo com os 
princípios contidos no art.17,  assim elencados: I – 
participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola; II – 
participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes ( BRASIL, 2004, 
grifo nosso). 

Como vemos, a escola pública brasileira tem, 
desde o final da década de 1980 a tarefa de 
“modernizar-se” rapidamente, com paradigmas sociais 
ainda sendo construídos. Metaforicamente seria assim: 
“pensar em grandes reformas numa casa com os 
moradores residindo na mesma”. Perguntamos: como 
mudar toda a estrutura da escola numa base antiga e 
com membros da comunidade escolar resistentes às 
mudanças?  

A partir da indagação, o Conselho Escolar pode 
ser a ferramenta para a transformação social desse 
contexto, se bem planejada. Afinal, não se pode 
esquecer que se trata de um instrumento de gestão 
democrática onde os mecanismos legais de participação 
política, deve levar em consideração a diversidade 
regional e nacional que afetam a escola, incluindo 
questões pedagógicas que constituem o seu núcleo mais 
importante. No movimento de ampliação da 
participação, visando a gestão democrática da educação 
e buscando ações concretas para a sua concretização, 
iniciativas ganharam relevo entre as quais: eleição de 
diretores das unidades de ensino e implantação de 
Conselhos Escolares. 

Em Natal no ano de 1987, um trabalho 
visionário de educadores e do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação (SINTE), então 
denominado Associação de Professores do Rio Grande 
do Norte (APRN) tornou realidade o sonho da eleição 
para diretores das escolas municipais, havendo o 
acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação 
e do SINTE, existindo uma vinculação direta entre 
eleição e conselho escolar, que realizava escolha dos 
seus membros, no prazo máximo de trinta dias após as 
eleições para diretores. Pode-se constatar que: eleição 
de gestores e a implantação dos conselhos escolares, 
fundamentados na legislação representam avanços 
significativos para a consolidação destes processos, 
contribuindo enormemente para a democratização neste 
contexto (SANTOS; MARQUES, 2016). 

Nos anos que se sucederam, as eleições para 
cargo de direção e conselheiro escolar em Natal 
ocorreram, ininterruptamente e com avanços em relação 
ao aparato jurídico, visto que principiou com a 
promulgação da Lei n° 3.586/87 (antigo Estatuto do 
Magistério de 1º e 2º graus), com processo eleitoral 
acontecendo de dois em dois anos, com 
acompanhamento da  

Secretaria Municipal de Educação (SME) e do 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE/RN). 
De 2000 até 2007 o processo passou a ser realizado com 
base em resoluções editadas pelo Conselho Municipal 
de Educação.Nesse contexto, um novo dispositivo 
jurídico foi conquistado pelos educadores municipais, a 
Lei Complementar nº 087/2008, de 22 de fevereiro de 
2008, que dispõe sobre a democratização da gestão 
escolar no âmbito da rede municipal de ensino do 
Município do Natal, considerado um avanço que 
repercutiu de forma favorável para a realização dos 
pleitos eleitorais de 2008, 2011 e 2014, que passou a 
ocorrer de 03 (três) em 03 (três) anos.Sentindo-se 
necessidade, foi feita uma revisão na legislação e em 
2008 foi promulgada a Lei Complementar 147/2015, 
que, além das eleições, regula o Conselho Escolar com 
função, funcionamento e atribuições dos conselheiros. 

Nessa perspectiva, este artigo tem por objeto a 
eleição para conselheiros escolares, tendo por objetivo o 
relato da sua implementação em 146 unidades de ensino 
da rede municipal, compreendendo 74 Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 72 escolas, 
em que funcionam Ensino Fundamental e Educação de 
jovens e Adultos (EJA) nas diversas zonas da cidade. 

Para sistematização do referido artigo, elegeu-
se a abordagem qualitativa com os seguintes 
procedimentos: análise documental focada no Relatório 
Final, Regulamento para as Eleições Diretas dos 
membros dos Conselhos Escolares – triênio 2017/2020 
e o aparato jurídico, a Lei Complementar Nº 147, de 05 
de fevereiro de 2015. 

 
2 ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS ESCOLARES: 
PROCESSO FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICAESCOLAR 

Para que se efetive a gestão democrática na 
escola é necessário que haja a implementação de 
mecanismos de participação, tal como o Conselho 
Escolar que dá direito a todos os segmentos à 
participação no contexto escolar.Para que esse 
colegiado contribua com o crescimento da comunidade, 
faz-se necessário que os seus componentes 
compreendam a organização escolar como algo que 



 

 
 

190 

pode influenciar as políticas públicas, na busca de 
caminhos para uma autonomia que permita determinar 
ações de melhoria das ações pedagógicas.  

Importante registrar que Conselhos Escolares 
são colegiados apoiados constitucionalmente, para 
promover a gestão democrática nas unidades escolares 
com o desafio de serem regidos por legislação própria, 
atendendo às especificidades de cada unidade de ensino, 
não esquecendo do principal objetivo que é o 
fortalecimento do colegiado.  Por isso representantes,  
legitimamente eleitos pelo voto direto e secreto podem 
ter papel importante na gestão, uma vez que há o 
compartilhamento da administração escolar. Mas, para 
que se concretiza esse modelo é necessário lembrar que 
“toda essa dinâmica se efetiva como um processo de 
aprendizado político fundamental para a construção de 
uma cultura de participação e de gestão democrática na 
escola e, consequentemente, para a instituição de uma 
nova cultura na escola” (BRASIL, 2004, p.29). 

Nesse sentido LC nº 147/2015, inova com 
modelo de gestão compartilhada entre dois diretores, 
exercendo horizontalmente o poder na administração 
escolar, adquirindo o conselho escolar um papel de 
protagonista nessa gestão, como bem normatiza o art. 
4º, desse dispositivo legal onde está assegurado que: A 
gestão das unidades de ensino será exercida 
conjuntamente pela sua Equipe Gestora e pelo Conselho 
Escolar: Parágrafo único – a equipe gestora das 
Unidades de Ensino é formada por um diretor 
administrativo-financeiro e um diretor pedagógico. 

Percebe-se uma preocupação em manter o 
conselho escolar como elemento potencializador do 

espaço escolar e a eleição como instrumento legal de 
escolhas de membros titulares e suplentes do colegiado, 
considerado ferramenta necessária para o exercício das 
funções: deliberativa, consultiva, mobilizadora, 
fiscalizadora e, sobretudo pedagógica, tendo papel 
importante na construção e operacionalização do Projeto 
Político Pedagógico, no acompanhamento das 
atividades pedagógicas e nos resultados de 
aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, esse colegiado 
tem a pretensão de promover o debate, dá voz e voto a 
todos os segmentos, melhorando os níveis de 
participação e criando meios para o sucesso escolar. 
(DGE, 2017). 

Trabalhando conforme a citada Lei de Gestão 
que institui um mandato para conselheiros escolares, a 
Secretaria Municipal de Educação (SME) através do 
Departamento de Gestão Escolar (DGE) realizou em 
2017, eleições para conselheiros das unidades escolares 
da rede, visto que o mandato dos então conselheiros 
estava em fase de conclusão. Para tanto o processo de 
eleição foi deflagrado com a publicação da Comissão 
Eleitoral Central, designada pela portaria nº 19/2017, no 
Diário oficial do município de natal do dia 18 de abril 
de 2017, cujos 14 membros pertenciam ao DGE, no 
período de 26 de abril a 30 de junho de 2017 

Como desdobramentos, ações foram 
desenvolvidas e instrumentos criados, a partir de um 
cronograma, que possibilitou acompanhamento e 
cumprimento de prazos pelas comissões eleitorais 
escolares. Como podemos constatar a seguir: 

 
 

CRONOGRAMA / ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL 
DE NATAL (RN) 

DATA HORA LOCAL ATIVIDADES 

26/04/17 8h às 12h CEMURE Orientação para eleição do CE (todos os segmentos) 

27 e 
28/04/17 

Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Formação da Comissão Eleitoral Escolar 

02 e 
03/05/17 

Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Realização de Assembleias, por segmento, nas Unidades de Ensino. 

04 e 
05/05/17 

Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Inscrição dos candidatos ao CE. 

08 a 
10/05/17 

8h às 12h 
 
14h às 17h 

SME/DGE 
Plantão da Comissão de Coordenação das Eleições/SME para recebimento 
de quadro contendo formação/nome dos membros da Comissão Eleitoral 
Escolar.  

11 e 
12/05/17 

Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Publicação dos nomes dos candidatos. 

15 e 
16/05/17 8h às 17h Unidades de 

Ensino 
Entrega das inscrições dos candidatos à comissão de coordenação das 
eleições. 



 

 
 

191 

17 a 
26/05/17 

Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Campanha eleitoral 

30/05/17 Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Eleição dos Conselheiros Escolares da rede Municipal de Ensino  

31/05/17 Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Publicação de resultado nas escolas 

01 e 
02/06/17 

Todos os 
turnos 

Unidades de 
Ensino Entrada de recursos nas Unidades de Ensino 

05/06/17 8h às 12h 
14h às 17h SME/DGE Entrega de resultados na Comissão Central 

09/06/17 8h30 às 
12h CEMURE Posse coletiva 

Fonte: Relatório da Comissão das eleições para conselheiros escolares da rede municipal de Natal referente ao triênio 
2017- 2020 (SME/DGE/SPAGE). 

 
A sistematização do referido processo foi 

socializada aos conselhos escolares através de reunião 
com seus presidentes, no dia 26 de abril com o objetivo 
de divulgar o regulamento e discutir com esse colegiado 
possíveis dúvidas em relação ao pleito na unidade de 
ensino. Estiveram presentes 69,4% das escolas e 77% 
dos CMEIs. 

Após esse primeiro encontro, os conselhos 
escolares ficaram responsáveis em formar as suas 
comissões eleitorais de acordo com o Regulamento para 
as eleições, que por sua vez atende ao conteúdo da atual 
Lei de Gestão, que corresponde aos artigos 20 e 21, que 
prescreve o seguinte: 

Art. 20 – O mandato dos Conselheiros é 
de 03 (três) anos com direito a uma 
reeleição. Parágrafo único – Durante o 
primeiro mês letivo, o Conselho Escolar 
coordenará assembleias distintas por 
segmento, com amplo debate sobre o seu 
funcionamento e as responsabilidades dos 
conselheiros e, na ocorrência de vacância, 
deflagrará o processo de eleição, visando 
ao preenchimento da(s) vaga(s).  

Art. 21 - Podem candidatar-se ao 
Conselho Escolar: I. professores e 
funcionários efetivos, em exercício na 
Unidade de Ensino; II. pai, mãe ou 
responsável pelos alunos, regularmente 
matriculados e frequentes; III. alunos a 
partir de 12 (doze) anos, regularmente 
matriculados e frequentes.  

§ 1º Nas Unidades de Ensino onde não 
houver alunos habilitados a votar a 
formação do Conselho Escolar dar-se-á 
pelo acréscimo de representante do 
segmento de pais de modo que seja 
mantida a seguinte proporcionalidade: 
50% (cinquenta por cento) docentes e 
funcionários e 50% (cinquenta por cento) 
alunos e pais.  

§ 2º Nas Unidades de Ensino onde não 
houver funcionários habilitados a votar a 
formação do Conselho Escolar dar-se-á 
pelo acréscimo de representante do 
segmento de docentes de modo que seja 
mantida a seguinte proporcionalidade: 
50% (cinquenta por cento) docentes e 
funcionários e 50% (cinquenta por cento) 
alunos e pais. 

O grande desafio da Comissão Eleitoral Central 
consistiu em acompanhar e assessorar os membros da 
Comissão Eleitoral Escolar e possíveis candidatos, pois 
tais orientações implicavam em critérios legais, 
definidos pela Lei 147/2015, citados acima.  

Constatamos a participação de todos os 
segmentos da comunidade escolar como membros das 
comissões eleitorais, embora tenha prevalecido a 
presidência na mão dos professores com 87%; os 
demais: funcionários 6,8%; diretor 2,7%; pai, mãe e 
responsável 3,5%.  

Decorrido o período de trabalho em escolas e 
CMEIS, no dia 30 de abril de 2017, as eleições foram 
realizadas como previsto, mesmo diante de dificuldades 
apresentadas pelas comissões escolares, tais quais: 
desmotivação dos segmentos pelo pleito, assembleia do 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE) 
agendada para essa data, reforma de instalações físicas, 
a não permissão de servidores terceirizados 
candidatarem-se como membro do conselho, falta de 
articulação dos membros do conselho com a comissão 
eleitoral, dificuldade de formação da Comissão Eleitoral 
Escolar, dentre outras. 

Em relação aos terceirizados, citados acima, 
merece destaque o empenho dos mesmos na eleição, 
enquanto eleitores, e como membros das comissões 
eleitorais, cujo engajamento no dia da votação como: 
fiscal, mesa e apuração do referido pleito, contribuiu 
enormemente para o êxito da votação. 
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Registramos apenas três escolas que não 
realizaram suas eleições na data prevista, realizando-as 
em seguida. Os motivos apresentados para a não 
realização foram: vacância no cargo de diretor 
administrativo e paralisação dos funcionários 
terceirizados. 

 
3 CONSIDERAÇÕES 

O que nos motivou a escrever este artigo foi a 
oportunidade de divulgar um  trabalho desenvolvido 
com 146 unidades de ensino da rede municipal do Natal, 
Rio Grande do Norte (RN) no que tange às eleições para 
conselheiros escolares dessa rede, que envolveu um 
número elevado de alunos, pais, professores e 
educadores infantis, funcionários e diretores, totalizando 
113.898 pessoas, que de forma direta ou indireta, 
participaram do processo eleitoral. 

As eleições diretas para conselheiros foram 
extremamente relevantes para a efetivação da gestão 
democrática almejada pelos educadores, fundamentada 
nas legislações educacionais e na Constituição Federal 
de 1988, e a educação municipal, com base na Lei 
Complementar 147/2015 realizou o pleito, onde 
conselheiros foram eleitos e respaldados para atuarem 
legitimamente em seus conselhos. 

Embora tenhamos obtido sucesso na ação, faz-
se necessário revelar dificuldades sentidas no processo, 
tais como: pouco conhecimento da legislação por 
segmentos envolvidos, a centralização do poder por 
algumas pessoas, a terceirização de funcionários na 
educação, o prazo curto para implementação do 
cronograma, formação dos conselheiros insipiente, 
problemas de logística para a comissão central deslocar-
se e mobilizar a escola e CMEI, como também 
relacionados a material e impressão para divulgação da 
eleição. Também não se pode esquecer do contexto 
social atual, visto que a crise política e social vem 
agravando de forma acelerada a violência aumentando 
de forma galopante males já superados. A desmotivação 
pelos eventos educacionais está sendo sentida e 
constatada, pois até 2016 tínhamos participação maior 
de conselheiros, o que não acontece atualmente, 
constatação feita, mediante frequência registrada pelo 
DGE.  

Portanto, a nova formatação dada pelas novas 
políticas públicas à educação pode ser a causa da falta 
de motivação dos conselheiros pela eleição dos seus 
membros, uma vez que em algumas unidades de ensino 
educadores e/ou servidores se negaram a participar do 
colegiado, o que nos remete a desencanto. 

Alertamos para o que se chama desencanto e 
desmotivação na escola, visto que pode por em risco a 
efetivação da democracia e suas eleições para conselho 
e diretor da escola e do CMEI. 

Mesmo diante de um cenário tão adverso, 
entendemos a importância de continuar lutando com a 
bandeira da democracia na escola pública, porque: 

[...] tudo o que a gente puder fazer no 
sentido de convocar os que vivem em 
torno da escola, e dentro da escola, no 
sentido de participarem, de tomarem um 
pouco o destino da escola na mão, 
também. Tudo o que a gente puder fazer 
nesse sentido é pouco ainda, considerando 
o trabalho imenso que se põe diante de 
nós que é o de assumir esse país 
democraticamente (FREIRE, 2004, p.7).  

Fechando este trabalho com as palavras de 
Paulo Freire, que são motivacionais em estudos de 
conselheiros escolares e nos provoca a investir nas 
formações para conselheiros escolares, cientes de que 
pode representar a consolidação e o seu fortalecimento, 
no futuro, como afirma Paro (2016): a participação 
democrática não se dá espontaneamente; sendo antes 
um processo histórico de construção coletiva, que não 
apenas viabilizem, mas também incentivem práticas 
participativas dentro da escola pública.  

É nessa direção que as eleições dos 
conselheiros escolares podem ser mecanismos 
pedagógicos de participação e de cidadania dentro desse 
contexto, exercendo um ato de escolha dos 
representantes dos segmentos nesse colegiado, 
constituindo-se numa dimensão político-pedagógica, 
que é o cerne do conselho escolar. 
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RESUMO: Este estudo discute a participação dos estudantes que não são representantes do seu segmento no Conselho 
Escolar, na gestão da escola. Objetiva-se compreender e interpretar como a grande maioria dos estudantes que não são 
representantes do seu segmento no Conselho Escolar participa das discussões, decisões e ações desse órgão colegiado, 
além de buscar compreender as juventudes que compõem o segmento discente, bem como refletir sobre a consolidação 
dos Conselhos Escolares como órgão responsável pela a efetivação da Gestão Democrática e Participativa nas escolas 
estaduais do Rio Grande do Norte. Nosso campo empírico é a Escola Estadual Rosa Pignataro, localizada na cidade de 
Nova Cruz, na Microrregião do Agreste Potiguar. Nossos estudos orientam-se pela seguinte questão: como os 
estudantes que não representam seu segmento participam das ações e decisões do Conselho Escolar da Escola Estadual 
Rosa Pignataro? Consideramos em nossos estudos a relação existente entre o movimento de gestão democrática nas 
escolas públicas brasileiras e as políticas educacionais implementadas a partir da década de 1990, uma vez que tais 
políticas carregam em sua essência um viés neoliberal, que objetiva atender as demandas sociais e de organização 
administrativa do Estado, produzidas pelo processo de globalização. Espera-se compreender a regulação própria da 
gestão escolar através da análise de documentação regulatória da gestão democrática do conselho escolar, bem como, 
um mapeamento do perfil dos estudantes por meio da documentação de registro das matriculas, com um 
aprofundamento da compreensão do discurso e das práticas, a partir da realização de entrevista Livre Conversacional. 

Palavras – chaves: Gestão Democrática – Participação – Conselho Escolar 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
Este estudo discute a participação dos 

estudantes que não são representantes do seu segmento 
no Conselho Escolar, na gestão da escola. Objetiva-se 
compreender e interpretar como a grande maioria dos 
estudantes que não são representantes do seu segmento 
no Conselho Escolar participa das discussões, decisões e 
ações desse órgão colegiado, além de buscar 

compreender as juventudes que compõem o segmento 
discente, bem como refletir sobre a consolidação dos 
Conselhos Escolares como órgão responsável pela a 
efetivação da Gestão Democrática e Participativa nas 
escolas estaduais do Rio Grande do Norte. Trata-se de 
um estudo do comportamento político e educacional dos 
estudantes representados. Estes se constituem na grande 
maioria, em todas as unidades de ensino.   



 

 
 

194 

Nosso campo empírico é a Escola Estadual 
Rosa Pignataro, localizada na cidade de Nova Cruz, na 
Microrregião do Agreste Potiguar. Essa unidade de 
ensino localiza-se na Rua Professor Reginaldo de 
Oliveira, nº. 250. Criada como Ginásio Normal de Nova 
Cruz, por meio do Decreto nº 621/51, de 06/12/1951, 
publicado no diário oficial de 11/12/1951 e, 
transformada em Escola Estadual Rosa Pignataro, de 
acordo com o Decreto de transformação nº 21.981 de 
03/11/2010. A escola disponibilizava Educação Básica, 
trabalhando com Ensino Fundamental; Ensino Médio e 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
Atualmente a escola está ofertando educação em tempo 
integral na modalidade de ensino médio.  

Essa unidade de ensino foi escolhida como 
campo empírico para nossos estudos por ser uma 
referência na jurisprudência da 3ª Diretoria Regional de 
Educação e Cultura (3ª DIREC) para implantação das 
políticas públicas educacionais, servindo de laboratório 
para experimentações, análise e ajustes de práticas 
educativas e de gestão, de modo que seus resultados 
vêm se expandindo para as demais escolas da região.   

Nossos estudos orientam-se pela seguinte 
questão: como os estudantes que não representam seu 
segmento participam das ações e decisões do Conselho 
Escolar da Escola Estadual Rosa Pignataro? 

Na busca pela resposta à pergunta orientadora, 
consideramos em nossos estudos a relação existente 
entre o movimento de gestão democrática nas escolas 
públicas brasileiras e as políticas educacionais 
implementadas a partir da década de 1990, uma vez que 
tais políticas carregam em sua essência um viés 
neoliberal, que objetiva atender as demandas sociais e 
de organização administrativa do Estado, produzidas 
pelo processo de globalização.  

Para uma maior compreensão do objeto 
pesquisado, faz-se necessário a utilização de 
procedimentos e técnicas de produção de dados, que 
serão aplicados e usadas ao longo do período de 
construção da dissertação, entre 2018 a 2020. Espera-se 
compreender a regulação própria da gestão escolar 
através da análise de documentação regulatória da 
gestão democrática na escola campo de pesquisa, tais 
como Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno, 
Plano de Gestão Escolar, além das atas de reuniões 
ordinárias e extraordinária e do estatuo do conselho 
escolar. Na busca por uma maior compreensão das 
juventudes que compõe o corpo discente da escola que 
será o campo de pesquisa, será realizado um 
mapeamento do perfil dos estudantes por meio da 
documentação de registro das matriculas, com um 

aprofundamento da compreensão do discurso e das 
práticas, a partir da realização de entrevista Livre 
Conversacional, com estudantes escolhidos a partir das 
sessões do grupo focal (discentes selecionados a partir 
do perfil traçado). Serão realizadas ainda visitas à 
delegacia da cidade de Nova Cruz, com o intuito de 
identificar os eventos que envolvem jovens da cidade a 
partir dos boletins de ocorrência, bem como as unidades 
de saúde na busca de identificação, nos prontuários, das 
doenças que envolvem a juventude da cidade.  

Nesse sentido, estamos nos debruçando sobre 
temáticas, como: participação; gestão escolar; conselho 
escolar e representatividade, bem como a legislação que 
organiza todo esse arcabouço da gestão democrática no 
Brasil. Essas temáticas estão sendo estudadas, por meio 
das obras de Bordenave (1994); Demo (1986); Dourado 
(2013); Pereira (1997); Patemam (1992); Gohn (2011); 
Barbosa Junior, Lemos e Pinheiro (2017); e Castro 
(2007) além de toda a fonte legal existente e disponível 
como a Constituição Brasileira, promulgada em 05 de 
outubro de 1988; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei 
complementar nº 585, de 30 de dezembro de 2016, que 
Regulamenta a Gestão Democrática das escolas públicas 
estaduais do estado Rio Grande Norte, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, em 
31 de dezembro de 2016.  

Para estudar a cultura dos estudantes 
representados, se fez necessário assumirmos como 
método o Materialismo Histórico e Dialético. 
Assumimos esse método não como algo que inspira, que 
se adota, ou que se utiliza em uma pesquisa, mas o 
assumimos como um modo de operar o conhecimento 
para transcender aquilo que se percebe no imediato. 

Eis aqui, as referências que estamos 
construindo em nossa caminhada no curso da nossa 
pesquisa. Agora, o convidamos a uma aproximação do 
que estamos compreendendo sobre participação.  

 
2 PARTICIPAÇÃO: UM PANORAMA DAS 
TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E 
EDUCACIONAIS 

As mudanças culturais e econômicas ocorridas 
após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir 
de 1968, puseram em cheque a estrutura familiar, a 
sexualidade e as instituições. Essas mudanças 
provocaram uma reação na forma de organização da 
sociedade e da relação de poder do Estado. Em resposta 
a esse turbilhão de novos valores e exigências é que nos 
parece ter se introduzida a ideia de Participação, como 
alternativa estratégica do governo e das empresas.  
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A partir da década de 1990, com o avanço da 
globalização, as diminuições dos custos com transporte 
e comunicação e o grande crescimentos das indústrias 
multinacionais em países em desenvolvimento, como no 
Brasil, se instaurou uma reforma no modo de 
organização administrativa do Estado, com a 
implantação de um arcabouço neoliberal, que tem como 
finalidade implantar componentes que diminuam a 
intervenção estatal na economia. Para Pereira (1997), 
essa diminuição seria através da delimitação das 
funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos 
de pessoal, através de privatizações, terceirizações e 
publicizações; a redução do grau de interferência do 
Estado ao efetivamente necessário através de programas 
de desregulação; o aumento da governança e o aumento 
da governabilidade. 

No Brasil, foi verificado que esses 
componentes descritos por Pereira (1997) foram 
implantados gradativamente a partir de 1992, e 
efetivadas em 1995, no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, com a criação de um ministério especifico 
para este fim, buscando mecanismos para aumentar a 
participação de gestão democrática dos cidadãos em 
alguns setores do governo – com a criação de conselhos 
nos setores da educação, saúde e assistência social – e 
diminuir a quantidade de pessoas trabalhando para o 
Estado, através da privatização de empresas estatais de 
setores como siderurgia, telecomunicação e distribuição 
de energia. Todas essas ações governamentais 
justificam-se a partir dos princípios de eficiência, 
eficácia e efetividade do serviço prestado pelo poder 
público, galgados nos ideais de Gerencialismo.  

Tais ideais vêm de um pensamento introduzido 
na iniciativa privada, chamada de Taylorismo, também 
conhecido por Administração Científica, que foi 
desenvolvido pelo estadunidense Frederick Winslow 
Taylor (1856-1915), no final do século XIX e início do 
século XX. Em seu livro Principles do Scientific 
Management, Taylor (1990) descreve toda sua teoria 
sobre a administração que contém princípios até hoje 
utilizados pelas empresas ainda que com algumas 
alterações, sendo por isso considerado o pai da 
Administração Científica. A gerência científica, como é 
chamada, significa um empenho no sentido de aplicar os 
métodos da ciência aos problemas complexos e 
crescentes do controle do trabalho nas empresas 
capitalistas em rápida expansão.  

Esses movimentos em torno da modificação 
foram realizados gradativamente, com mudanças nas 
estruturas administrativas do Estado, com a finalidade 
de superar a crise do capitalismo e atender as novas 

demandas da sociedade globalizada. Portanto, Pereira 
(1997, p. 28), diz que seria: 

Necessário adotar novas formas de gestão 
da coisa pública, mais compatível com os 
avanços tecnológicos, mais ágeis, 
descentralizadas, mais voltadas para o 
controle de resultados do que o controle 
de procedimentos. E também mais 
compatíveis com o avanço da democracia 
em todo o mundo, que cada vez mais 
exige uma participação mais direta na 
gestão pública. 

Nesse sentido, é iniciada, na década de 1970, 
uma série de reformas, que foram chamadas de 
Primeira, Segunda e Terceira Gerações, nas quais se 
pleiteavam essa nova forma de gestão da coisa pública. 
As estratégias denominadas de Primeira Geração 
contemplavam mudanças macroeconômicas, que 
buscavam resolver os problemas econômicos, a partir da 
diminuição do peso do Estado (CASTRO, 2007).  

Uma vez constatado que as ações propostas não 
surtiram o efeito desejado, iniciou-se uma nova 
programação de estratégias, voltadas para a melhoria da 
administração, da legislação e a estrutura central do 
governo, com intuito de dar maior governabilidade ao 
Estado. Para Castro (2007, p. 124) 

Com o desencadeamento desse processo, 
a administração pública começava a se 
reformular para além da sua estrutura 
organizacional, preocupando-se, também, 
com o desenvolvimento e os resultados 
das políticas e pautando-se nos exemplos 
de eficiência, eficácia e produtividade.  

No entanto, os exemplos acima citados, devem 
ser utilizados como critérios culturais imprescindíveis à 
gestão das políticas educacionais, uma vez que Sander 
(1995, p. 41-42 apud DOURADO, 2013, p. 100) 
confirma que:  

A importância do enfoque cultural se 
acentua hoje diante da necessidade de 
resgatar, à luz da relevância humana, o 
verdadeiro valor instrumental da 
eficiência e da eficácia que se reafirmam 
como critérios definitórios da lógica 
produtivista e competitiva que caracteriza 
a sociedade atual. A estratégia para atingir 
elevados níveis de relevância, capaz de 
resgatar o verdadeiro valor dos demais 
critérios de desempenho administrativo na 
gestão da educação, é a participação 
cidadã no contexto da democracia como 
forma de Governo. 

Esse novo arcabouço de estratégias ficou 
conhecido como Reformas de Segunda Geração, ou 
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Modelo gerencial, que tinha como características a 
descentralização/ desconcentração, separação entre 
órgãos formuladores e executores das políticas públicas, 
o controle gerencial das agências e a terceirização dos 
serviços (CASTRO, 2007).  

Outra característica importante desse modelo 
foi a inserção dos conceitos de flexibilidade, 
planejamento estratégico e qualidade, assim como uma 
mudança sobre a visão de quem usufrui do serviço 
público, passando de usuário para cliente. Todas essas 
características foram envelopadas por um mecanismo de 
avaliação do desempenho institucional, voltado para 
acirrar a competição entre as instituições públicas, com 
metas a serem alcançadas e utilizando os resultados para 
penalização ou bonificação, como destaca Pereira 
(1997, p. 12), que “a tarefa fundamental da reforma 
seria a criação ou reforma de instituições de forma que 
os incentivos e punições se tornassem realidade”, 
introduzindo, assim, um caráter mercantil no setor 
público. 

A próxima geração de reformas, chamada de 
Terceira etapa de evolução da administração pública 
(CASTRO, 2007), volta-se para os conceitos de 
accountability e equidade na prestação do serviço 
público, bem como a mudança da visão de Cliente para 
Cidadão, atribuindo as noções de direito e deveres na 
prestação do serviço público.  Ao tentar entender a 
conceituação de accountability verifica-se que tem laços 
estreitos com a responsabilidade objetiva ou obrigação 
de responder a algo. Para melhor esclarecimento de tal 
conceito, Castro (2007, p. 130) utiliza Campos (1990, p. 
33) para argumentar que a accountability envolve 
dimensões como a representação e legitimação do 
poder, entendida, também, como questão de 
democracia, e de avanço dos valores democráticos de 
igualdade, dignidade humana, participação e 
representatividade. 

As estratégias e ações colocadas como escopo 
da Reforma do Estado provocaram na população uma 
motivação na participação da gestão, a partir do 
incentivo à participação da sociedade civil através de 
mecanismos de controle social, como explicita Pereira 
(1997, p. 37): 

O Novo Estado que está surgindo não será 
indiferente ou superior à sociedade, pelo 
contrário, estará institucionalizando 
mecanismos que permitam uma 
participação cada vez maior dos cidadãos, 
uma democracia cada vez mais direta; por 
isso as reformulações em curso são 
também uma expressão de redefinições no 
campo da própria cidadania. 

Nessa perspectiva, a participação passa a estar 
na pauta do cotidiano das pessoas, porém, que tipo de 
participação seria exercida por elas? Para responder a 
esse questionamento, vamos buscar a origem da palavra 
participação, que vem do latim, particeps, que quer 
dizer participante. Para que haja a participação, os 
indivíduos que compõem a sociedade têm que tomar 
parte dos assuntos referente a sua vida social. O ser 
humano tem a necessidade de participar, é inerente a 
vida em sociedade, que a partir da participação de fato, 
no núcleo familiar, nas tarefas do cotidiano, em cultos 
religiosos ou em recreação, passando por uma 
participação espontânea, que satisfaz as necessidades 
psicológicas de pertencer a um determinado grupo, 
expressar-se, receber e dar afeto, de obter 
reconhecimento, até uma participação provocada com a 
finalidade de atingir objetivos previamente 
estabelecidos (BORDENAVE, 1994).  

Todavia, essa participação não pode ser 
entendida como dádiva, nem como concessão, nem 
mesmo como algo pré-existente, ela é uma conquista 
(DEMO, 1986), é um processo iniciado com a negação 
da participação. Historicamente, na organização das 
sociedades há um domínio de uma minoria, que exerce 
poder, que impõe os comandos de cima para baixo a 
uma maioria. É a partir dessa negação nas decisões, no 
poder, que é o ponto de partida para a participação. 
Caso ocorra o contrário, a participação seja concedia 
por grupos dominantes, haveria o que Demo (1986, p. 
19) chama de “miragem assistencialista”, uma falsa 
participação, condição doada e controlada por quem está 
no poder, ou seja, “a participação que ocorre de fato é 
exatamente a participação necessária para manter um 
sistema de democracia estável”. (PATEMAM, 192, 
p.17) 

Na seara da educação, todas essas ocorrências, 
denominadas Reforma do Estado, refletiram diretamente 
nas políticas públicas implantadas entre 1988-2003, que 
foram marcados por embates entre os vários setores da 
sociedade, buscando maior participação e 
democratização. Tais políticas tenderam a organizar 
uma escola mais participativa e democrática, 
principalmente com criação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que reúne em seu texto a expressão das lutas 
efetivadas entre as diversas forças sociais. Desse modo, 
apresenta-se como um balizador para as políticas 
educacionais no país e, consequentemente, para as 
políticas de democratização da escola e da gestão 
escolar (DOURADO, 2013).  
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Para assumir sua função crítica, a teoria da 
gestão escolar precisa retomar a especificidade da 
administração vinculada à natureza da educação, dando 
um sentido político à ação administrativa de modo a 
superar o autoritarismo, que vem marcando suas 
relações pela ausência da participação dos sujeitos 
educativos nas decisões de seus objetivos e de suas 
realizações. A participação da comunidade escolar, 
composta por pais de alunos, funcionários lotados na 
instituição de ensino, professores efetivos lotados na 
instituição de ensino e alunos regularmente 
matriculados e frequentando, está assegurada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 
14, que cita o conselho escolar como espaço de 
discussão e de deliberação, onde todos os segmentos da 
comunidade escolar possuem representantes eleitos 
entre os pares.  

 
3 RESULTADOS PARCIAIS  

A partir do levantamento bibliográfico 
realizado, verificamos que o tema pesquisado possui 
uma ampla análise por parte dos estudiosos da gestão 
democrática, bem como, há reflexões sobre a 
participação dos que compõem a comunidade escolar 
(pais, alunos, professores e funcionários) no cotidiano 
da escola, buscando analisar como são ocupados os 
espaços para essa participação, criados pela legislação. 

A Escola Estadual Rosa Pignataro, possui um 
destaque na microrregião do Agreste Potiguar, pois 
sempre serviu de laboratório para a implantação das 
políticas educacionais. Assim, nela é sempre analisada 
como funcionam tais políticas e depois são propagados 
os resultados para as outras escolas da região, mesmo 
que se considerem as especificidades de cada 
instituição.  

As discussões sobre a gestão democrática 
implicam em resgatar os vínculos e compromissos que 
norteiam as políticas educacionais no Brasil, não 
podemos descartar as implicações das políticas 
neoliberais e pensamentos capitalistas que estão 
imbricados nas formulações de tais políticas no cenário 
nacional. Tudo isso mostra um leque amplo de 
interpretações e formulações distintas da concepção 
acerca da natureza política e social da gestão 

democrática e dos processos de participação 
(DOURADO, 2013). Entendemos que a participação 
deve ser um caráter de divisão de responsabilidades na 
construção coletiva das instituições de ensino. 
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de discorrer sobre as consequências oriundas da reforma do Estado brasileiro, 
através dos princípios neoliberais, idealizando uma gestão democrática, promovendo a participação como mecanismo 
de democracia para o monitoramento das ações e estratégias executadas pelo Plano de Ações Articuladas - PAR, através 
do Comitê Local do Compromisso. Utilizaram-se referenciais teóricos autorais e documentos específicos do PAR. 
Conclui-se que os princípios neoliberais descentralizaram os serviços, primando à eficiência e eficácia através das 
transferências de responsabilidades e que a gestão gerencialista é mais evidente nesse processo, e o democrático se 
restringe na composição dos conselhos e comitês para monitoramento das ações a atividades desenvolvidas no sistema 
educacional.  

Palavras-Chave: Reforma do Estado. Gestão democrática. Comitê Local do Compromisso. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

A organização do sistema político brasileiro 
implica na existência de autonomia e interdependência 
organizacional entre os níveis de governo, isto é, entre 
os seus entes federados. A Constituição Federal de 1988 
garante direitos aos pactuantes – estados e municípios e 
proporciona espaços que permitem a esses entes 
defender seus interesses e direitos em um processo de 
compartilhamento de decisões e responsabilidades 
através do regime de colaboração entre as unidades 
governamentais. 

O Brasil caracteriza-se como um ente 
federalista, pois, conforme a concepção de Abrucio 
(2005), comporta uma divisão de poder entre as 
unidades governamentais cujo objetivo é garantir a 
autonomia dos governos e a interdependência entre eles. 
Desse modo, poderá ocorrer certo equilíbrio dos 
governos estaduais e municipais frente à União, uma 
vez que esta assiste financeiramente esses governos. 
Assim, o pacto federativo garante maior igualdade entre 
os seus membros no que diz respeito à formulação e 
implementação de ações, programas ou políticas 
públicas. 

A partir da reforma da educação que se iniciou 
na década de 1990, surgiram vários planos, programas e 
projetos descentralizadores, visando ao apoio técnico e 
financeiro para a educação básica pública. Dentre eles, 
os principais são: Plano Decenal de Educação para 
Todos (1993-2003), Plano Nacional de Educação (2001-
2010), Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
(2007) e o Plano de Ações Articuladas (2007).  

Considerando-se como objeto, esse trabalho 
discorre sobre as consequências oriundas da reforma do 
Estado brasileiro, por meio dos princípios neoliberais, 
idealizando uma gestão democrática, promovendo a 
mobilização social e participação como mecanismos de 
democracia para o monitoramento das ações e 

estratégias executadas pelo Plano de Ações Articuladas, 
através do Comitê Local do Compromisso. Para o 
estudo utilizou-se DE referenciais teóricos autorais e 
documentos específicos do Plano de Ações Articuladas. 
 

2 O ESTADO BRASILEIRO E SUAS FORMAS DE 
GESTÃO A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

O modelo de Estado se configura conforme a 
sociedade vivencia cada contexto, tanto político, 
econômico, cultural, aspectos que influenciaram cada 
nação formada a partir dele, já que a sociedade em si 
está em constante transformação, e, respectivamente 
vão-se criando seus próprios princípios, valores, para 
que se tenha um Estado que contemple a necessidade 
e/ou demanda da época.  

As transformações configuradas após a reforma 
do Estado na década de 1990 propuseram um novo 
modelo de gestão educacional, pautada nos princípios 
neoliberais, dentre os quais se destaca a 
descentralização, que se prima pela transferência de 
responsabilidade entre os entes federados, atribuindo 
funções, especialmente, à sociedade civil, que até então 
era de competência do Estado. Desse modo, é 
necessário para que a modernização da gestão 
educacional se desprenda dos mecanismos burocráticos, 
para que assim esse novo modelo de gestão atenda a 
demanda de produção no trabalho.  

Para Cabral Neto (2000), o modelo de gestão 
descentralizada da educação fica em evidência no 
contexto dos anos 1990 situa-se uma nova conjuntura, 
redesenhada pela influência das estratégias neoliberais 
que imprimem o reordenamento das relações entre o 
Estado e a sociedade. Embora, o Estado pregue a gestão 
descentralizada, é paradoxalmente centralizador, por 
ainda elaborar as políticas, programas, projetos, planos, 
currículos e avaliação, e com isso, a sociedade tem 



 

 
 

199 

liberdade de participar apenas na sua implementação e 
monitoramento, e não de elaborá-las.  

Na análise de Bresser Pereira (1998, p. 7), a 
reforma do Estado brasileira do deu-se por quatro 
problemas, a saber: 1) problema econômico-político – a 
delimitação do tamanho do Estado; 2) a redefinição do 
papel regulador do Estado; 3) no aspecto econômico-
administrativo – a recuperação da governança ou 
capacidade financeira e administrativa de implementar 
as decisões políticas tomadas pelo governo; e, 4) um 
aspecto político – o aumento da governabilidade ou 
capacidade política do governo intermediar interesses, 
garantir legitimidade, e governar. Sendo assim, 
delimitando o Estado, abre-se as portas para as 
privatizações, “publicização” e terceirização, como 
também, com a adoção do modelo gerencial que surge 
como instrumento capaz de aumentar a eficiência e 
eficácia das agências e instituições do setor público, 
controlar os gastos e serviços públicos, mediante a 
descentralização administrativa, concedendo maior 
“autonomia” aos órgãos.   

Na concepção de Castro (2007), o 
gerencialismo tem como características a 
descentralização das atividades em âmbito central para 
as unidades locais; a separação entre as instâncias 
responsáveis pela formulação e execução das políticas 
públicas; o controle dos serviços públicos, baseada em 
resultados e indicadores de desempenho; a distinção 
entre agências que realizam atividades exclusivas do 
Estado e serviços sociais e científicos de caráter 
competitivo; a terceirização dos serviços e o 
fortalecimento da alta burocracia. 

No âmbito da reforma no Estado, o 
planejamento torna-se instrumento para organizar as 
ações descentralizadas, transferindo as instâncias locais 
responsabilidades na implementação e execução das 
tarefas, antes atribuídas à esfera central. Na visão de 
Ferreira (2013, p. 77), o planejamento caracteriza-se 
pela “[...] capacidade financeira e administrativa de 
governar [...]”, assim como de “[...] garantir que as 
decisões tomadas sejam acatadas pelos segmentos 
afetados e que sua continuidade no tempo seja 
assegurada”. 

A Constituição Federal – (BRASIL, 1988), 
apresenta as possibilidades de modificações para a 
educação e gestão, no tocante à concepção de 
democratização e descentralização do ensino, 
enfatizando as seguintes questões: 

Art. 206 − O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios [...] VI – 
Gestão democrática do ensino público, na 

forma de lei. No que tange 
especificamente à descentralização, cria 
os Sistemas Municipais de Ensino; 

Art. 211 – A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de 
ensino (BRASIL, 1988). 

A gestão democrática na educação é um reflexo 
de mudança de paradigma e conquista alcançada através 
da CF/1988. Frente as mudanças econômicas, políticas 
levadas à cabo ao longo dos anos 1990, desde os entes 
federativos à escola tiveram que mudar e organizar a 
forma de funcionamento. Para tanto, a participação de 
todos os atores da educação neste processo de 
transformação é fundamental na concepção e 
implementação de um novo modelo de gestão para os 
sistemas de ensino em níveis federal, estadual e 
municipal.  

Tais modificações expressam a preocupação 
com a gestão democrática da sociedade civil e seu 
envolvimento no que concerne ao compartilhamento de 
responsabilidades na tarefa educacional por meio de 
estruturas participativas. A sociedade brasileira 
reivindicava políticas sociais consistentes que 
correspondam as suas necessidades fundamentais.  

O Estado planeja suas estratégias de 
desconcentração de serviços, trazem parcerias externas, 
recursos da iniciativa privada, do terceiro setor, dos 
estados e municípios. Em contrapartida, centralizam a 
elaboração dos programas, planos e projetos que os 
municípios precisam aderir para receber recursos da 
União, e assim, a tal autonomia que O Estado diz 
conceder aos entes federados, fica restrito, portanto, o 
Estado é regulador e centralizador nesse aspecto, e a 
gestão gerencialista é atuante nessa vertente.  
 
3 AS NOVAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM 
BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE NA 
EDUCAÇÃO  

Apesar das mudanças ocorridas decorrentes da 
Constituição Federal de 1988 e da Reforma do Estado 
brasileiro, não foi estabelecido como um movimento 
radical da centralização para a descentralização. Isso 
pelo fato de que o federalismo brasileiro não se formou 
pela dicotomia centralização versus descentralização, 
mas sim por uma continuidade entre esses processos, a 
qual sempre guiou as relações de poder entre as esferas 
regionais e locais e de âmbito central. 

O federalismo posto a partir da CF/1988 veio 
concomitante com o desenvolvimento da 
redemocratização. Nesse contexto, as políticas públicas 
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passaram a se apresentar com o foco em programas 
sociais para a população menos favorecida de direitos 
básicos, como saúde, segurança e educação. Ou seja, a 
educação passou a se apropriar de políticas de caráter 
assistencialista e tecnocrático. Assim sendo, com a 
perspectiva de ampliação da discussão sobre cidadania, 
essas políticas educacionais das décadas 1990 e 2000 
regidas pelos conceitos de descentralização e 
democratização da gestão, tornaram-se o foco principal 
da reforma educacional. 

No que tange à atuação governamental na 
execução, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 
seu segundo mandato (2007-2010), trouxe inovações 
para a gestão das políticas públicas educacionais ao 
investir nas parcerias entre municípios e estados (regime 
de colaboração). Nesse cenário, as políticas 
educacionais eram orientadas pelo Plano Nacional de 
Educação (2001-2010), com respaldo nos seguintes 
eixos: a) redefinição da política de financiamento da 
Educação Básica; b) democratização da gestão escolar; 
c) formação e valorização dos trabalhadores em 
educação – professores e funcionários da escola; d) 
inclusão educacional; e) ampliação do ensino 
fundamental para nove anos, dentre outros. Com base 
nisso, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
de 2007 deu respaldo à elaboração e subsidiou a 
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação, também de 2007. Dessa forma, em 
conjunto com a metodologia de planejamento 
estratégico que tinha como proposta a aquisição de 
atributos que viessem a privilegiar a gestão física e 
financeira de escolas municipais, estados, municípios e 
escolas aderiram a essa proposta. 

Para Ghiraldelli (2009), no momento da 
apresentação do PDE para a sociedade, o Plano 
direcionava-se para a chamada “federalização da 
educação básica”, ou seja, uma política de intervenção 
instrumental do governo federal nas condições de oferta 
da escolarização dos níveis de ensino básico nas redes 
públicas municipais e estaduais do país. Essa oferta 
caracterizava-se por convênios estabelecidos 
diretamente entre estados, municípios e o Ministério da 
Educação, oferecendo programas e ações técnicas e 
financeiras para a melhoria da educação. 

Ressalva-se que o PDE (2007) constitui-se por 
programas e medidas reunidos e transformados em um 
“plano executivo” -, tendo que enfrentar os problemas 
no que se refere à qualidade educacional, por meio de 
uma perspectiva sistêmica. Seu conjunto de ações 
contempla toda a educação básica, entre o ensino médio 
e formação profissional, ensino superior, dentre outras. 

Assim, o PAR surgiu como um desdobramento 
do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação 
(diretrizes constantes no PDE – 2007), que foi 
estabelecido no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 
2007. De acordo com este decreto, o PAR deveria, 
portanto, ser implementado por meio de quatro 
dimensões, a saber: 1) Gestão Educacional; 2) 
Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço 
e Apoio Escolar; 3) Práticas Pedagógicas e Avaliação; e 
4) Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Cada 
dimensão deveria ser composta por áreas que, por sua 
vez, apresentassem indicadores específicos que 
caracterizassem aspectos da realidade educacional a ser 
observada e avaliada por equipes locais. Para a sua 
implementação o MEC colocou à disposição dos entes 
federados instrumentos eficazes de avaliação e 
documentos para orientação da elaboração do PAR 
municipal, tais como: a) Instrumento Diagnóstico – 
PAR Municipal 2007-2011; b) Manual de Elaboração 
do PAR Municipal; c) Guia Prático de Ações (2008). 

Para a o monitoramento e execução das ações 
do PAR nos municípios, é necessário que se crie o 
Comitê Local do Compromisso, pois é de extrema 
relevância, segundo o Decreto n° 6.094 de 24 de abril de 
2007, que tem como finalidade promover a mobilização 
social e acompanhar as metas do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
Portanto, é uma maneira de promover a participação da 
sociedade tanto no processo de execução de um Plano 
do governo, bem como acompanhar se estas políticas 
estão melhorando a educação básica como prevista e/ou 
almejada.  
 
4 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NA 
EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A participação na gestão democrática 
possibilita uma maior qualidade das decisões tomadas e 
das ações realizadas, uma vez que, quando os conflitos, 
a realidade e a escolha das medidas tendentes a 
melhorar e/ou assegurar o nível de qualidade são 
realizadas por equipes de indivíduos originários e 
representantes de diversas categorias, oferece maiores 
garantias de qualidade das decisões tomadas e das ações 
executadas, do que um processo de problematização, 
escolha e implementação de soluções a cargo de um 
único individuo ou indivíduos que pertencem a uma 
única categoria, que teriam dificuldades em apreender 
toda a complexidade, dinamicidade e diversidade de 
elementos constitutivos dos problemas.  

As decisões tomadas coletivamente, a partir de 
uma mobilização da sociedade para participar dessas 
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atividades educacionais, decisões estas quando são 
executadas de forma articulada por indivíduos 
representando organismos de natureza e características 
diferentes, permitem a realização de ações 
convergentes, complementares ou conjuntas, conferindo 
à atividade maiores possibilidades de sucesso, através 
do acréscimo das competências e habilidade dos 
diferentes parceiros.  

A partir dos princípios neoliberais1, surgiu à 
nova forma de gestar a educação, em que o momento 
desconcentrou as tarefas, criou mecanismos de 
participação no que se idealiza uma gestão democrática, 
possibilitando uma maior qualidade das decisões 
tomadas e das ações realizadas, uma vez que, quando a 
problematização da realidade e a escolha das medidas 
tendentes a melhorar e/ou assegurar o nível de qualidade 
são realizadas por equipes de indivíduos originários e 
representantes de diversas categorias, oferece maiores 
garantias de qualidade das decisões tomadas e das ações 
executadas, do que um processo de problematização, 
escolha e implementação de soluções a cargo de um 
único individuo ou indivíduos que pertencem a uma 
única categoria, que teriam dificuldades em apreender 
toda a complexidade, dinamicidade e diversidade de 
elementos constitutivos dos problemas.  

Uma forma de proporcionar a participação da 
sociedade na educação foi à criação e implementação 
dos Conselhos. Com a descentralização, a flexibilização 
e a implantação dos preceitos educacionais 
contemplados na LDB n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 bem como os conselhos municipais de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, 
instiuídos por meio da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 
2007, tendo como destaque a participação da sociedade 
na gestão da educação – gerando os Conselhos 
(ANTONINI, 2012). 

Nesse contexto, o percurso que a gestão 
democrática faz por meio dos conselhos, desde os 
escolares até os conselhos denominados gestores ou 
controle social, é uma realidade tem procurado firmar-se 
e definir as políticas nos últimos anos, que tem 

                                                             
1 A neoliberalização na visão de Harvey (2008), desencadeou 
uma onda de movimentos de oposição tanto fora como dentro 
da sua área de influência. Então, os movimentos sociais, a 
mobilização da sociedade e sua participação em atos, cujos 
interesses fossem de ordem coletiva ou individual, o objetivo 
em comum destes grupos era de mudar a realidade que não 
condizia com a perspectiva de vida deles – o povo. Como 
exemplo, o referido autor ilustra os países capitalistas 
avançados, os movimentos tradicionais da classe trabalhadora 
de modo algum pereceram, nos quais se viram bastante 
enfraquecidos pelos ataques neoliberais ao seu poder. 

 

promovido à participação da sociedade no processo de 
formulação, acompanhamento e avaliação dos projetos 
educacionais e das políticas públicas em educação.   

A criação do Comitê Local do Compromisso 
no Plano de Ações Articuladas, é uma forma de a 
sociedade participar no monitoramento das ações do 
plano, se estão sendo executadas conforme a 
competência de cada ente federado, desde a assistência 
técnica, financeira através da União, como a execução 
por parte da prefeitura municipal.  

Diante disso, faz-se necessário que o Estado, 
por meio das políticas públicas promova a participação 
da população e o PAR, da forma como foi concebido é 
um espaço para a concretização deste processo. 

Em situações como estas, torna-se 
imprescindível desenvolver mecanismos 
que contribuam para o desenvolvimento 
de ações coletivas, a exemplo dos 
Comitês Locais de Compromisso, visto 
que estes devem ter uma atuação voltada 
para a mobilização social pela educação, 
por meio da articulação institucional, 
mobilização popular, produção e 
disseminação de conhecimento e 
comunicação. Estes comitês são 
considerados pelo MEC estratégicos na 
consolidação da atual política educacional 
brasileira (SILVA, 2013, p. 39). 

Os Comitês Locais do Compromisso Todos 
pela Educação devem ser constituídos pelos seguintes 
atores: representantes de associações e empresários; 
trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, 
Conselho Tutelar, e dirigentes do sistema educacional 
público cujo papel é o de mobilizar a sociedade, bem 
como acompanhar as metas concernentes ao IDEB 
(OLIVEIRA, 2012.)  

São vários sujeitos que podem constituir o 
Comitê Local do Compromisso. Com a participação de 
todos no processo da elaboração do diagnóstico, da 
escolha das ações mediante a análise das defasagens e 
dificuldades encontradas na educação básica e do 
efetivo acompanhamento dessas ações e considerando a 
participação ativa dos municípios neste processo, busca-
se a participação e mobilização social promover o 
rompimento de práticas como o clientelismo e favorecer 
a assistência.  

Por mais que tenham os mecanismos 
democráticos em seu processo de elaboração e atuação 
dos atores enquanto Comitê, para o monitoramento das 
ações do PAR, nota-se que a criação do Comitê é uma 
maneira do Estado regular as ações da sociedade no que 
tange na consolidação da política educacional 
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implementada no Brasil, já que são estratégias 
centralizadas do MEC.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo demonstrou o que ocorre nas 
políticas públicas em de âmbito nacional uma tendência 
ao dirigismo e ao centralismo da União sobre os entres 
federados. Com efeito, o próprio ordenamento legal 
prevê que a relação entre os entes federados deve se dar 
sob o regime de colaboração, exigindo, nessa 
constituição, relações de poder horizontalizadas. 
Conforme aponta a Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 211, as decisões sobre a gestão dos sistemas 
de ensino (federal, estadual e municipal) devem ser 
tomadas de forma compartilhada, considerando-se que 
cada instância federativa tem autonomia (BATISTA, 
2010).  

As Conclusões de estudos de Abrucio (2003), 
consideram que essa incoerência entre o que é imposto 
pela Constituição e o que se dá na prática induziu um 
tipo de “municipalização” com negociações políticas 
entre os estados e municípios sem que houvesse uma 
“arena” institucional que mediasse o estabelecimento e 
cumprimento de critérios claros de repasse de funções, 
de modo que este processo depende muito mais do jogo 
político de gestores, estando, portanto, para além da 
política educacional em si. 

Dessa forma, a gestão democrática, acaba 
sendo mais ideológica no sentido de planejamento e 
organização do Estado, e a gestão gerencialista fica 
mais evidente nesse processo; o democrático fica no 
monitoramento desses programas, ações e execução 
tanto no sistema educacional quanto no ambiente 
escolar que a sociedade deve participar por meio de 
conselhos e comitês. 

Na análise de Castells (1999), o processo de 
globalização realimenta o crescimento da produtividade, 
− embora a globalização mundial tenha proporcionado à 
aproximação dos povos, facilitando a comunicação, 
tendo como a tecnologia uma importante ferramenta de 
informação no campo econômico, político, social e 
cultural. Foram estabelecidas também novas dinâmicas 
de interação e comunicação, proporcionando à 
sociedade ter uma mobilização social mais ativa, 
podendo assim participar democraticamente das 
diversas temáticas que possam ter interesse e/ou 
objetivos, participação que além exercitar a cidadania de 
cada sujeito, também estimula o crescimento pessoal 
e/ou coletivo nos aspectos social, econômico, político e 
educacional.  

Existem, portanto, desafios para a educação do 
Brasil no que diz respeito à participação garantida da 
comunidade nas decisões da escola, como também na 
elaboração e acompanhamento de 
planos/programas/projetos oriundos da União para 
implementação pelos estados e municípios, em que nem 
sempre a sociedade é informada dos seus direitos e 
deveres enquanto cidadãos, e já que a proposta tem sido 
a participação e o acesso dessas ações implementadas, é 
interessante que haja uma maior divulgação desse 
processo de acompanhamento, levando em consideração 
que estes projetos buscam atender às necessidades da 
sociedade em um contexto competitivo, capitalista e 
globalizado. 

O PAR é mais um plano centralizado, 
documento de diretrizes elaborado pelo MEC aos 
estados e municípios. As unidades que o aderem 
precisam pensar na sua demanda educacional conforme 
as ações disponibilizadas no documento. Considera-se 
também que sua implementação em municípios carentes 
foi de grande ajuda para que estes reconheçam a sua 
realidade local, levantem dados para elaborar um 
diagnóstico para que assim eles possam aderir ao Plano 
e receber recursos da União para melhorar a educação 
básica, o que favorece a colaboração entre a União e os 
entes federados.  

A União dá o apoio aos entes federativos por 
meio da assistência técnica e financeira, o PAR precisou 
criar um órgão de participação popular, que é o Comitê 
Local do Compromisso no período de vigência de 2011-
2014, que é o segundo documento implementado, pois o 
primeiro foi o período de 2007-2010. Dessa forma, os 
diversos representantes da sociedade − integram o 
Comitê e assim participam do acompanhamento, 
fiscalização e execução das ações do Plano. Portanto, é 
uma forma de mobilizar a sociedade, considerando que 
é mais um avanço para o sistema educacional, e se 
enquadra na perspectiva da gestão democrática que 
gradativamente vai ganhando espaço na educação.  
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INCLUSÃO DOS FILHOS DE CASAIS HOMOPARENTAIS NA ESCOLA: LEGISLAÇÃO E A PRÁTICA DO 
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RESUMO: Esta pesquisa visou investigar o atual cenário da organização, recepção e iniciativas das escolas para a 
inclusão dos filhos/as de famílias homoparentais promovidas pela gestão escolar, na cidade de Natal/RN. Para isto 
foram lidas as normativas de referência das políticas públicas de educação em vigência, produzidos no Brasil entre os 
anos 1996 a 2016, foram realizadas entrevistas com dois pais que ofereceram uma essencial contribuição de dados e 
foram utilizadas ideias de Fraser (2007), Louro (2001), Candau (2008) e Pierucci (1999), com uma paralela relacão com 
as normativas de referência da educação nacional e local para aferir se estas normativas são respeitadas pelos modelos 
de disposição dos arranjos escolares. Notou-se certo desejo de inclusão por parte das escolas e que, respaldado na 
satisfação dos pais dessas famílias fundada em detalhes e eventuais atividades que evidenciam a igualdade, elas têm 
pragmaticamente alcançado. Mas estes processos acontecem com uma falta de sintonia com os dias atuais, como se as 
escolas não acompanhassem a naturalidade de um direito adquirido e que está presente nas escolas, que devem evitar 
constrangimentos a essas famílias. As escolas buscam incluir através da alteridade, da compreensão de direitos e 
deveres, da discussão sobre diversidade, mas torna difícil para as crianças fazerem relações entre esses ensinamentos e a 
inclusão tematizada nesta pesquisa por evitar o debate sobre orientação sexual e gênero, em razão da resistência de 
famílias conservadoras à discussão do tema, condição que preserva uma diferenciação de atribuição de status social. 

Palavras-chave: Homoparentalidade; Gestão; Inclusão. 
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1 INTRODUÇÃO 

A família é uma instituição que nos últimos 
tempos esteve em bastante discussão, ocasionando 
mudanças notadas no campo social. Dentre estas 
mudanças está o fato de que hoje é cada vez mais 
comum casais e famílias formadas por pessoas do 
mesmo sexo que tiveram filhos/as a partir da adoção 
(CASTRO, 2012). Deste modo, a homoparentalidade é 
uma realidade do século XXI no Brasil, especialmente 
por cada vez mais ter suas demandas por identidade e 
reconhecimento deferidas pelo nosso Poder Judiciário 
(OLIVEIRA, 2013). Como consequência destas 
recentes decisões, crianças e adolescentes adotados por 
casais homoafetivos estão ingressando nas escolas, que 
devem encontrar-se preparadas para recebê-los.  

Além das famílias constituídas através da 
adoção, há casos em que divorciados passam a se 
relacionar com pessoas do mesmo sexo e formam um 
novo arranjo familiar com seus filhos, ainda que não 
consubstanciado civilmente. Neste e no outro caso, o 
status social atribuído aos homossexuais, conforme 
Nancy Fraser (2007), deve partir do foco na igualdade 
entre os indivíduos de forma que os promovam a 
parceiros integrais na interação social. Com isto, coube 
à pesquisa adentrar esta proposta de igualdade através 
de entrevistas com pais/mães de famílias homoparentais 
na cidade de Natal/RN para conhecer o atual cenário da 
organização, recepção e iniciativas das escolas para a 
inclusão dos filhos/as dessas famílias promovidas pela 
gestão escolar.  

Com este intuito esta pesquisa se debruçou nas 
respostas e resultados indicados pelos pais de famílias 
homoparentais para se aproximar das iniciativas 
praticadas pelas escolas e se estas atendem as 
normativas de referência vigente, mas também analisou 
contextos, potencialidades, perigos e demais aspectos 
sobre como estas iniciativas estão sendo postas pela 
gestão escolar para acolhida dos filhos de famílias 
homoparentais.    

 
Metodologia  

Para isto foram lidas as normativas de 
referência das políticas públicas de educação em 
vigência, produzidos no Brasil entre os anos 1996 a 
2016, sendo estas a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
que passa por constantes modificações; o Plano 
Nacional de Educação – PNE, Lei nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014; o Plano Estadual de Educação do RN, 
Lei Nº 10.049, de 27 de Janeiro de 2016, em vigência 

do ano de 2015 à 2025, e o Plano Municipal de 
Educação do município de Natal/RN (local da 
pesquisa), Lei N.º 6.603 de 01 de Abril de 2016, 
também em vigor de 2015 à 2025; os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN (1997) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais – DCN (2013), para subsidiar as 
perguntas aos pais e o contexto para análise das 
respostas em comparação com estes documentos de 
referência da educação e as suas práticas, observando 
algumas particularidades atuais além de investigar 
questões internas das escolas para uma maior 
proximidade da pesquisa com o caso concreto. 

De um lado, foram realizadas entrevistas com 
dois pais que ofereceram uma essencial contribuição de 
dados e, por outro, foram utilizadas ideias, 
especialmente através de Nancy Fraser (2007), Guacira 
Lopes Louro (2001), Vera Lúcia Candau (2008) e 
Pierucci (1999), o que culminará no aprofundamento e 
aprimoramento dos instrumentos teóricos para fins de 
análise dos dados colhidos acerca dos aspectos teóricos 
e contextuais da construção da inclusão de minorias, 
especialmente às ligadas às questões de gênero e 
orientação sexual, na educação.  

Ademais, seguindo os objetivos da pesquisa, 
estes materiais, para fins de análise, foram relacionados 
com as normativas de referência da educação nacional e 
local e será aferido se estas normativas são respeitadas 
pelos modelos de disposição dos arranjos escolares para 
a inclusão das crianças pesquisadas no espaço escolar.  

 
2 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

As entrevistas foram realizadas de 06 de abril 
de 2018 à 18 de maio de 2018. Foi realizada a leitura 
dos documentos citados antes das entrevistas com os 
pais/mães para enriquecer e direcionar estas entrevistas 
que vieram a suceder. Estes, no geral, se mostraram 
satisfeitos com a forma que as escolas têm recebido os 
seus filhos, mas alguns detalhes revelados além do que 
foi declarado, devem ser contemplados.  

Seguindo o roteiro da entrevista notamos que 
as famílias seguiram trajetórias diferentes até a adoção, 
uma (família A) foi constituída após muito tempo de 
relacionamento e notado que estavam sentindo que era o 
momento de adotar, já a outra (família B) foi um 
planejamento anterior ao relacionamento. Em relação à 
forma que enxergam a função de formação cidadã pela 
escola, as duas famílias acreditam ser importante, mas 
as observações começam por aqui, pois, apesar desta 
afirmação, a família A disse que em dado momento a 
escola procurou separar atribuições como ensinar 
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matemática e português para a instituição e o “bom dia”, 
“boa tarde” e “licença” para os pais. É importante notar 
a relação das respostas e práticas adotadas pelas escolas, 
especialmente em razão da sensação de satisfação dos 
pais, para notar o motivo de satisfação ou até se a boa 
relação dos pais com as escolas facilita a compreensão 
com a falta de iniciativa escolar ou se estas sejam 
falhas, como neste caso diante de uma proposta de 
formação cidadã pela escola. 

Esta formação integra a educação, e deve ser 
alicerçada nos mais diversos temas, como a orientação 
sexual, que toca a desmistificação, o preconceito e a 
liberdade para parte da sociedade, como orientado nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) 
acerca de a satisfação dessas curiosidades contribuir 
para impulsionar o desejo de saber ao longo da vida, e 
não gerar tensão e uma possível inibição da capacidade 
investigativa com a negação da não satisfação dessas 
curiosidades, aspectos de interesse amplo da educação. 
A respeito da opinião dos pais sobre a orientação sexual 
ser tematizada pela escola, a família A se mostrou 
favorável, acredita ser importante, lembrou de uma 
atividade feita pela escola, mas também que a escola 
não propunha tratar diretamente sobre o tema. Já a 
família B afirmou que acredita que deve ser falado, sim. 
Com os maiores com uma maior desenvoltura, mas que 
também com os pequenos deve-se buscar uma forma de 
ensinar e desconstruir o que de oportuno dispor o 
assunto.  

No que concerne à dificuldade, com famílias 
conservadoras, de explanar sobre orientação sexual e 
gênero na escola uma articulação com as ideias de 
Pierucci (1999) é relevante para a clareza desta oposição 
a uma educação solícita às abstrações a respeito da 
diferença e de minorias. Para ele:  

A diferença que define o outro e o 
distancia de mim é da ordem dos sentidos, 
e ela é grupal. A diferença coletiva é um 
dado imediato da percepção sensorial. É 
um dado dos sentidos. Para você dar o 
passo seguinte, para chegar até a 
igualdade por trás, ou apesar, das 
diferenças, há que fazer uma abstração 
que à primeira vista não é nada 
complicado [...], mas para as pessoas de 
mentalidade conservadoras acaba 
parecendo uma distorção de má fé da 
evidencia mais imediata. (PIERUCCI, 
1999, p. 96) 

Esta abstração é o processo de discernimento a 
ser implementado pela educação ao se expressar sobre 
estes temas e que é tão censurado por esses pais, em 
uma demonstração de sentimento de defesa em face de 

alguém que “distorce por má fé” algo que eles não 
explicitam e, como resultado, aparenta que a 
circunstância é um mal contra eles e não contra as 
famílias homoparentais. Isto é o que se efetiva e faz-se 
visível e, logo, é propagado e naturalizado, mas a real 
distorção é a produzida por essa conduta e em 
detrimento das famílias homoparentais, como uma lição 
do que deve ser desvendado pela educação para que não 
perdure e prolifere.  

A desconstrução proposta pela teoria Queer 
acomoda-se nesta afirmação de quem experimenta 
conviver com uma subjetividade que o desvaloriza de 
forma velada. Louro (2001, p. 550) afirma que a prática 
pedagógica deve considerar as estratégias e 
procedimentos educacionais implicados para cada 
situação, assim, esta teoria permite “pensar a 
ambiguidade, a multiplicidade e a fluidez das 
identidades sexuais e de gênero” no tocante aos alunos 
de ensino médio, mas, além disso, comporta “novas 
formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a 
educação” (LOURO, 2001, p. 550) o que pode ser 
trabalhado a longo prazo com os alunos menores. 

Conforme Louro (2001), numa ótica 
desconstrutiva, seria demonstrada a mútua 
implicação/constituição dos opostos e se passaria a 
questionar os processos pelos quais uma forma de 
sexualidade (a heterossexualidade) acabou por se tornar 
a norma, ou, mais do que isso, passou a ser concebida 
como ‘natural’. A naturalização deve acontecer quando 
algo é normal, mas, neste caso, o normal é apenas a 
natural posição dessa naturalização como um alvo a ser 
desnaturalizado para esta inclusão, o que, segundo os 
pais/mães entrevistados/as não é exercitado pela escola.  

Em relação às escolas em que os filhos estavam 
matriculados durante o processo de adoção foi dito um 
pequeno resumo do que tem acontecido com as escolas: 
que não havia nenhuma iniciativa específica para 
promover esta inclusão, mas que eles se sentiam bem 
acolhidos pela escola. Havia apenas uma relação voltada 
à igualdade, contudo, sem discussões afins à esta 
inclusão na escola.   

Com isto, concerne registrar que logo 
emergirão acontecimentos que desvendam razões para 
esta aprovação da recepção escolar. Ademais, é 
importante, como reforçado pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), que um 
ambiente escolar que tira dúvidas sobre a sexualidade 
gera melhorias de relação social e diminuição da 
angústia e agitação dos alunos, além de a sexualidade 
deixar de ser assunto para provocação e medo e passar a 
ser motivo de reflexão, desígnio dessas instituições em 
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relação ao ambiente e emoções propícias para o 
aprendizado e, de acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (2013), ao citar o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos - PNEDH, a principal 
função da educação básica é a disseminação do 
conhecimento socialmente produzido e acumulado e a 
democratização da escola, o que não é exercitado em 
face da falta de iniciativas. 

A respeito das preocupações dos pais no 
tocante à escola em que os seus filhos estudam foi 
relatado pelas duas famílias o mesmo dilema: de 
conversar com a direção das escolas sobre a situação de 
sua família e antecipar como eles e como as escolas 
atuariam em futuras situações. Corroborando com a 
opinião geral desses pais sobre a inclusão dos seus 
filhos pela escola, as duas famílias se mostraram 
satisfeitas, com a família B citando uma pequena 
mudança em uma atividade e a família A afirmando que 
eles estão fazendo o que há na lei e indo além disso. 
Esta questão de fazer o que há na legislação é 
controverso enquanto as mudanças nas atividades 
processam-se usualmente em razão de um tratamento 
igual a todos os estudantes.  

As famílias também ratificaram que a opinião 
dos seus filhos relativa às escolas era positiva e que não 
houveram impasses, mas a resposta da família B 
referente à pergunta que seguiu expressou outra 
avaliação. Ao ser perguntado sobre quais sugestões 
daria à escola, a família B revelou um problema, que 
sente falta do “Dia da Família”, que havia na escola 
desde antes da possibilidade de adoção por famílias 
homoparentais, em razão dos múltiplos formatos 
familiares atuais, divorciados, filhos criados pelos avós 
e etc., mas foi iniciada uma pressão recentemente, após 
a possibilidade de adoção por casais homoparentais, e a 
direção cedeu à pressão. Ora, por qual motivo antes 
dessa possibilidade de adoção a direção escolar manteve 
este formato de comemoração e hoje houve tanta 
pressão por parte das outras famílias e a mudança de 
postura por parte da escola?!  

Há, com isto, uma demonstração de maior 
força das famílias e dos costumes destas diante das 
nossas normativas da educação analisadas, pois 
podemos encontrar nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 2013, p. 341) que as escolas 
devem “tratar datas comemorativas e que permeiam o 
calendário escolar de forma articulada com os 
conteúdos dos Direitos Humanos de forma transversal, 
interdisciplinar e disciplinar” e é importante esta 
articulação abraçar as disciplinas e suas comemorações 
sem timidez ou sem ímpetos diferentes, a depender da 

proximidade do momento à presença dos pais, que 
confundam os alunos.  

A família A, ao falar sobre sugestões, disse que 
não havia o que sugerir e espontaneamente lembrou 
uma atividade com os personagens da turma da Mônica 
que buscava desconstruir ideias que apontavam para as 
diferenças entre grupos e pessoas, atividade que foi 
lembrada outras vezes, como uma demonstração de uma 
família reconfortada com atividades que se 
centralizavam na igualdade entre os sujeitos.  

Conforme Pierucci (1999, p. 29) entre a 
afirmação das pessoas e a sua rejeição “medeia uma 
serie de procedimentos discursivos tendentes a aumentar 
as distâncias” entre os seus signos “para fazer funcionar 
a diferença enraizando no dado biológico ou no dado 
cultural". É a razão de que, para conservadores, não são 
apenas costumes ou modos restritos de condutas, como 
a família homoparental, que não são palatáveis, mas as 
questões que no geral expõem a igualdade “desencadeia 
sua violência verbal” como “o discurso dos direitos 
humanos, o discurso revolucionário da igualdade" 
(PIERUCCI, 1999, p. 29) são práticas que funcionam e 
expõe o óbvio (atuar com um discurso de igualdade) 
sobre injustiças de status, para quem convive com estes 
exemplos.  

Isto introduz a relevância da próxima pergunta 
no contexto escolar. Ao serem indagados/as se as 
escolas abordavam em atividades escolares mais a 
igualdade ou as diferenças de grupos ou pessoas durante 
suas lutas por inclusão afirmaram que era mais utilizada 
a igualdade, mas as duas famílias, em especial a família 
A, demonstraram que a escola margeava bastante o 
enfoque nas diferenças para conscientizar sobre a 
igualdade. 

Nancy Fraser (2007), Pierucci (1999) e Candau 
(2008) contextualizam a luta pela igualdade através do 
modo de lidar com as diferenças e são importantes para 
esta análise. Contudo, Pierucci (1999) utiliza as 
expressões “direita” e “esquerda” para se referir às 
parcelas da sociedade que historicamente e 
costumeiramente frisaram as diferenças e a igualdade, 
respectivamente, em seus discursos. Em suma, Pierucci 
(1999) destaca os perigos que a diferença acarreta para 
quem apoia a igualdade e a inclusão, mas dá vazão a 
essencializar a diferença em seus discursos por 
igualdade.  

Pierucci (1999) afirma que um dos perigos de 
essencializar a diferença nos discursos por igualdade é 
que a diferença não só apenas prolifera a si mesmo 
durante a ordem do discurso como ela “nunca é somente 
da ordem do discurso, mas também da ordem material” 
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(PIERUCCI, 1999, p. 122), ou seja, ela se materializa 
quando presente nas orações por igualdade. Segundo 
ele, esses discursos por igualdade que essencializam a 
diferença: 

Trazem em si mesmas um ardil, que a 
meu ver provém justamente desta sua 
ambiguidade, uma debilidade hereditária: 
o fato de ter sido o amor da diferença 
alimentado no campo (ultra) conservador 
duzentos anos a fio, e só mui 
recentemente incorporado em algumas 
faixas ou zonas do campo de esquerda, 
este fato torna o clamor pelo “direito à 
diferença” dificilmente distinguível da 
defesa das diferenças própria do estoque 
de certezas do senso comum conservador. 
(PIERUCCI, 1999, p. 31) 

Ou seja, um discurso por igualdade, mas que 
alimente as diferenças, suscita atributos históricos que 
favorecem materializar e propagar mais a diferença e a 
desigualdade do que a igualdade e a inclusão. Destarte, 
Fraser (2007) destaca o mesmo a respeito da política de 
identidade de minorias que lutam por reconhecimento, 
mas que realçam as diferenças de grupos sexuais 
existentes em diferenciações que os constroem como 
correlatos desvalorizados de grupos historicamente tidos 
como referencias, neste caso os heterossexuais.  

Por fim, ao ser sugerida a lembrança de outras 
atividades para a família A, a adaptação da turma da 
Mônica que desconstruía falsas impressões e sublinhava 
a igualdade foi novamente lembrada, nenhuma outra 
atividade foi descrita, apenas essa, apesar da frisada 
satisfação com a escola. Já a família B sugeriu, ao final 
da entrevista, ter espaço para ser escutado, como 
exemplificou com uma pequena mudança na forma que 
a escola sempre grafava “Pai” e “Mãe” em seus 
documentos e foi sugerido substituir por “Responsável 
1” e Responsável 2”, adequada a qualquer formato 
familiar.  

Neste caso, as opções disponíveis por parte das 
escolas são reduzidas, pois além de algumas iniciativas, 
como o “Dia da Família”, que foram retiradas (com as 
circunstâncias supracitadas) por pressão dos outros pais, 
será por pressão nos mesmos meios das demais famílias 
que estes serão escutados e conhecidos por parte das 
escolas, pois não há iniciativas específicas a esta 
minoria, e estes espaços podem não ser suficientemente 
satisfatórios.  

Há uma satisfação baseada em um sentimento 
de igualdade, mas que não é real ou amplo como 
deveria. A espontaneidade das famílias manifestou que 
atitudes simples das escolas que enfatizam a igualdade 

em suas poucas atividades que desconstroem 
preconceitos os satisfazem, apesar de não haver muitas 
lembranças sobre um leque de atividades escolares para 
sua inclusão, serem retirados formatos de organizações 
de reuniões ou comemorações que os beneficiem, não 
haver organização escolar específica para a recepção 
dos seus filhos e etc.  

Segundo Candau (2008) a escola deve 
promover uma educação intercultural, pois sempre que a 
sociedade promoveu apenas uma cultura ou 
comportamentos houveram violências e a negação do 
outro. Para esta educação intercultural a escola deveria 
promover: 

Trata-se de um enfoque global que deve 
afetar todos os atores e todas as 
dimensões do processo educativo, assim 
como os diferentes âmbitos em que ele se 
desenvolve. No que diz respeito à escola, 
afeta a seleção curricular, a organização 
escolar, as linguagens, as práticas 
didáticas, as atividades extraclasse, o 
papel do/a professor/a, a relação com a 
comunidade etc. (CANDAU, 2008, p. 54) 

Estas dimensões são as impressões esperadas a 
serem deixadas pelas escolas para uma inclusão com 
igualdade e que ofereça o mesmo status cidadão aos 
alunos, mas não foi o retorno obtido nas entrevistas 
aplicadas e nem as impressões e informações 
transmitidas pelos pais em suas entrelinhas. 

Há algumas iniciativas nas escolas que 
tematizam a família em projetos, a dúvida que não foi 
respondida é como tocar diretamente e desconstruir 
assuntos voltados a família homoparental se as escolas 
se posicionam contrárias a pautar temas como 
orientação sexual e gênero em seu ambiente? E se 
esperam situações desconfortáveis para agir, como 
explanam a situação sem abordar esses assuntos? Foi 
notado que a principal estratégia das escolas, nestes 
momentos, já que evitam desenvolver sobre orientação 
sexual e gênero em seu ambiente, é a de utilizar o 
discurso de que os indivíduos “são diferentes, mas 
iguais na diferença” mas esse comportamento carece de 
cuidados como supracitado. 

 
3 CONCLUSÃO 

A pesquisa perseguiu e atingiu seus objetivos 
em colher e alcançar informações que retratem as 
concepções dos envolvidos e os contextos dessas 
informações. Nota-se um certo desejo de inclusão por 
parte das escolas e que, respaldado pelos pais dessas 
famílias, elas têm pragmaticamente alcançado. Mas 
quanto ao modo que esses processos acontecem cabem 
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algumas considerações. Há um clima de falta de 
sintonia com os dias atuais, como se as escolas não 
acompanhassem a naturalidade de um direito adquirido 
e que está presente na sociedade e, por conseguinte, nas 
escolas, que devem evitar constrangimentos a essas 
famílias e até mesmo a estudantes homossexuais.  

Estes objetivos verificaram que, por um lado, 
as escolas buscam incluir através da alteridade, da 
compreensão de direitos e deveres, da prática da 
solidariedade, da discussão sobre diversidade e demais 
práticas que são positivas, criativas e convenientes. Por 
outro lado, torna difícil para as crianças fazerem 
relações entre esses ensinamentos e a inclusão 
tematizada nesta pesquisa em razão da falta de debate 
sobre orientação sexual e gênero, já que até mesmo 
adultos compreendem esses conceitos supraditos, mas 
sua moral ofusca a associação dessas concepções com a 
discriminação, mesmo muitos destes, por exemplo, 
sendo seguidores de religiões que pregam o amor.  

Isto ocorre em razão de questões que passeiam 
inconscientemente em nosso pensamento abstrato e se 
solidificam, em uma definição de Boaventura de Souza 
Santos (2006, p. 447) bem lembrada por Candau (2008, 
p. 52), por intermédio de um conceito que ele chama de 
“topoi”, e que define como os “lugares comuns 
retóricos, mas abrangentes de determinada cultura. 
Funcionam como premissas de argumentação que, por 
não se discutirem, dada a sua evidência, tornam possível 
a produção e a troca de argumentos”. Neste caso a 
produção e a troca de argumentos são limitadas a 
“topoi” que inibem a escola de propor a discussão 
dessas premissas, e o legitima através da demarcação de 
espaço fortalecida pela pressão dos pais.  

Esta pesquisa não sugere não tocar na temática 
da diferença, mas realça os perigos de essencializá-la e 
fatos que os justifiquem, além de modos de contornar 
estas questões. Ora, se a pressão das famílias 
conservadoras tem surtido efeito os resultados para os 
profissionais da educação não são nada favoráveis e, 
então, a dedicação notada nesses profissionais sofre uma 
poda em sua pedagogia.  

Com isto pode-se observar que os resultados 
que a pesquisa alcançou refletem avanços relativos às 
iniciativas que desenvolvam a noção de integrar os 
alunos, compreender os colegas e, especialmente, a 
satisfação notada nos resultados que intervenções 
baseadas na igualdade proporcionaram. Mas requer 
maior atenção os recuos. Estes desobedecem normativas 
de referência da educação e obedecem aos pais 
conservadores no modo de orientar a discussão (ou falta 

de discussão) de tabus morais que deem lastro às noções 
de integração e compreensão supracitadas. 

A falta de informações de uma geração passada 
de jovens que hoje são gestores de escolas e que não 
conviveu com a atual realidade social e os avanços da 
atual legislação (com novas possibilidades de direitos 
como o da família homoparental) e que cresceu distante 
de conhecimentos ao qual sua falta suscita confusões, 
não deve inibir que a atual geração reúna informações 
que os tornem aptos à convivência com os dias atuais e 
o seu novo contexto de direitos das famílias 
homoparentais, como a da adoção, o que abrange saber 
lidar com interdições e artifícios que tiram a 
naturalidade de circunstâncias que intimidam escolas a 
desenvolver esclarecimentos e reflexões sobre as 
famílias homoparentais e temas afins, como orientação 
sexual e gênero, o que é para ser o seu papel. 

Há esta satisfação dos pais das famílias 
homoparentais fundada em detalhes e eventuais 
atividades escolares que evidenciam a igualdade como 
as poucas intervenções ou ocasiões recordadas pelos 
pais (ressaltando a importância de notar o modo de as 
escolas lidarem com as diferenças) e com a resistência 
de parcelas sociais conservadoras diante de políticas e 
iniciativas de inclusão além de uma recusa do 
pensamento abstrato, para discussão do tema, o que 
encontrou respaldo nesta pesquisa, e sugere o 
aferimento da ingerência da pressão das famílias na falta 
de discussão no ambiente escolar e em sala de aula 
sobre esses temas, condição que preserva o controle de 
uma diferenciação de atribuição de status social. 
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Resumo: O estudo apresenta uma pesquisa feita a presidentes do Conselho Escolar. Teve objetivo de saber da 
participação do diretor no fazer democrático. Os presidentes entendem que os diretores conhecem a teoria, o que falta 
em alguns é colocar em prática. 
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1 INTRODUÇÃO 
Os Conselhos Escolares se apresentam como 

órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador, mobilizador 
e pedagógico, reconhecemos este órgão como o 
principal mediador para o alcance da gestão 
democrática. Destaca-se a necessidade de termos na 
gestão escolar, diretores que não sejam meros 
administradores, apresentando ao Conselho Escolar 
discurso e questões que ele simplesmente já leva pronto 
e finalizado, preterindo a inteligência das pessoas, 
querendo demonstrar a importância da “participação 
elementar de verbalização e discussão em grupo sobre 
questões já definidas anteriormente” (LUCK, 2005, p. 
18). A comunidade escolar deve ser vista como seres 
pensantes, em constante processo de aprendizagem, 
visto que são pessoas em busca da melhoria pessoal e 
profissional, seres que não são engessados, mas que se 
constroem no diálogo, na reflexão. 

Com convicção as lutas sociais por uma 
educação de qualidade igualitária, estão escritas na 
história da educação do Brasil, linha de debate e sentido 

em favor da democracia foi percorrida, no chão da 
escola é representada através do Conselho Escolar, para 
dar materialidade a Constituição de 1988 que originou 
respeitáveis mudanças políticas para a sociedade 
brasileira, notadamente no que se refere à 
democratização, favorecendo a prática democrática no 
cotidiano da escola.  

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB, nº 9394/96, houve avanços 
significativos no campo da educação, dentre eles a 
preconização da gestão democrática no ensino público, 
o que engrandece a luta de vários grupos sociais por 
uma política de educação de qualidade no Brasil desde 
os anos 1990. A LDB, nº 9394/96, em seu art.14, 
estabelece uma orientação legal que respalda a 
participação na construção do projeto Político 
Pedagógico para as normas de gestão democrática das 
redes públicas prevê “a 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” (BRASIL, 1996). 
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Ressaltamos no Plano Nacional de Educação – 
PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, sancionada 
sem vetos, em 25 de junho de 2014, precisamente na 
meta 19, estratégia 19.5 o estímulo à constituição e o 
fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 
municipais de educação, como instrumentos de 
participação e fiscalização na gestão escolar e 
educacional, inclusive por meio de programa de 
formação de conselheiros. A gestão democrática 
apresenta também, no Plano Municipal de Educação do 
Município de Mossoró/RN, na meta 19, a constituição e 
o fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

Em concomitância da Lei com a prática do 
nosso trabalho o Grupo Articulador de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares – (GAFCE1) da Rede 
Municipal de Ensino do município de Mossoró-
RN,  promoveu um plano de ação para orientar e 
estimular os Conselhos Escolares a uma gestão 
participativa pedagógica, administrativa e financeira. 
Diante disso o GAFCE promove estudos, formações e 
visitas in loco, no sentido de fortalecer os Conselhos 
Escolares na perspectiva de fomentar todos os membros 
a serem sujeitos participativos, como afirma Paro (2007, 
p. 18) “Uma sociedade democrática só se desenvolve e 
se fortalece politicamente de modo a solucionar seus 
problemas se contar com a ação consciente e conjunta 
de seus cidadãos”. No entanto, para que existam 
assembleias abertas para o diálogo no Conselho Escolar, 
é necessário um diretor que aceite, estimule e articule o 
diálogo entre todos que compõe a escola.  

O objetivo da pesquisa é identificar a 
participação do diretor no fazer democrático, nas 
práticas das reuniões do colegiado do conselho escolar, 
das escolas da Rede Municipal de Ensino do município 
de Mossoró/RN. Em vista disso o GAFCE promoveu 
esta pesquisa segundo a visão dos presidentes destes 
conselhos, no dia 04/10/2017, no auditório Alcides Belo 
que se localiza a Rua Pedro Alves Cabral nº01 no bairro 
Aeroporto.  

Esta pesquisa emergiu diante das várias 
dúvidas dos presidentes acerca da atuação do diretor nas 
reuniões do Conselho Escolar, por vezes esquecia que 
era conselheiro. Tais indagações nos levam a querer 
conhecer, como o presidente do Conselho Escolar vê a 
participação do diretor nas escolas da Rede Municipal 
de Ensino do município de Mossoró/RN nas reuniões do 
Conselho Escolar? Partindo deste questionamento 

                                                             
1 O GAFCE de Mossoró/RN é formado por 3 (três) membros 
nomeados pela Portaria Nº 018/2017 – SEMEEL/GS. 

iniciamos a pesquisa intitulada “Conselho Escolar e a 
participação do diretor no colegiado”. 

Para desenvolvermos nossa pesquisa utilizamos 
estudos bibliográficos, observação in loco, (visitas às 
Unidades de Educação) e atendimento corpo a corpo 
com os presidentes dos Conselhos Escolares e diretores 
das escolas da Rede Municipal de Ensino de Mossoró-
RN. Aplicamos questionário com 1 (uma) pergunta 
aberta a 21(vinte e um) presidentes de Conselhos 
Escolares, totalizando 42% dos 50 presidentes dos 
conselhos de escolas de Ensino Fundamental, no dia no 
dia 04/10/2017, onde solicitamos que eles falassem 
sobre  “ Como você vê a participação do diretor nas 
reuniões do Conselho escolar? 

Destacaremos a análise de 4 (quatro) 
presidentes por acharmos que suas respostas apresentam 
informações que orientam a discussão aprofundada do 
fato averiguado, uma vez que apresenta suscintamente a 
atuação do diretor nas reuniões do Conselho Escolar das 
escolas da Rede Municipal de Ensino de Mossoró/RN. 

O percurso metodológico foi feito em uma 
abordagem qualitativa de levantamento diversificado 
por ponderarmos a melhor maneira de responder aos 
nossos questionamentos, ao se referir as características 
da investigação qualitativa, segundo Bogdan e Biklen 
(1994. p. 48) “[...] os dados recolhidos são em forma de 
palavras ou imagens e não de números. Os resultados 
escritos da investigação contêm citações feitas com base 
nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação.” 
Daí a importância de utilizar dados das entrevistas na 
forma de citações para apoiar nossas investigações. 

Desta feita, a pesquisa qualitativa nos ajudará a 
responder e entender qual a participação dos diretores 
das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Mossoró/RN nas reuniões do Conselho Escolar.  

Para subsidiar nossa pesquisa, utilizaremos 
suporte teórico de autores como Paro (2007-2015-
2016), Luck (2005), Medeiros (2007), Medeiros e 
Oliveira (2008) Freire (2009) que dedicam seus estudos 
a uma administração escolar que oportunize o sujeito a 
ser participante ativo nas práticas que permeiam o 
cotidiano escolar, promovendo o diálogo e a 
democracia.  

 
2 A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR NAS 
REUNIÕES DO CONSELHO ESCOLAR.  

Relevante ressaltar que o GAFCE promove 
ações com diretores junto aos conselhos escolares 
incentivando a serem parceiros, que compreendam o 
que é qualidade na escola pública, busque a inserção dos 
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sujeitos da escola para as tomadas de decisões, 
respeitando o tempo e a heterogeneidade de opiniões. 

Observando as respostas hora analisadas, 
ressaltamos na fala do presidente, que o diretor 
reconhece precisar do conselho como parceiro nas ações 
administrativas, pedagógicas e financeiras, porém 
muitas vezes tem que tomar decisões individuais, seja 
por esquecimento ou por agilidade em dá uma resposta 
ao problema chegado. 

Com relação à pergunta, a presidente 21 diz 
que: 

A diretora é muito participativa em todas 
as reuniões, apesar de tantas dificuldades 
encontradas no seu cotidiano na escola, 
mas sempre solucionando  os problemas 
com muito êxito, é atuante e  transparente 
em tudo que faz. 

Na fala da presidente 21, a diretora demonstra a 
vontade de ser participativa nas reuniões mesmo com as 
dificuldades encontradas, que a mesma apresenta 
transparência no seu trabalho, porém quando diz 
“sempre solucionando os problemas com muito êxito” 
demonstra que absorve a demanda que envolve os 
assuntos administrativo, pedagógico e administrativo 
sozinha, não compartilhando com o conselho que 
também é gestão, podendo assim aliviar o encargo das 
demandas. 

Essa atitude da diretora, na qual o presidente 21 
se refere, pode observar que ela não tem tempo para 
fazer uma reflexão das suas próprias ações, prioriza 
resolver a seu modo, para vê todas as demandas serem 
resolvidas em tempo hábil, atendendo primeiro o 
burocrático estatal. Podemos dizer que procura agilizar 
as ações muitas vezes com juízo da própria cultura, das 
suas vivencias enquanto aluno ou profissional que foi 
em outros anos. 

Para o presidente 19  sua resposta diz: “vejo 
como extrema importância, pois é o diretor que 
promove uma gestão participativa e democrática, ele 
deve ter uma visão de conjunto entre vários setores 
administrativo e pedagógico”, o presidente 8, fala da 
importância “ativa, participativa e aberta do diretor às 
opiniões dos outros membros […] nas decisões da 
escola inclusive a financeira”. Para o presidente 4 “ a 
diretora tem participação ativa, está sempre presente às 
reuniões, colabora com opiniões e ajuda na tomada de 
decisões” 

Na fala da presidente 19 ela não se vê como 
agente promovedora do trabalho associado, da ação 
construtiva em conjunto, espera que o diretor promova a 
gestão coletiva, passa pra ele a responsabilidade de 

envolver todos os sujeitos nas múltiplas atividades da 
escola. Porém na fala do presidente 8 observamos que o 
diretor através do seu diálogo nas reuniões, está 
promovendo o fazer democrático em sua práticas 
administrativas e pedagógicas. 

Assim entendemos nas falas dos presidentes 
que os diretores participam das reuniões como sujeitos 
colaboradores e democráticos, promovendo o diálogo e 
a reflexão, porém quando analisamos os discursos que 
chegam até o GAFCE ou quando fazemos visitas in 
loco, encontramos muitas indagações, por que que o 
Conselho Escolar ainda não é visto como parceiro 
participativo da gestão escolar? O que está faltando para 
que o conselho não seja visto como apenas um grupo de 
reuniões? Por que o diretor não busca o conselho como 
uma administração coletiva? Entendemos que pra 
alcançar uma gestão democrática é preciso “uma gestão 
que abre toda uma organização da escola pública à 
participação de todos no poder de decisão” Freire apud 
Bastos 2009, p. 146, com diálogos, reflexão, construção 
e desconstrução do sujeito, obtendo a ação em conjunto, 
com a finalidade da educação de qualidade para todos 
os alunos. Acreditamos no que diz Paro (2015, p. 25) 
quando 

[…] na verdade se o administrador é a boa 
mediação para a realização do fim, e se o 
fim é o aluno educado, não há nada mais 
administrativo do que o próprio 
pedagógico, ou seja, o processo de educa-
lo. É, portanto, o pedagógico que dá a 
razão de ser ao administrador, senão este 
reduz a mera burocratização. 

Não existe um bom diretor, nem uma gestão 
democrática efetiva se não houver o compromisso de 
administrar em conjunto, participando do pedagógico e 
vendo o administrativo, ou o burocrático se assim queira 
nomear, como um caminho para enaltecer o pedagógico, 
alcançando resultados positivos no desenvolvimento dos 
alunos. Pois 

Se queremos uma escola transformadora, 
precisamos transformar a escola que 
temos aí. E a transformação dessa escola 
passa necessariamente por sua 
apropriação por parte das camadas 
trabalhadoras. É nesse sentido que 
precisam ser transformados […] o próprio 
trabalho no interior da escola (PARO, 
2016, p.15). 

São estas camadas trabalhadoras que conhecem 
a verdadeira realidade do chão da escola, e só elas, e por 
elas, que devemos levantar a bandeira de uma gestão 
que traga o Conselho Escolar como parte de sua 
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administração, mas de uma maneira coletiva, múltipla e 
plural, com auto avaliação e reflexão. Uma reflexão 
dentro do espaço escolar com todos se respeitando, 
vozes que se multiplicam em favor do bem está do 
outro, em favor de dá vez ao outro, sem pensar na 
individualidade, mas na dualidade, um diretor que veja 
sua equipe, como refere Medeiros e Oliveira (2008, p. 
36) “profissionais que estão no dia a dia construindo a 
educação pública brasileira” traçando caminho que 
chegue ao aluno, educação que o transforme, ou que o 
ajude a se construir como cidadão ético que lute pelos 
seus direitos respeitando seus deveres. 

Compreendemos que está na cultura do 
administrador que na escola este termo é dado ao 
diretor, que as atividades burocráticas sobressaem as 
pedagógicas, uma logística de grupos separados, este 
resolve o administrativo e este o pedagógico, uma 
cultura organizacional que há muito tempo vem regendo 
a educação pública e que está sendo rompida por 
diretores participativos, espelhado na fala do presidente 
8, demonstrando que há em sua escola uma gestão 
democrática, todos participando das decisões escolares, 
onde a administração pode ser em conjunto, todos no 
mesmo caminho, de mãos dadas para a escola pública 
de qualidade. 

 
3 CONCLUSÃO 

Com ênfase nos depoimentos e no aparato da 
base legal, enquanto GAFCE devemos fomentar estudos 
que promovam o diálogo e a reflexão, onde a teoria 
impulsione para a ação democrática conforme o 
pensamento de Medeiros e Oliveira (2008, p. 38) “os 
propósitos mais gerais da gestão democrática, que são 
as possibilidades de desburocratizar a prática dos 
profissionais e de descentralizar o poder decisório” as 
diretrizes do grupo é estreitar o mecanismo de 
democratização mostrando que direção e conselho são 
participe de uma só gestão, um caminho de uma mesma 
direção para se chegar a uma educação igualitária. 

Motivar o diretor para continuar com uma 
postura de participação, “atuante e transparente em tudo 
que faz” como a presidente 21 relatou, as ações do 
diretor deve ser em parceria com todos os sujeitos da 
comunidade escolar, concebendo uma gestão flexível 
atendendo aos interesses dos alunos. 

Assim, entendemos que o desenvolvimento da 
gestão da educação, acontece também no âmbito do 
Conselho Escolar, quando sua função se expressa no 
acompanhamento do processo educativo, onde todos os 
envolvidos possam planejar, implementar e avaliar as 
ações, num processo permanente de participação e 

avaliação. Dessa forma, se faz necessário um diretor 
desprendido de olhares e perspectivas individualista, 
sobretudo reconhecendo que gestão não deve ser 
concebida como uma fórmula pronta e inflexível. 

A autonomia da escola surge da política ética 
construída nas reuniões com a comunidade escolar e 
Conselho Escolar, se libertando das amarras do 
individualismo, ser um diretor que espelhe ação, como 
aponta o presidente 19 quando diz “[…]o diretor que 
promove uma gestão participativa e democrática, ele 
deve ter uma visão de conjunto entre vários setores 
administrativo e pedagógico” ampliando a visão de um 
mero administrador, pois todo diretor é pedagógico. 

Neste sentido apesar de compreendemos a 
visão da fala do presidente 19 em querer um diretor que 
seja o líder de equipe, que pode e deve fazer mudança 
na escola, acreditamos na participação conjunta, em 
sociedade dos que fazem a escola. Lá é o espaço que 
fotografa a imagem da atuação dos sujeitos na 
construção da gestão escolar democrática.  

O diretor em sua função não é só administrador 
ele é pedagógico, pode e deve fazer o diferente, 
contribuindo para uma gestão democrática que respeita 
a cultura a qual a escola está inserida, a comunidade e 
suas memórias, dando oportunidade para desempenhar o 
papel que a escola pretende cumprir diante da sociedade 
com autonomia. 

Os estudos designam que o diretor sabe o 
caminho para gestão democrática, até se esforça para 
que aconteça, porém a administração estatal cobra em 
seu conteúdo, a atuação de um dirigente que dê resposta 
imediatista perante os condicionantes burocráticos, que 
são apresentados às escolas, sem priorizar o fim que é a 
educação qualitativa e igualitária para nossos 
estudantes. 

Nas práticas educacionais a atuação do diretor 
precisa ser repensada por ele, fazer auto avaliação, já 
que os 100% tem formação acadêmica, conhecendo a 
teoria das pesquisas publicada pelos estudiosos com 
pesquisas em administração democrática, escola pública 
de qualidade, entre outros temas em relação à gestão 
democrática para uma educação de qualidade com 
direitos iguais para todos. Os presidentes dos Conselhos 
Escolares reconhecem que os diretores sabem e entende 
a teoria científica, o que falta em alguns é colocar em 
prática esta teoria, fazendo um exercício diário de 
cidadania e democracia.  

Desse modo o diretor pode sentir-se integrante 
do conselho escolar, se perceber na fala dos presidentes, 
que tão bem reconhece a importância do esforço da sua 
administração. O diretor que tem o Conselho Escolar 
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como parceiro de sua administração, alivia suas 
demandas burocráticas, surgirá mais tempo para 
participar das ações pedagógicas da escola. São as 
atividades pedagógicas bem elaboradas, que atrai a 
comunidade a perceber a escola como local que inspira 
aprendizagem, constroem pessoas pensantes, cidadãos 
respeitáveis com o ambiente e com o outro.  
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RESUMO: Este artigo objetiva explicitar a contribuição do diário de pesquisa dos gestores escolares na construção da 
natalidade política destes profissionais. A pesquisa consiste em bibliográfica e empírica, tendo como base teórica os 
estudos de Barbosa (2010), Chaves (2009) e Arendt (1992), dentre outros. 
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1 INTRODUÇÃO 
O presente trabalho é parte de uma pesquisa de 

mestrado ainda em construção cujo contexto traz 
conceitos arendtianos como natalidade, política, 
participação e outros que constituem o arcabouço do 
pensar político de Hannah Arendt. A dissertação está 
sendo conduzida com a finalidade de compreender o 
sentido atribuído pelos gestores escolares à natalidade 
política1 no espaço público de ação e do discurso. 

Inicialmente, desconsideramos o uso de 
determinadas técnicas de pesquisa acreditando que não 
conseguiríamos obter o sentido que os gestores 
escolares constroem acerca da natalidade política apenas 
observando e questionando. Por isso, as técnicas de 

observação e entrevista serão realizadas posterior ao 
instrumento diário de pesquisa, cuja estrutura partirá dos 
escritos íntimos desses profissionais mencionados. No 
princípio, foi necessário ouvir e perceber o sentido e o 
sentimento dos sujeitos partícipes dessa pesquisa e 
escolhemos fazer uso do instrumento em questão como 
procedimento de forma que pudessem discorrer a 
respeito de seu cotidiano e revisá-lo sempre que 
desejassem. 

Os escritos foram obtidos a partir de dois 
gestores de escolas do Ensino Fundamental da rede 
pública estadual situadas na cidade de Assú/RN e 
nominadas “Escola I” e “Escola II”, alcunhadas fictícias 
e justificadas com a finalidade de preservar o anonimato 
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das instituições nas quais os partícipes atuam. A escolha 
dos gestores partiu do seguinte critério: eleitos para o 
segundo mandato, logo esperamos que as experiências 
desenvolvidas na primeira gestão tivessem contribuído 
para um exercício consciente de suas ações e discursos, 
significativas no arcabouço teórico de Hannah Arendt. 

O diário de pesquisa foi solicitado aos gestores 
como um exercício e sob duas finalidades: relatar o 
cotidiano (evidenciando sentimentos, preocupações, 
ações e projetos) e o pensar sobre si. Por meio dos 
escritos encontramos respostas que denotam o pensar 
dos pesquisados, na perspectiva de evidenciar sua 
natalidade política a qual, muitas vezes, é ignorada pela 
pressa diária. Finalmente, o diário de pesquisa consiste 
em viabilizar uma expressão que busca ser “de dentro e 
não de fora” (LAFER, 2007. p. 290), assim como 
sugerem outros procedimentos (questionários, 
entrevistas, dentre outras). Esse dito corresponde a 
situação em que o sujeito fala de algo a partir de sua 
vivência, do espaço onde se constituiu protagonista, sua 
linguagem e escrita deve ser espontânea, livre e 
perpassada pelos sentidos e sentimentos nascidos das 
experiências constituídas no ambiente. 

Este artigo objetiva demonstrar a contribuição 
do diário de pesquisa dos gestores escolares na 
construção da natalidade política, tendo como 
problemática a seguinte questão: qual a contribuição 
do diário de pesquisa para a compreensão da 
natalidade política dos gestores escolares? O uso do 
diário de pesquisa pelos gestores escolares foi 
fundamentado sob três perspectivas: a) encontrar pistas, 
traços ou indícios que revelassem a natalidade política 
dos gestores escolares ou, pelo menos, quando ela 
surge; b) descobrir o sentido da compreensão política 
nas ações e nos discursos dos gestores escolares, de 
modo a amenizar as ações mecânicas por parte desses 
profissionais que, sob via de regra, estão para atender as 
demandas superiores; e c) perceber nos escritos dos 
gestores o sentido de suas ações/discursos no cotidiano 
escolar.  

Quanto à pesquisa, esta é classificada como 
bibliográfica e empírica, tendo como base teórica os 
escritos de Barbosa (2010), Chaves (2009) e Arendt 
(1992), dentre outros autores. E no tocante a estrutura 
do artigo está subdividido em três tópicos: o primeiro 
aponta o diário de pesquisa como espaço de expressão 
da natalidade política; o segundo registra o diário de 
pesquisa como espaço de construção da compreensão 
política; e, finalmente, o terceiro tópico evidencia o 
diário de pesquisa dos gestores como espaço para o 
pensar. 

 
2 DIÁRIO DE PESQUISA: ÍNDICIOS DA 
NATALIDADE POLÍTICA DOS GESTORES 

O diário de pesquisa tem um papel fundamental 
na construção da dissertação mencionada, constitui o 
início da base metodológica com a finalidade de ouvir e 
compreender o sujeito a partir do espaço de sua 
existência por meio de suas ações e escritos. De acordo 
com Borba (apud BARBOSA, 2010, p. 13), o 
instrumento em questão suscita “um re-olhar sobre si 
mesmo no ato de andar, fazer, estar e ser”. Para Barbosa 
(2010, p. 18),  

A prática do diário de pesquisa [...] cria 
condições para oportunizar o que 
podemos denominar de aprendizagem 
existencial, aquela voltada para o 
aprendizado não somente de fórmulas ou 
pensamentos prontos, mas do processo de 
elaboração de si. 

Isso nos permite compreender que o uso desse 
instrumento rompe com a formação do conhecimento 
matematizado, objetivo e de estrutura 
epistemologicamente cartesiana. Barbosa (2010, p. 31) 
apresenta seu pensar sobre essa situação ao afirmar que, 

[...] o modelo de se fazer ciência e de 
produzir conhecimento que marcou a 
sociedade no século XX, e ainda 
apresenta suas marcas nos dias atuais, tem 
se caracterizado por uma visão 
matematizante, que destaca, por um lado, 
a relevância da mensuração dos 
fenômenos e a linguagem matemática 
como condição para serem reconhecidos 
como científicos e, por outro, a separação 
do sujeito observador do objeto 
observado.  

Para Arendt (1992), esse modo de constituir a 
ciência e a distância do sujeito investigador do objeto 
analisado apresenta um dos grandes fracassos da 
modernidade, pois para se constituir o pensar é 
necessário que o olhar de quem age e discute seja de 
dentro para fora (ARENDT, 1992). Nesse sentido, 
apresentamos o diário de pesquisa aos gestores 
escolares para que descrevessem o cotidiano de suas 
atividades, se percebendo na ação e no discurso a partir 
de suas realidades, livre das amarrações escrito-
acadêmicas, e que decorresse sua vida gestora. 

O instrumento em questão é uma importante 
ferramenta de conhecimento de si por parte do sujeito 
observado, cujo processo encaminhará o surgimento da 
subjetividade desse indivíduo sobre uma realidade que 
em muito a determina, configurando a possibilidade 



 

 
 

215 

dele dar conta do conhecimento de mundo e também de 
si nesse espaço a se conhecer (SCHIO, 2006). No 
entanto, reconhecemos a dificuldade que aqueles 
profissionais encontraram de se descreverem, pois, 
aparentemente, a escrita não é uma prática comum 
presente na rotina e sequer valorizada no exercicio da 
gestão. 

De acordo com a nossa experiência 
desempenhada na função como Assessora Pedagógica 
na 11ª DIREC/RN (Diretoria Regional de Educação e 
Cultura), a prática de escrita encontrada no papel do 
gestor se configura como essencial para as tarefas do 
cargo, porém a escrita criativa e livre por parte desse 
profissional é minimizada quando, no cotidiano, há 
modelos padronizados a seguir, ou seja, modelos 
determinados pelos orgãos diretivos (diretorias e 
secretarias). Essa prática mecânica se distancia da 
escrita criativa, espontânea que deveriam ter os gestores 
escolares. De acordo com Barbosa (2010), somente o 
exercício da escrita no cotidiano poderá inserir o sujeito 
no interior de uma cultura e de forma de pensar mais 
reflexiva. 

Visitando os gestores nos espaços de trabalho e 
sempre conversando a respeito da construção dos 
diários como forma de relembrá-los de uma atividade de 
pesquisa combinada encontramos dificuldades, os 
partícipes apresentaram obstáculos em expressar uma 
escrita intíma, receosos de serem julgados e mal vistos. 
Um dos percalços foi fazê-los entender que nenhuma 
critíca estaria voltada à produção escrita, mas na 
compeensão do sentido da natalidade política por meio 
da ação e do discurso, para tanto foi necessário que os 
gestores se vissem e nos mostrassem seus sentidos e 
sentimentos, que gostaríamos de ver e compreender seus 
“andaimes estruturantes” do pensar e do agir. 

Para Barbosa (2010), o termo andaimes tem um 
importante significado no diário de pesquisa, com 
aspectos da construção do si. É no entendimento desse 
autor que nos pautamos para explicar aos gestores que 
seu pensar, agir e ser são aspectos constituintes de sua 
forma de gerir uma instituição escolar. Podemos 
conceber o vocábulo como,  

Há que serem escondidos. Sempre nos 
ensinaram, nossos professores e nossos 
pais, que não devemos mostrar nossas 
fraquezas, nossas imperfeições, nossos 
medos. [...] esses cacos e amontoados de 
coisas também fazem parte da construção. 
De nossa contrução. [...] somos o que 
conseguimos nos tornar com nossos cacos 
e nossas imperfeições. Mesmo que não 

queiramos, nossos “cacos” estarão sempre 
presentes (BARBOSA, 2010, p. 35). 

Nos diários delineados pelos gestores 
encontramos inúmeros andaimes que direcionaram e 
direcionam suas ações e seus discursos no espaço 
público de suas gestões. Os escritos muito ou pouco 
falam de si, dos sentidos e dos sentimentos de pessoas 
estrangeiras que assumiram ao cargo de gestor, que 
lutam cotidianamente por uma natalidade política, 
muitas vezes, tendo que  aceitar imposições e/ou 
resistindo de forma silenciosa, mas lutando para não se 
constituirem um apátrida no exercício de suas funções. 

Os andaimes podem se constituir parte da 
natalidade do gestor. Quando nos referimos a natalidade 
estamos pensando a partir da definição de Arendt (2013, 
p. 233) de que “A essência da educação é a natalidade, 
[...] o fato de que novos seres nascem para o mundo”. 
Compreendemos que o gestor escolar não nasce pronto 
para a função como uma condição biológica, mas se 
constrói no cotidiano da atividade da gestão. Desse 
modo, a gestão recebe constantemente profissionais 
vindo de outras atividades educativas (professor, 
coordenador, apoio pedagógico) que ao se candidatarem 
para gerir e serem eleitos aparecem como novidade, 
como uma possiblidade ou o “ainda-não” agostiniano. 

Esses recém-chegados necessitam ser 
acolhidos, e também familiarizados, com esse novo 
espaço e seu legado. A tarefa da gestão é, portanto, 
introduzí-los nesse mundo que lhes antecedem e que 
continuarão depois deles. Nesse sentido, a natalidade 
política do gestor “[...] diz respeito à dinâmica entre o 
mundo historicamente constituído e a chegada dos 
novos, que podem intervir nele”. Dessa maneira, 
buscamos no diário de pesquisa as pistas, traços, 
indícios, ou seja, os andaimes que revelam a natalidade 
política do gestor no exercício da gestão, buscando 
compreender como ela acontece, quando acontece e por 
que acontece. 

 
3 A CONSTRUÇÃO DA COMPREENSÃO 
POLÍTICA DOS GESTORES POR MEIO DO 
DIÁRIO DE PESQUISA 

O diário de pesquisa no qual o gestor apresenta 
seu sentido a respeito do exercício da gestão 
possibilitará duas ações: oportunizar o pensar sobre si 
por meio da escrita particular e o agir sobre o 
pesquisador, que fará uso dos escritos do sujeito 
partícipe e desenvolverá sua capacidade de tradução e 
interpretação desse material, também se construindo no 
processo. Dessa forma, gestor e pesquisador se 
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intercomunicarão no espaço do diário e crescerão 
mutuamente na condição do pensar. 

Nesse sentido, compreendemos que esses 
sujeitos se constroem por meio do diário de pesquisa 
cujos escritos descrevem histórias e incidentes que 
contêm marcas do que teremos de dizer (CHAVES, 
2009). A contrução desse instrumento poderá promover 
a capacidade do indivíduo em pensar e possivelmente 
atuar sobre suas ações, os escritos não pertencem a 
alguém que esteve na escola que observou e perguntou, 
são palavras, sentimentos e intenções de quem 
protagonizou nessa instituição. Essa afirmação está 
presente no livro A vida do espírito, de Hannah Arendt, 
ao sustentar que cabe ao historiador “inquirir para poder 
dizer como foi” (ARENDT, 1992, p. 16). Para Barbosa 
(2010, p. 12), o pensar e a formação a partir do diário 
não: 

[...] seria dádiva ou doação, mas 
construção consquistada por seres que se 
responsabilizam, se autorizam e se 
autonomizam nos seus coletivos sociais, a 
falarem sobre o que precisam como 
alimento da alma e da carne, como forma 
de se alterarem-com-o-outro e com-o-
mundo. 

A autora Hannah Arendt se outorga a falar a 
respeito da natalidade e se configura em um resgate da 
experiência de alguém que reagiu aos eventos que sobre 
ele incidiram (LAFER, 2007). Da mesma forma a 
escrita do gestor se configura na intimidade do seu 
pensar, resgatando a experiência que vive, mas com 
possíveis possibilidades de se tornar pública. Barbosa 
(2010, p. 34) certifica que a, 

[...] passagem de uma escrita pessoal para 
uma escrita pública, a possibilidade da 
escrita, despreocupada, criadora, como 
registro livre, ao mesmo tempo 
significativo para o sujeito que escreve, 
[...] traz em seu bojo a possibilidade e o 
desejo contido de se tornar pública. 

A escrita pessoal do gestor que aparentemente 
pode ser desorganizada, sem sentido ou sem valor para 
alguns, se organizará na construção do pensar, 
edificando uma sistemática ordenada até alcançar as 
condições de uma interpretação e posterior publicação. 
A partir desse evento, cabe ao pesquisador a publicidade 
dos escritos que serão traduzidos a luz de suas análises, 
assim é nesse contexto que o investigador termina por 
expressar de “fora para dentro” a compreensão a 
respeito do que está escrito, pois as análises pertencem 
aos escritos de outros sujeitos, a um indivíduo que não 
foi protagonista no espaço da pesquisa, mas viveu os 

fatos, sentimentos e sentidos consolidados no cotidiano 
por meio do sujeito da escrita. 

Esses escritos provenientes dos diários de 
pesquisa têm se configurado em verdadeiros registros 
do cotidiano dos gestores, mesmo que de forma inibida 
e inicialmente rigída - com algumas fragilidades de 
escrita diária. Identificamos relatos da compreensão dos 
sujeitos sobre suas atividades na gestão, como: a 
compreensão a respeito da gestão democrática e a 
submissão das possiblidades tecnicistas desenvolvidas 
pela introdução do gerencialismo; as obscuridades dos 
conceitos democráticos; a ausência do aspecto político 
na sua compreensão; e, por fim, a pouca participação 
dos pares se configuram em registros no diário. 
Descobrimos, também, projetos bem sucedidos e 
caminhos traçados para novas ações, além das faltas e 
ausências a respeito dos sentimentos sobre as ações e os 
projetos para a instituição. Nesses escritos, conseguimos 
compreender que há uma consciência política sendo 
desenvolvida ou uma compreensão política, como diria 
Hannah Arendt. 

Mesmo encontrando alguns andaimes que 
provavelmente nos apontará caminhos da natalidade, 
sentimos ausência de outros, de fracassos e de acertos 
que não foram tão bem explicados. Isso nos permite 
compreender que ainda estamos caminhando pelos 
aspectos da exclusão do que aparentemente não pode ser 
dito e muito menos publicado. Para Brea et al (2010), 
todo o arcabouço da formação do sujeito deve ser 
demonstrado, faz parte da construção do próprio ser 
(natalidade política) e de sua chance de dotar o mundo 
de significado (compreensão política) sem precisar se 
apoiar no corrimão das doutrinas, das ideologias e dos 
preconceitos, ou seja, pensar sem suporte (CORREIA, 
2010). 

A ausência desse sustento no discurso dos 
gestores tem se constituído como uma das dificuldades 
no momento de escrever livremente sobre seu ser, pois 
há a preocupação com o certo e o errado, o conveniente 
e o incoveniente, o que pode ser posto no diário e o que 
não pode2. O que compreendemos é que essa exiguidade 
de um modelo, de um padrão de orientações, tem 
deixado os partícipes inseguros a respeito de sua escrita 
e estimulado, muitas vezes, o espírito da desistência. 
Essa situação surgiu no período em que desenvolveram 
os diários pertencentes a metodologia da dissertação em 
desenvolvimento, sempre questionando: como escrever? 
como devo colocar essa parte? o que falar desse 
contexto? Percebemos que a ausência do corrimão 
fragilizou a escrita do instrumento em discussão. Diante 
dessa fragilidade foi preciso que eles escrevessem e 
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fizessem uso de seus escritos como perspectivas de 
desenvolver o pensamento e consequentemente atualizar 
os dados oriundos do mundo externo. 

Para Schio (2011, p. 129), o pensar prepara os 
assuntos para o mundo, seja interno ou externo, para a 
busca do significado deles, e continua,  

O pensamento obedece ao princípio de 
não contradição, por isso é livre para 
organizar e desorganizar os dados, buscar 
outras possibilidades em busca do que 
eles querem dizer, daquele ensinamento 
positivo ou negativo que os fatos, os 
acontecimentos [...] podem auxiliar na 
atuação do julgar. 

A significativa contribuição do diário de 
pesquisa é, portanto, favorecer o ato de pensar e 
posterior tomada de compreensão política, ir para além 
da obediência das orientações do Estado para a gestão, 
porque se tornou comum a utilização do intelecto para 
organizar dados, conhecer, dificilmente para o pensar. É 
no ato de questionar, autorizar e pensar que se inicia a 
natalidade política. Quando os gestores não refletem, ou 
seja, não pensam por meio de seus escritos e de sua 
realidade, desenvolvem a submissão, a obediência, e se 
tornam pervertidos pelo sistema vigente, distanciam-se 
terminantemente da compreensão política. 

 
4 O PENSAR DOS GESTORES EXPRESSO POR 
MEIO DO INSTRUMENTO DIÁRIO DE 
PESQUISA 

Inicialmente, podemos afirmar que o diário tem 
cumprido seu papel com a construção da dissertação 
através das seguintes ações: encontrar traços, pistas, 
andaimes das possibilidades de natalidade do gestor; 
descobrir o sentido da compreensão política nas ações e 
nos discursos dos gestores; e finalmente, entender o 
sentido das ações e dos discursos dos gestores no 
cotidiano escolar.  

Esse terceiro tópico do artigo apresenta 
fragmentos da escrita dos diários dos gestores e do 
entendimento a respeito da natalidade política, da 
compreensão política e do pensar político com análise a 
partir das ideias de Hannah Arendt. Para essa autora, o 
ato de pensar não se configura apenas como uma 
atividade reflexiva, vai além desse aspecto (TELES, 
2013). Segundo Teles (2013, p. 74), o pensar arendtiano 
“atingiu o topo das questões humanas, se tornando uma 
realidade tangível e se transformando em um evento de 
cunho político”, o qual possivelmente levará o sujeito a 
uma compreensão política que norteará suas ações e 
discursos no espaço público. 

Na política contemporânea ou nos espaços 
públicos, a atividade do pensamento cresce em 
importância, haja vista estar na capacidade do 
pensamento a produção do julgar e o enriquecimento 
das experiências vivênciadas pelo sujeito gestor. A 
ausência do pensamento e da formação do julgar 
promovem a mediocridade dos ações e dos discursos e a 
obediência do sujeito a um sistema dominante e 
colonizador, situação que Arendt expressa no 
julgamento de Eichmann (FRY, 2010) ao observar que 
o nazista não pensa a respeito de seus atos e afirma o 
chamado apenas de burocrata, cumpridor de ordens 
(TIZZO, 2016). 

Posto isso, é perceptivel nos escritos de um dos 
partícipes alguns fragmentos da atividade de pensar. 
Mesmo que inibidamente, ele nos apresenta a sua rotina 
diária vinculada a responsabilidade individual e 
coletiva, e expressa: 

A atuação diária na vida de um gestor 
compromete-se com as “cobranças”, não 
somente limitada ao órgão mantenedor, 
mas a toda a sociedade que confia e 
espera por resultados satisfatórios, tanto 
no âmbito individual quanto coletivo. [...] 
o dia-a-dia do gestor, norteia-se em 
prestar serviço a comunidade escolar, em 
documentações, atendendo as questões 
sociais, conflitos de família dos nossos 
alunos em meio a violência [...] 
(GESTOR DA ESCOLA I). 

Esse fragmento demonstra que o gestor pensa e 
tem ciência que há uma responsabilidade com a 
comunidade educativa que o elegeu e também coletiva e 
externa correspondente aos pais dos alunos os quais 
esperam da escola resultados satisfatórios para a 
aprovação e a aprendizagem de sua comunidade 
discente; também compreende que a Secretaria de 
Educação e a Diretoria Regional nem sempre 
estabelecem parcerias na promoção do aluno, muitas 
vezes essas instituições cobram, situadas como órgãos 
com grande poder de dominação, o que termina por 
inibir o espaço público da ação e do discurso do gestor, 
limitando a atuação democrática e a liberdade, conceito 
vinculado ao sentido político arendtiano. 

Outro aspecto expresso pelo gestor no seu 
diário de pesquisa é o pensar e o compreender que sem 
os espaços democráticos dificilmente acontecerá a 
gestão democrática. Esse descontentamento é expresso 
no instrumento em discussão, no qual recortamos um 
fragmento, abaixo transcrito: 

[...] meu trabalho começou com os 
funcionários, iniciei reunindo eles. Para 
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mim, era essencial que todos entendessem 
que para qualquer coisa acontecer na 
escola o papel de cada um é fundamental. 
Na educação temos mais que uma função, 
cada um de nós tem uma missão. 
Precisava resgatar essa estima para poder 
contar com cada funcionário na minha 
gestão. Não importa o que faz, importa o 
que façamos todos olhando na mesma 
direção, todos podem e devem participar. 
Queria, de fato, fazer da minha gestão 
uma gestão democrática, por que no papel 
já existia (GESTOR DA ESCOLA II). 

O partícipe é ciente da importância dos espaços 
democráticos para o exercício de uma gestão, seu 
primeiro passo foi resgatar o coletivo escolar e trabalhar 
a participação nas decisões ocorridas no espaço público. 
Em sua escrita identificamos que ele é consciente de 
que há uma gestão que se efetiva no cotidiano e uma 
gestão normativa - “escrita no papel” -, um modelo 
determinado pelo Estado e fiscalizado pelas Secretarias 
de Educação e Diretorias Regionais. Esse conflito entre 
as duas expectativas de gestão leva a uma situação 
muito conhecida, denominada Crise da Gestão Escolar. 

Para Arendt (1992), essa atividade dos gestores 
recorre ao pensamento que possibilita desvelar as 
experiências escritas, ou seja, a atividade de 
compreensão, a qual permite aos diretores se 
reconciliarem com o exercício de sua gestão, espaço no 
qual chegam e continuam como estranhos a cada novo 
evento com que se deparam. E essa compreensão é, 
portanto, interminável, já que se depara sempre com 
novas ações e novos discursos que demandam uma 
significação constante da compreensão do ambiente e 
das pessoas com as quais compartilham a existência. 

 
5 CONCLUSÃO 

O diário de pesquisa, inicialmente, não estava 
posto como instrumento metodológico para a 
dissertação em construção, como mencionado 
anteriormente em outras discussões no presente 
trabalho, pois pensávamos em uma condição empírica 
mais conhecida como a observação e a entrevista. O 
reconhecimento do espaço da instituição e da gestão 
seriam descritos pelo gestor em uma dinâmica de 
perguntas e respostas, algumas observações diárias e 
alguns acessos e posteriores leituras dos documentos da 
escola. Tinhamos, pois, a proposta de entrevista-
observação-análise de conteúdo, todavia a autora 
Hannah Arendt nos permitiu refletir que nem sempre 
essas técnicas tomadas na abordagem inicial trariam os 
resultados almejados, principalmente por buscar 

compreender algo como o “sentido” de uma natalidade 
política para os gestores investigados. 

A palavra em destaque nos possibilitou 
entender que esses métodos tradicionais de pesquisa não 
trariam a compreensão que precisávamos, em 
compreender que nem sempre as respostas que 
buscamos surgirão através de um caminho planejado e 
determinado, as vezes precisamos imergir em situações 
sem modelos determinados, como diz a própria Arendt 
(1992) ao ter analisado os discursos de Rosa 
Luxemburgo, sem corrimões para se sustentar. 

Os instrumentos iniciais de coleta de dados não 
foram descartados e também não puderam configurar 
como o início do caminho metodológico, foi preciso 
encontrar uma ferramenta que fizesse o gestor falar 
livremente a respeito de sua realidade sem estar preso a 
padrões normativos, com intimidade e propriedade da 
prática de sua gestão, autor de sua própria escrita. Foi a 
partir dessa eventualidade que o diário de pesquisa 
surgiu nesse contexto, sendo ele capaz de realizar 
nossos anseios. 

Arendt (1992), no exercício do seu pensar, 
sempre valorizou a experiência de quem viveu no 
contexto dos fatos e utilizou essa vivência como 
expressão nos seus discursos, foi nesse sentido que a 
maior parte de seu legado se originou. A autora utilizou 
de sua vivência para dar vida ao seu pensamento. O 
pensamento de Lafer (2010) apresenta essa ideia quando 
descreve em sua obra os cursos que Arendt organizou os 
verdadeiros debates de sua posição, a qual sempre falou 
do lugar em que esteve situado seus andaimes, esse foi 
um dos exercícios que valorizamos no diário, falar a 
partir de seu lugar, uma vez que foi nele que ocorreu a 
sua compreensão na gestão, seus erros e seus acertos.  

Também foi importante compreender que o 
exercício do diário não foi um escrita superficial para 
cumprir com uma atividade que anteriormente tinha 
sido combinada entre gestor e pesquisadora, mas 
tornou-se uma prática escrita e uma compreensão para 
esses sujeitos mutuamente tentarem desenvolver um 
processo de pensar do cotidiano a partir do que a escrita 
apresentou. 

Compreendemos que o diário de pesquisa é um 
instrumento com inúmeras possibilidades de 
desenvolver o ato do pensar de quem o escreve e de 
quem o utilizarará como material na construção dos 
dados; o gestor, responsável pela escrita, sempre irá se 
ver nos textos escritos e se autoavaliar em suas ações e 
discursos; e o pesquisador o qual recebererá os diários, 
caberá compreender a realidade a partir dos escritos de 
alguém permeados por sentidos e sentimentos. 
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Desse modo, para a dissertação em construção, 
o instrumento discutido teve um papel decisivo na 
construção da compreesão do objeto investigado, o qual 
nos possibilitou encontrar indícios de natalidade na 
função da gestão. O sentido do nascimento em sua 
relação com a ação e com o discurso a partir do espaço 
público foi o que constituiu a inusitada perspectiva 
política. Logo, é compreeensivel, também, que essa 
natalidade não se restringirá apenas ao contexto político, 
ou seja, perpassará a condição humana e a possivel 
aprendizagem existencial (BARBOSA, 2010). 

É possivel perceber, portanto, que o pensar 
arendtiano não é uma mera atividade desempenhada 
pelos sujeitos - em específico aqui pelos gestores -, mas 
envolve os aspectos da compreensão e do julgamento 
para decidir a partir de uma realidade, uma vez que é a 
compreensão o aspecto que o sujeito precisa alcançar 
para decidir conscientemente pelas condições coletivas 
à participação de todos, resistir silenciosamente quando 
necessário e ter fé e esperança para relacionar natalidade 
e liberdade. 

 
NOTAS 
1.O conceito de Natalidade pode ser definido como a 
capacidade de o 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 no ato de a 
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). 
2. Isso pode ser exemplificado na escrita de um dos 
diários. A preocupação de um dos gestores com o que 
poderia ser escrito ou excluído do texto o levou a 
construir uma escrita inibida, frágil e com pensamentos 
descontínuos (Gestor da Escola I). 
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RESUMO: A atuação como conselheiros(as) na gestão democrática de Instituições escolares, nos possibilitou 
(re)conhecer as diferentes funções que perpassam em um conselho escolar, seja ela: deliberativa, fiscalizadora, 
consultiva ou mobilizadora. Desse modo, é nosso interesse investigar a predominância dessas funções no âmbito das 
reuniões/encontros de um Conselho Escolar uma instituição de Educação Infantil. O nosso percurso metodológico 
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ancora-se na perspectiva da abordagem qualitativa e na análise documental das atas de reunião do Conselho Escolar. A 
partir da leitura das análises percebemos, que a natureza das funções ora se misturam e se confundem, o que nos leva a 
crer que essas funções se entrelaçam em muitos casos. Entretanto, é perceptível a presença marcante das funções de 
natureza consultiva, o que aponta a possibilidade das reuniões estarem mais voltadas as questões burocráticas. Em 
síntese, reconhecemos que é preciso se apropriar das funções de um conselho, ter clareza da atuação e assumir as 
responsabilidades de ser conselheiro. Acreditamos que uma das questões que perpassa a atuação dos conselheiros é a 
qualidade dessa participação, e a formação seria um dos caminhos de mudança dessa atuação, ensejando maior 
autonomia e poder de decisão nas funções do conselho escolar. 

Palavras chave: Conselho Escolar, Educação Infantil, atuação. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos. 

(João Cabral de Melo Neto) 
 
O presente artigo emerge de nossa atuação 

como conselheiros(as) - ainda que em diferentes 
períodos e em diferentes contextos escolares – e frente 
aos nossos objetos de pesquisa e estudos no mestrado e 
doutorado ainda em formação.  

Nessa perspectiva, tendo como experiência a 
participação nos conselhos, sabemos que as funções são 
de natureza deliberativa, fiscalizadora, consultiva e 
mobilizadora. Contudo, é nosso interesse investigar a 
predominância dessas funções no âmbito das 
reuniões/encontros, no desenrolar da agenda de um 
Conselho Escolar de uma instituição de Educação 
Infantil.  Nesse contexto, indagamos: os conselheiros 
compreendem as diversas funções que perpassam a sua 
atuação? Sabem a natureza das mesmas? E na pauta das 
reuniões essas são contempladas?  

Como forma de responder a nossa 
problemática, delineamos como objetivo de nosso 
estudo investigar as funções do conselho escolar em um 
centro municipal de Educação Infantil na Cidade do 
Natal/RN. O nosso percurso metodológico ancora-se na 
perspectiva da abordagem qualitativa, e o nosso 
instrumento de construção dos dados é a análise 
documental das atas de reuniões, pois esse instrumento 
tem significativa importância em nossos estudos, tal 
como propõe Ludke e André (2013, p. 45) 

Os documentos se constituem também 
uma fonte poderosa de onde pode ser 
retirada evidências que fundamentem 
afirmações e declarações do pesquisador. 
Representam ainda uma fonte ‘natural’ de 
informação. Não são apenas uma fonte de 
informação contextualizada, mas surgem 
num determinado contexto e fornecem 
informações sobre esse mesmo contexto. 

Assim, nos debruçamos sobre o livro de atas de 
um Conselho Escolar, no período de 2008 a 2015, de 
uma instituição pública de Educação infantil, mantida 
pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e foi 
criada pelo decreto número 8.375, de 05/03/2008. O 
nome da  instituição homenageia as mães do bairro. A 
unidade oferta apenas Educação Infantil (creche) e está 
localizada no bairro da Praia do Meio a cerca de 10 anos 
em prédio próprio, atende crianças na faixa etária entre 
06 meses e 03 anos e 11 meses,  

O artigo estará dividido em duas seções. Na 
primeira, retomaremos o marco legal da gestão 
democrática e dos conselhos escolares, discutiremos a 
importância e o papel dos conselheiros no contexto da 
escola com base nessa legislação. Em seguida, 
apresentaremos uma análise realizada a partir das atas 
do Conselho escolar, com intuito de apreender a 
natureza das reuniões bem como o espaço de 
participação dos conselheiros no contexto da escola 
pesquisada. 

 
2 GESTÃO DEMOCRÁTICA: MARCO LEGAL E 
OPERACIONAL 

Acreditamos ser oportuno resgatar o marco 
legal e explicitar o contexto histórico, político e social 
em que surgiram os conselhos escolares. O princípio da 
gestão democrática está ancorado no artigo 206, inciso 
VI da Constituição Federal (CF) de 1988, o Art. 3º, 
Inciso VIII, Art. 14 e Art. 56 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, 
a Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - 
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PNE) na qual promulga que o ensino será ministrado 
com base no princípio da gestão democrática. 

Este marco legal surge no bojo de 
transformações mundiais e da Reforma de Estado 
brasileiro (década de 80 do século XX) com o intuito de 
se adequar ao capitalismo internacional no curso da 
ideologia neoliberal 

A ideologia neoliberal, consoante o 
funcionamento do estado mínimo, supõe a 
transferência de poderes em nome da 
descentralização, da participação e da 
autonomia, princípios constituintes da 
gestão democrática. No entanto, sua 
realização está subordinada à 
racionalidade econômica, à gestão 
eficiente e aos princípios do mercado. 
(CNE, 2014, p.17) 

Ou seja, a ênfase dada ao livre mercado, à 
eficiência e a qualidade gerou impacto no campo 
educacional, na qual a ênfase passou a ser dada a uma 
cultural meritocrática, baseada na aptidão, no esforço 
pessoal e na inteligência, e consequentemente vimos os 
escassos investimentos na educação pública, 
acarretando “ênfase no ensino privado, na escola 
diferenciada/dual e na formação das elites intelectuais; 
formação para o atendimento das demandas/exigências 
do mercado” (LIBÂNEO, 2012, p.100) 

Assim, a lógica mercadológica adentra os 
muros da escola com o objetivo de elevar a eficiência 
pedagógica para promover a formação de uma mão de 
obra qualificada que atenda as novas exigências de um 
mercado diversificado e tecnológico. Acerca disso, 
Barroso (2005, p.1) aponta que 

A problemática da reforma e 
reestruturação do Estado constitui, 
principalmente a partir dos anos 80 do 
século XX, um tema central do debate 
político, num conjunto alargado de países, 
em todos os continentes, e está na origem 
de medidas políticas e legislativas, muito 
diversas, que afectaram a administração 
pública em geral e, consequentemente, a 
educação. É o caso, por exemplo: da 
descentralização; da autonomia das 
escolas; da livre escolha da escola pelos 
pais; do reforço de procedimentos de 
avaliação e prestação de contas; da 
diversificação da oferta escolar (cada 
“público” sua escola); da contratualização 
da gestão escolar e da prestação de 
determinados serviços; etc. 

Os elementos citados acima são amparados na 
lógica gerencialista, que segundo Riscal (2016) “esta 
lógica gerencialista” de conceber a educação direcionou 

a qualidade de ensino e o sucesso da aprendizagem em 
índices de desempenhos escolares e/ ou resultados 
apresentados nas avaliações externas. 

Nossas ideias também são corroboradas na 
síntese de CNE (2014), por ocasião do relatório do 
estudo analítico sobre as políticas públicas da gestão 
democrática do ensino público na Educação Básica, em 
que: 

“[...] embora a inserção, no texto 
constitucional, da gestão democrática 
como princípio do ensino público 
represente um marco na legislação do país 
e reflita a luta da sociedade brasileira, em 
geral, e dos educadores, em particular, 
pela democratização da educação, 
observa-se, ainda, no processo de 
regulação da temática, uma compreensão 
desvirtuada do conceito de autonomia 
(Barroso, 1998). Essa compreensão 
resulta em distintos entendimentos sobre a 
concepção de gestão democrática, 
derivando documentos legais que 
constituem um mosaico de 
regulamentações que evidenciam a feição 
do clientelismo e do patrimonialismo nas 
práticas de gestão, cujo escopo é ainda de 
cunho gerencialista”. 

Vemos assim, uma pujante relação entre o 
marco legal da gestão democrática com a ótica gerencial 
e suas marcas neoliberais no sistema educacional 
brasileiro, gerando avanços, recuos e contradições, 
como bem sintetizadas por Almerindo Afonso (2001, 
p.22): 

Assim, se, por um lado, as políticas 
sociais e educacionais podem ser 
interpretadas como instrumentos de 
controlo social e como formas de 
legitimação da acção do Estado e dos 
interesses das classes dominantes, por 
outro lado, também não deixam de poder 
ser vistas como estratégias de 
concretização e expansão de direitos 
sociais, econômicos e culturais, tendo 
neste caso, repercussões importantes 
(embora, por vezes conjunturais) na 
melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores e dos grupos sociais mais 
vulneráveis às lógicas da exploração e da 
acumulação capitalista. 

Nessa perspectiva, repousamos a ideia de que 
embora a gestão democrática e a atuação dos conselhos 
no interior das escolas sejam frutos de uma lógica 
gerencialista e mercadológica para elevação dos índices 
de eficiência pedagógica visando suprir as necessidades 
capitalistas, ainda sim, é passível de gerar “frutos” 
positivos para os “grupos sociais mais vulneráveis”.  
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 Então, de qual lugar falamos sobre gestão 
democrática? Embasamo-nos nas proposições de Riscal 
(2016) quando aponta que 

A gestão democrática tem seus conceitos 
baseados no compartilhar de decisões, 
com intenção de buscar uma educação 
de qualidade, com transparência e 
corresponsabilidade. Neste aspecto, 
caracteriza-se por privilegiar a partilha de 
poder e a integração das ações 
pedagógicas, administrativas e políticas 
da escola. (2016, p.15 grifo nosso) 

Nessa perspectiva, pensar essa a gestão 
democrática é (re)pensar os espaços de poder e decisões 
existentes no contexto da escola. E para isso, Nievola 
(2011, p.17) aponta que “a descentralização do poder de 
decisão permite que a burocratização e hierarquização 
transformem-se em ação coordenada, construindo um 
sentimento de responsabilidade e unidade entre os 
envolvidos”. Partindo desta premissa refletimos: a partir 
da descentralização do poder, o que se faz necessário 
para efetivamente haver a transformação em uma “ação 
coordenada”. E retomamos nossas preocupações: em 
meio a vários dispositivos legais, a escola já conseguiu 
efetivar a gestão democrática no chão da escola? 

 Enfatizamos essa problemática por acreditar 
que em muitas escolas ainda os espaços de participações 
democráticas existem por força da lei, o que caracteriza 
em sua maioria uma “aparente atmosfera de gestão 
democrática no ambiente escolar” (RISCAL, 2016, 
p.16).  

Ao legislar sobre o princípio da gestão 
democrática, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 9.394/96 define em seu artigo 14 que o 
Conselho Escolar e o Projeto Político Pedagógico são 
elementos bases para a construção de uma gestão 
democrática. 

Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação 
básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: I - participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; II - participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. (BRASIL, 1996, grifo nosso) 

Então, esse espaço de participação democrática 
se materializa na forma do Conselho Escolar, que em 
síntese trata-se de um colegiado formado por diferentes 
membros da escola de modo que todos possam ser 
representados tendo direito a vez e voz. E apresenta 
função deliberativa, consultiva, fiscalizadora e 
mobilizadora. Logo, 

Os Conselhos Escolares da educação 
básica, concebidos pela LDB como uma 
das estratégias de gestão democrática da 
escola pública, tem como pressuposto o 
exercício de poder, pela participação, das 
“comunidades escolar e local” (LDB, 
art.14). Sua atribuição é deliberar, nos 
casos de sua competência, e “aconselhar” 
os dirigentes, no julgar prudente, sobre as 
ações a empreender e os meios a utilizar 
para o alcance dos fins da escola. O 
conselho existe para dizer aos dirigentes o 
que a comunidade quer da escolar, no 
âmbito de sua competência, o que deve 
ser feito.  (BRASIL, 2004. p. 34) 

Na cidade de Natal/RN a Lei Complementar nº 
147, de 04 fevereiro de 2015, dispõe sobre a 
democratização da gestão escolar no âmbito da Rede 
Municipal de ensino do Município do Natal, na qual 
define que: 

A gestão democrática das Unidades de 
Ensino da rede pública municipal 
pressupõe a autonomia política, 
administrativa, financeira e pedagógica 
por meio da administração 
descentralizada e do gerenciamento de 
recursos financeiros com a participação 
da comunidade escolar. (grifo) 

Contudo, é importante ressaltar que a 
existência da lei, infelizmente ainda não garante a 
democratização da gestão, nem tampouco a implantação 
dos Conselhos Escolares garante por si só uma 
participação ativa. É necessário que as pessoas que 
fazem a escola, criem, transformem e se organizem no 
sentido de construir uma gestão realmente democrática, 
que inicia com o voto, mas está muito além dele.  É 
preciso jogar o jogo dentro da escola, fomentar a 
democratização no chão das escolas como vontade 
geral.  Para compreender a importância dessa palavra 
recorremos aos estudos de Rousseau acerca da vontade 
geral.  

Para Rousseau (1762): 

Há muitas vezes grande diferença entre a 
vontade de todos e a vontade geral: esta 
olha somente o interesse comum, a outra 
o interesse privado, e outra coisa não é 
senão a soma de vontades particulares; 
mas tirai dessas mesmas vontades as que 
em menor ou maior grau reciprocamente 
se destroem (6) e resta como soma das 
diferenças a vontade geral. (2012, p. 
41)     

Desse modo essa ideia de Rousseau acerca da 
vontade geral, nos ajuda a compreender a essência do 
Conselho Escolar, na qual ele deve ser um órgão que 
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olha “somente o interesse comum”. Contudo, algo nos 
chama atenção nessa assertiva, em suas atuações o 
Conselho Escolar tem considerado a vontade geral ou a 
vontade de todos/maioria dos conselheiros?  

Para Rousseau existe uma grande diferença 
entre a vontade de todos e a vontade geral. Sendo assim, 
para que a vontade geral seja soberana é importante que 
haja a escuta de todos da comunidade escolar. Então, 
nesse aspecto reside o “X da questão”! Os conselheiros 
utilizam algum mecanismo para consulta de seus pares? 
Ou apenas deliberam a partir de suas próprias opiniões 
pessoais? Ou ainda, eles compreender seu verdadeiro 
papel no âmbito dos conselhos?  

Acerca do papel/atribuições do Conselho 
escolar, a Lei Complementar nº 147, em seu artigo 22 
informa vinte e cinco funções, o que deixa claro a 
natureza e diversidade das ações do Conselho. Todavia, 
mais uma vez questionamos: será que os conselheiros 
têm clareza dessas diversas funções? Sabem a natureza 
das mesmas? E na pauta das reuniões essas são 
contempladas? 

 As funções de um conselho escolar seguem as 
normas correntes dos Conselhos de Educação e 
estabelecem a divisão das competências em quatro 
principais pilares, sendo elas: deliberativa, consultiva, 
fiscal e mobilizadora.  (BRASIL, 2004). De posse 
dessas funções, fomos procurar analisar as atas com o 
objetivo de se ter um panorama da natureza das funções 
do colegiado. 

 
3 A ATUAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NO 
ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE 
NOS DIZ AS ATAS DAS REUNIÕES? 

Os Conselhos se constituem importantes 
estratégias para a consolidação da gestão democrática 
na educação pública. No município de Natal- RN, 
percebemos que existe uma preocupação em possibilitar 
a continuidade dessas ações, visto que esse ano 
celebramos três décadas de luta pelo direito de escolha 
de nossos gestores escolares paralelo ao processo de 
implementação dos Conselhos. 

Experiência exitosa historiada, inclusive nos 
cadernos do Programa de Fortalecimento dos Conselhos 
Escolares (MEC, SEB, 2004). E isso é muito 
significativo para a qualidade das escolas e 
principalmente para o engajamento da sociedade nas 
ações escolares de forma a contribuir ainda mais com o 
exercício do poder por um coletivo, por meio de 
deliberação plural, em reunião de pessoas com o 
mesmo grau de poder, na qual, esse coletivo se constitui 
o pedagógico, no projeto político pedagógico, não 
podemos perder de vista essa nossa maior 
intencionalidade.  Contudo, apesar dessa luta de trinta 
anos por esses canais democráticos nas escolas, ainda 
encontramos algumas fragilidades no fazer dos 
colegiados principalmente no tocante a natureza das 
funções destes.  

Ao analisarmos as atas, tendo como respaldo as 
quatro funções dos conselhos chegamos a quatro 
categorias/temáticas que aparecem nas principais pautas 
das atas analisadas, sendo elas: as competências 
relativas ao conselho escolar, recursos físicos e 
financeiros, relações escola-comunidade e planejamento 
da escola.  

Organizamos o quadro abaixo, para melhor 
visualização e entendimento dos dados. 

 
Quadro 1 – Panorama das Reuniões no Período de 2009-2015 

Competências relativas ao Conselho Escolar 
Pauta principal Natureza Quantitati

vo de Reuniões 
Escolha de representantes Deliberativa 7 
Posse de conselheiros Consultiva 3 
Candidatura para representantes na eleição do Conselho Consultiva 2 
Apuração de Eleições Fiscal 3 
Composição de comissão eleitoral de organização do processo 

de eleição do conselho escolar 2014. 
Fiscal 

1 

Aprovação do regimento interno do Conselho Escolar Deliberativa 1 
Competências relativas aos Recursos Físicos e financeiros 

Pauta principal Natureza Quantitati
vo de reuniões 

Programação de recursos Fiscal/consul
tiva 

4 
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Reprogramação de recursos Fiscal / 
consultiva 

7 

 Aprovação do plano de aplicação Fiscal/ 
deliberativa 

5 

Aplicação do PDE Consultiva 1 
Prestação de contas anual Consultiva 1 
Condições do prédio  Consultiva 1 

Competências relativas ao Planejamento da Escola 
Pauta principal Natureza Quantitati

vo de reuniões 
Discutir sobre inicio de ano Deliberativa 

/consultiva 
1 

Reposição de dias letivos referente à greve Fiscal/mobili
zadora 

2 

Discutir sobre a suspensão das aulas. Fiscal/mobili
zadora 

1 

Discutira situação atual do CMEI, a participação da 
comunidade no Conselho e o desenvolvimento das crianças 

Mobilizador
a/ 
consultiva 

1 

Competências relativas às Relações Escola-Comunidade 
Pauta principal Natureza Quantitati

vo de reuniões 
Participação dos educadores em congresso Mobilizador

a 
1 

Adesão ao projeto PARALAPRACA Mobilizadora 1 
Projeto de venda de gêneros alimentícios da chamada pública 

No 01/2014 do programa de agricultura familiar. 
Mobilizador
a 

3 

Comissão para avaliação de desempenho para promoção 
horizontal. 

Consultiva 
1 

Formação de comissão para pleito 2015 (Gestão escolar) Consultiva 1 
 
Dividimos por temáticas sendo estas: 
Nas competências relativas ao Conselho 

Escolar, agrupamos as ações que tratavam de assuntos 
específicos do Conselho, a saber: escolha de 
representantes, posse de conselheiros, candidatura de 
conselheiros, apuração de eleições, aprovação de 
regimento interno do conselho, composição de comissão 
eleitoral. 

Nas competências relativas ao Recursos 
Físicos e Financeiros, incorporamos as ações que 
versavam sobre as prestações de conta, reprogramação 
de recursos, aplicação do PDE, programação de 
recursos, condições físicas do prédio. 

Nas competências relativas ao Planejamento 
da Escola, aglutinamos as questões referentes ao inicio 
do ano, reposição de dias letivos após greve, suspensão 
de aulas, discutir a situação atual do CMEI, a 
participação da comunidade no conselho e o 
desenvolvimento das crianças. 

Nas competências relativas às Relações 
Escola- Comunidade, elencamos os assuntos referentes 
a participação dos educadores em eventos, adesão ao 
Projeto Paralapracá, Projeto de vendas de gêneros 
alimentícios, comissão para avaliação de desempenho 
para promoção horizontal, formação de comissão para 
pleito 2015 (Gestão Escolar) 

Após a divisão das temáticas, procuramos 
analisar a natureza das funções e contabilizamos o 
número de reuniões do Conselho. 

Nas análises percebemos, que a natureza das 
funções ora se misturam e confundem, chegando até a 
se aglutinar, não ficando muito clara a precisão das 
funções, o que nos leva a crer que essas funções se 
entrelaçam em muitos casos.  Em algumas temáticas 
não é possível especificar apenas uma função. Contudo, 
vemos a presença marcante das funções de natureza 
consultiva, o que aponta a possibilidade das reuniões 
estarem mais voltadas as questões burocráticas.  
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Consideramos que ainda é muito comum e 
habitual, em alguns casos, encontrarmos Conselhos 
Escolares de caráter apenas burocráticos, na qual o 
gestor (membro nato) é o grande articulador e mediador 
de toda a agenda do conselho, ficando este 
sobrecarregado e assim os pilares da gestão democrática 
ficam apenas no âmbito burocrático.  Ao vermos pautas 
como a aprovação de recursos, reprogramação de 
recursos notamos o quanto a escola está envolvida com 
a questão dos recursos e o Conselho é um dos 
responsáveis pelo controle social, lisura e transparência 
no que diz respeito a aplicação desses recursos. O 
gestor, nesse caso, é quem responde legalmente por 
desvios ou implicações financeiras, daí o seu 
envolvimento em organizar essas reuniões, promover 
esse encontro, disponibilizar as prestações de contas, 
explicar aos conselheiros como são efetuadas as 
pesquisas que irão se concretizar com as compras e ter 
sua aprovação junto ao conselho. 

Outros aspectos que nos chamam a atenção 
nesses 06 anos analisados de atuação do Conselho 
escolar é a periodicidade de reuniões, ou seja, 
catalogamos 44 reuniões o que dá em média 07 reuniões 
por ano. Se considerarmos que o ano letivo tem 10 
meses, observamos então que a periodicidade de 
encontros não é mensal, mas em conformidade com as 
necessidades da escola. É esse o aspecto que 
consideramos um dos mais frágeis das atuações dos 
Conselhos de um modo geral, pois acreditamos que em 
muitos Conselhos as reuniões ocorrem por 
necessidade/obrigatoriedade da competência, como por 
exemplo: para prestações de contas e reprogramação de 
recursos, em que pese à necessidade da publicação da 
ata nos processos de prestações de contas, e não pelo 
exercício da vontade geral, e pela clareza do papel de 
conselheiro.  

Percebemos também a rotatividade e vacância 
de conselheiros, na qual observa-se que houveram sete 
reuniões em que a pauta principal era a escolha de 
representante de conselheiros. Isso se dá devido a 
fatores como transferência de alunos, desistência de 
representante de pais, mudança de local de trabalho de 
professor, entre outros, o que causa a vacância e surge a 
necessidade de escolha de uma nova representação. 
Consequentemente, a vacância torna-se um impeditivo 
para que se ocorra as reuniões ordinárias (mensais) ou 
extraordinárias, uma vez que não existirá quórum. 

Notamos que não há nenhuma reunião com a 
temática voltada para os estudos/formações no âmbito 
do conselho, e isso é alertado por Nievola (2011): 

Para que atuem de fato como 
articuladores e fiscalizadores das políticas 
públicas da educação é imprescindível 
promover a formação dos conselheiros, no 
sentido de instrumentalizá-los para 
participação, pois como a democracia em 
nosso país é recente, a maioria da 
população não tem essa prática. É 
necessário avançar no processo de 
discussão e implantação dos mecanismos 
de participação popular e organização na 
gestão das instituições de ensino, é 
necessário antes tudo uma mudança de 
mentalidade em que toda a comunidade se 
aproprie desta escola. (NIEVOLA, 2011, 
p.16) 

Para isso precisamos contribuir para fortalecer 
nos conselheiros a consciência política, e para tal 
intento, dialogamos com Gramsci (1891-1937) no que 
se referem a situar os interesses coletivos (o projeto 
político pedagógico da instituição) acima dos interesses 
da categoria, que segundo o autor é uma questão de 
“homem coletivo” ou de “conformismo social”.  

Nessa perspectiva, o conselho escolar vem 
situar-se no espaço da defesa dos interesses coletivos, 
do projeto pedagógico da escola, que requer uma visão 
do todo, construída desde os diferentes pontos de vista 
das categorias que o constituem. (BRASIL,2004, p.34) 

Assim, é preciso fomentar no grupo o 
sentimento de pertença, onde eles se sintam grupo, 
participantes, que tenham apoio e possam juntos decidir, 
opinar, deliberar e construir um conselho com as 
características e especificidades do grupo para 
contribuírem com a escola. Pois, 

O Conselho Escolar não é uma coisa ou 
uma ferramenta que se pegue para 
resolver um problema. Ele não é um 
conceito, porque os conceitos igualam o 
não igual e serve muitas vezes para que as 
pessoas derivem do conceito. Ele também 
não é uma fórmula dada, que sozinho 
resolve os conflitos da escola. O Conselho 
é algo incerto, impreciso e ávido para que 
os conselheiros que dele participam lhe 
atribuam um sentido. (BARBOSA 
JUNIOR, 2013 p.30) 

Desse modo, consideramos que a falta de 
clareza da atuação dos conselhos, o papel e importância 
dos conselheiros são impasses para que os mesmos não 
atuem de forma efetiva, mas para superar isso se faz 
necessário que os conselhos também sejam espaços de 
formação para uma atuação realmente democrática. Se o 
gestor tem consciência do seu papel, também cabe a ele 
fomentar momentos de busca de autonomia dos 
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diferentes segmentos, pois assim, farão uso de suas 
forças políticas em prol da instituição.   

Contudo, infelizmente a nossa cultura política, 
apesar da maior visibilidade e transparência e 
consequente envolvimento da sociedade no controle 
social, ainda opera sobre os germes da tradição 
patrimonialista o que ainda dificulta a consolidação da 
gestão democrática na escola pública. Precisamos ser 
agentes de mudanças com atitudes que eduquem que 
fundamentam a cidadania e façam disseminar nas 
escolas a cultura democrática. O esclarecimento é 
necessário, o saber deve ser partilhado para a 
emancipação humana dos pares que fazem a escola e 
assim estaremos impulsionando a construção da 
autonomia, do exercício do poder compartilhado 
consciente, da responsabilidade e da liberdade 
necessária para a consolidação de uma educação 
democrática. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao assumir a titularidade, enquanto conselheiro 
é apenas o inicio do caminho que deve ser percorrido 
dentro dos Conselhos. É preciso se apropriar das 
funções, ter clareza da atuação, assumir as 
responsabilidades de ser conselheiro. É preciso ampliar 
as participações e consequente contribuir para a 
democratização da gestão. 

Acreditamos que uma das questões que 
perpassa a atuação dos conselheiros é a qualidade dessa 
participação e a formação seria um dos canais de 
mudança dessa atuação, onde o conselheiro poderá atuar 
de maneira mais efetiva e consciente tendo realmente 
autonomia e poder de decisão nas funções do conselho. 

Possibilitar dentro dos conselhos, momentos de 
formações sobre a importância de ser conselheiro e 
atuar de maneira efetiva e clara dentro da gestão 
democrática, como um agente coletivo (entendido como 
uma pessoa que atua no conselho para todos) 
desempenhando seu papel pensando na comunidade 
com lisura, clareza e verdadeira participação cidadã, que 
vai muito além de um voto, perpassa por ideais, por c 
oncepções e compromisso. Quando a formação acontece 
no contexto da própria escola, temos muitos ganhos, 
pois entendemos que é na demanda do dia a dia que 
percebemos nossas lacunas, sabemos dos nossos 
facilitadores e das nossas barreiras e com isso podemos 
atuar no problema de maneira muito precisa. Formar os 
conselheiros é sem dúvida atuar no problema de 
maneira precisa, pois percebemos que está é uma 
barreira para a atuação dos mesmos.  
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RESUMO – As mudanças curriculares são necessidades educacionais importantes para que se mantenha atualizada a 
mediação dos conteúdos, bem como os contextos e tecnologias vigentes. O desenvolvimento do mundo exige da 
educação o mesmo movimento, porém, nem toda alteração nos documentos norteadores representam os avanços 
necessários à mordenização curricular. Neste trabalho, ponderamos a importância de pensar nesta atualização a partir do 
viés da emancipação como elemento central de qualquer proposta de educação para o futuro, mas olhando para o 
presente. Desenvolvemos esta perspectiva como parte de nossa dissertação de mestrado realizada entre os anos de 2016 
e 2018. Usamos como apoio teórico as contribuições de Silva (1999), Moreira e Silva (2008) e Kramer (1999), para 
falar de currículo, e Adorno (1995) e Oliveira (2010), no que consiste o debate sobre emancipação. Acreditamos que 
estas ponderações contribuem para o avanço dos estudos em educação, sobretudo no que diz respeito à percepção 
objetiva dos norteamentos educacionais concretizados a partir da efetiva discussão e implantação dos currículos 
escolares.  

Palavras-chave: Educação; Currículo; Emancipação. 

 
 
1 INTRODUÇÃO  

Aprovadas em 2013, as novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) para o Jornalismo 
começaram a ser implantadas no país a partir de 2016, 
como norte para novos modelos educacionais na área, 
trazendo como perspectiva uma formação mais 
humanística, ao mesmo tempo em que orienta maior 
atenção aos conteúdos práticos, com vistas a preparar 
melhor o profissional para o mercado de trabalho.  

Como egressos do curso de Comunicação 
Social, habilitação em Jornalismo, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), observamos 
estas mudanças com bastante positividade, sobretudo 
depois das mudanças tecnológicas responsáveis por 
alterações significativas na atuação profissional do 
jornalista e na configuração do mercado de 
comunicação. Entretanto, não nos afastamos do diálogo 
sobre as questões basilares fundamentais para que estas 
alterações se fortifiquem conforme as expectativas de 
seus atores. Esta discussão é parte do capítulo teórico de 
nossa dissertação de mestrado, construída entre os anos 
de 2016 e 2018, em que analisamos os desafios da 
implantação da nova matriz curricular de um curso de 
Jornalismo. 

Embora as mudanças tenham sido 
significativas, com a aprovação de DCNs equilibradas, 
resultado de muita discussão e estudo, a reelaboração do 
currículo exige muito mais do que a repetição de pontos 
norteadores, pois o documento em si representa apenas 
uma parte do objetivo real da educação que é a 
formação humana. Desta maneira, vimos a necessidade 
de trazer ao debate questões básicas deste percurso, na 
preocupação de mantermos atentas nossas cabeças para 
os contextos dessas mudanças em constante realização 
no ambiente educacional. Embora tenhamos trazido o 
exemplo do currículo de Jornalismo, nossa discussão 
será relizada de maneira geral, numa perspectiva global 
do tema que é de interesse de toda a educação.  

Entendermos os percursos e definições do 
currículo é um primeiro passo nesta caminhada que 
precisa de tempo e experimentação para amadurecer, 
mas é olhando para o conceito de emancipação que 
podemos oferecer um pensamento progressista capaz de 
equilibrar as mudanças curriculares com o desejo de 
mudança pessoal e social esperado durante e após a 
formação humana. Neste sentido, é que propomos uma 
revisão bilbligráfica sobre o currículo, suas definições, 
caminhos e perspectiva, e sua relação com a 
emancipação, a qual consideramos objeto determinante 
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para a formação do homem em todos os seus aspectos, 

mas sobretudo no contexto educacional.  
É importante frisar que a pesquisa bibliográfica 

não se resume apenas à revisão literária ou 
bibliográfica, ao contrário, ela “implica em um conjunto 
ordenado de procedimentos de busca por soluções, 
atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser 
aleatório”. (LIMA e MIOTO, 2007, p. 38). Desse jeito, 
este delineamento é sempre realizado com 
aprofundamento pois imprime sobre os fatos a teoria e a 
compreensão crítica de seus significados. No caso 
específico deste trabalho, seguimos a perspectiva de 
Silva (1999), Moreira e Silva (2008) e Kramer (1999), 
para fundamentarmos nosso pensamento no campo do 
currículo e em Adorno (1995) e Oliveira (2010) para 
nos apoiarmos no debate sobre emancipação.  
 
2 CURRÍCULO, PROPOSTA E APOSTA 

Quando falamos em currículo é sempre 
necessário apresentarmos o seu caráter etimológico: do 
latim curriculum – ato de correr; corrida, curso. O 
currículo, como proposta pedagógica, é sempre o 
resultado de uma seleção: de um universo mais amplo 
de conhecimentos e saberes que buscam precisamente 
modificar as pessoas que vão segui-lo. Podemos dizer 
que no curso dessa “corrida” acabamos por nos tornar o 
que somos (SILVA, 1999). Mas há diversas concepções 
sobre o que é currículo e não existe um consenso a 
respeito de sua definição. Ele já foi associado a 
conteúdo escolar, matriz curricular, programa de ensino, 
ação prática do contexto escolar e tudo isso ao mesmo 
tempo (PACHECO, 2007). Porém, o currículo não se 
resume apenas a questões práticas do contexto escolar, 
ele vai muito além e se constitui também como 
ideologia, cultura e poder.  

É ideológico porque veicula ideias 
transmissoras de uma visão de mundo social vinculadas 
aos interesses dos grupos situados em uma posição de 
vantagem na organização social; É cultural, pois não é 
apenas um veículo para transmitir ou absorver algo 
passivamente, mas um terreno de criação e produção 
cultural que faz dos materiais existentes matéria-prima 
de criação, recriação, contestação e transgressão, ou 
seja, se constitui como uma forma de transmitir a 
cultura de uma sociedade; E é essa junção entre 
ideologia e cultura que torna o currículo um instrumento 
de poder, já que seu conhecimento corporificado é 
resultado da relação de poder, mas também fator para a 
sua constituição, isso, considerando que o poder se 
manifesta nas relações sociais em que certos grupos têm 

maior domínio sobre o outro. Neste aspecto, o currículo 
está no centro da relação de poder (MOREIRA e 
SILVA, 2008). 

Dando outro passo na definição e qualificação 
do currículo, é preciso considerar ainda, usando as 
palavras de Jesus (s.d), que o currículo é também uma 
realidade histórica, cultural e socialmente determinada, 
pois reflete procedimentos didáticos-administrativos que 
condicionam sua prática e teorização. Por se tratar de 
processo social, a elaboração de um currículo permite a 
convivência “dos fatores lógicos, epistemológicos, 
intelectuais e determinantes sociais como poder, 
interesses, conflitos simbólicos e culturais, propósitos 
de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, 
raça, etnia e gênero” (JESUS, s.d. p. 2639). 

Neste sentido é que se espera do currículo, ou a 
partir dele, o desenvolvimento da “capacidade do 
pensamento crítico, da reflexão e da reconstrução da 
própria gênese histórica do currículo, das teorias e da 
prática da profissão reconhecendo que as escolhas 
(pessoais e profissionais) são sempre carregadas de 
valores” (GESSER e RANGHETTI, 2011, p. 04). 
Porque, não só o currículo, mas também seus 
fundamentos devem ser históricos e críticos. É por isso 
que entendemos o currículo como uma determinante das 
experiências escolares desenvolvidas em torno do 
conhecimento, permeado pelas relações sociais, e 
contributivo para a construção das identidades dos 
estudantes, estas associadas ao conjunto de esforços 
pedagógicos desenvolvidos com objetivos educacionais 
(MOREIRA e CANDAU, 2007).  

Olhando desta maneira, se percebe que as 
discussões sobre currículo incorporam compreensões 
sobre o conhecimento escolar, sobre as transformações 
que se espera realizar nos alunos, como também os 
valores e identidades, conhecimento, verdade, poder e 
identidade. Isso tudo, concretizado de forma prática, 
mas também subliminar, através de efeitos implícitos 
nos planos e propostas escolares, nem sempre 
percebidas por seus atores. É neste contexto que surge o 
Currículo Oculto (MOREIRA e CANDAU, 2007), 
circunstância que diz respeito às atitudes e valores 
transmitidos de forma implícita, no contexto da 
aprendizagem, materializado através de rituais e 
práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, 
entre outros pontos. 

Diferente do Currículo Formal, estabelecido 
pelos sistemas de ensino e materializado através de 
diretrizes curriculares, ou do conjunto delas, com seus 
objetivos e conteúdos, e do Currículo Real, resultado 
daquilo que se concretiza efetivamente em sala de aula 
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com professores, alunos e demais atores da comunidade 
escolar, o Currículo Oculto é referenciado por tudo 
aquilo que não está no planejamento do professor e é 
representado pelo conjunto de símbolos e experiências 
que os alunos adquirem através das várias práticas, 
atitudes, comportamentos, gestos e percepções que 
vigoram no meio social e escolar.  

Considerando todas as nuanças e possibilidades 
do currículo, podemos dizer que é por meio dele que as 
coisas realmente acontecem na escola, onde se 
concretizam todos os esforços pedagógicos. “O 
currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o 
espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, 
nos diferentes níveis do processo educacional, 
responsáveis por sua elaboração”. (MOREIRA e 
CANDAU, 2007, p. 19). Por outro lado, ele precisa ser 
visto como algo que se constrói cotidianamente, que 
avança e evolui conforme avança e evolui a sociedade, 
respeitando sua efetivação, sua necessidade de avanço, 
mas também – e principalmente – sua historicidade, 
como produto da reflexão individual e coletiva, pensada 
para propósitos fixados em uma estrutura sólida. O que 
queremos dizer com isso é que o currículo é algo a ser 
acrescentado e não substituído, pois aprender é ampliar 
o que já foi aprendido, é redescobrir; aprender é 
reconstruir o que já se conhece (MORAES, 2007). 
Assim, ao adicionarmos algo a mais naquilo que 
conhecemos, seguimos adiante, mas sem abandonar o 
que já sabíamos.  

Ao longo da história escolar, o 
aperfeiçoamento e as mudanças curriculares são pautas 
essenciais e necessárias. No entanto, precisamos olhar 
as mudanças como circunstâncias complementares às 
situações atuais de nosso cotidiano e nunca como 
promessa ou ilusão de uma alternativa mágica. Este 
culto de sempre esperar pelo melhor, pelo mais novo e 
atualizado, representa o pensamento atual de 
“modernidade” como se o futuro fosse equivalente de 
superação. Mas como falar de futuro e superação se 
sabemos que, historicamente, a modernização não é 
acompanhada pelo desenvolvimento social e humano 
vigente da sociedade? “Na educação costumamos 
chamar de tradicional tudo o que desagrada. Corre-se 
atrás do melhor como se corre atrás do novo: o novo 
assunto, o novo método, a nova proposta, o novo 
currículo” (KRAMER, 1999, p. 171). Concordamos 
com a autora neste ponto, não com intenção de fazermos 
uma oposição ao que é novo, ao contrário, achamos que, 
como algo em movimento, a educação precisa se 
renovar constantemente. O que buscamos é refletir as 
formas como as novidades são apresentadas e aceitas no 

que diz respeito ao âmbito educacional e no 
comportamento do senso-comum, coisa que também 
incide sobre a educação; ponderar a respeito da 
recepção, talvez das falsas expectativas muitas vezes 
fabricadas, ou das apresentações ansiosas que deixam 
transparecer uma ideia enganosa de que aquilo apontado 
como novo precisa ser substitutivo das estruturas 
existentes.   

Benjamin (1987, apud KRAMER, 1999), já na 
década de 1930, indagava: por que o moderno 
envelhecia tão rápido? Da mesma forma, Kramer (idem) 
pergunta: por que as propostas pedagógicas envelhecem 
tão rápido? Pensando assim, ao tratarmos de mudanças 
pedagógicas, precisamos “propor caminhos levantando 
perguntas e gerando perguntas, experimentando 
caminhos, em vez de pretender trazer saídas prontas e 
adoradas como bezerros de ouro”. (KRAMER, 1999, p. 
170). Isso nos conduz a Apple (2006), cuja experiência 
em sala de aula o levou a crer que as pessoas que 
planejam o currículo vivem em um mundo irreal, 
desconectado da vida do professor e da sala de aula. 
Quando se refere à política estadunidense do No child 
left behind (Nenhuma criança deixada para trás) ele 
também aponta que “em muitos sentidos, reformas 
desse tipo servem como ‘espetáculo político’, e não 
como um conjunto de iniciativas sérias e bem pensadas 
que lidam de maneira honesta com a profundidade dos 
problemas com que as escolas se deparam”. (SMITH, 
2004, apud APPLE, 2006, p. 11).  

Ou seja, não é possível contribuir para a 
construção de uma sociedade democrática, com justiça 
social e espírito de coletividade, sem que se respeite a 
construção coletiva existente e, ao mesmo tempo, se 
construa mudanças a partir de uma base sólida, no caso 
da educação, percebida no chão da escola. Isso porque, 
uma “proposta pedagógica expressa sempre os valores 
que a constituem, e precisa estar intimamente ligada à 
realidade a que se dirige, explicitando seus objetivos de 
pensar criticamente essa realidade, enfrentando os seus 
problemas mais agudos”. (KRAMER, 1999, p. 171). É 
importante destacar que essa é uma realidade múltipla e, 
portanto, precisa de propostas igualmente múltiplas, 
capazes de trabalhar as contradições e afastar o conceito 
uniformizador das estruturas sociais, pois, ainda 
segundo a autora, uma proposta pedagógica é um 
caminho, não é um lugar. Toda proposta pedagógica 
tem uma história que precisa ser contada; toda proposta 
contém uma aposta. 
3 EMANCIPAÇÃO, UMA LEI PARA SI MESMA 

Como construir um currículo que considere a 
heterogeneidade na direção de uma sociedade mais 
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justa? Para Kramer (1999) a resposta para isso é a 
conquista da autonomia de que dependem o 
desenvolvimento pleno e a construção/aquisição de 
conhecimentos. Em outras palavras, o currículo tem 
clara função de nortear o ensino a partir de ideias pré-
estabelecidas com base em experiências testadas ao 
longo do tempo e em diversos ambientes ativos, mas ele 
só se consolida como elemento constitutivo de 
transformação do homem se for capaz de contribuir para 
a sua emancipação.  

A emancipação, aqui apresentada no sentido 
dicionário como “ação de ser ou de se tornar 
independente, livre, qualquer tipo de libertação1”, e, na 
visão de Adorno (2005), o mesmo que 
“conscientização”, “racionalidade”, não se adequa a 
uma educação que estabelece limites e se coloca acima 
das demais estruturas sociais; que esquece de olhar o 
contexto dos que nela estão inseridos ou tenta impor 
padrões inalcançáveis, porque o mais prudente e 
“essencial é pensar a sociedade e a educação como o 
devir. Só assim seria possível fixar alternativas 
históricas tendo como base a emancipação de todos no 
sentido de se tornarem sujeitos refletidos da história” 
(MAAR, 2005, p. 12). Esta emancipação, certamente é 
pressuposto de outras aquisições, sendo o mais 
necessário deles o conhecimento, ação transformadora 
que nos permite agir pelo pensamento, mas sem nos 
afastarmos das sensações, das ponderações e da 
afetividade.  

Um sujeito se emancipa quando se assume 
como ser social, político e histórico capaz de exercer a 
sua autoridade e liberdade autônoma, e de agir por conta 
própria com independência e autogoverno. 
(REICHERT; WAGNER, 2007). Hupffer (2014, p.6) 
recorda que Kant já discutia a concepção de autonomia 
em 1785 em sua fundamentação da metafísica dos 
costumes e a apresentava “como a propriedade que a 
vontade possui de ser lei para si mesma”. Diz também 
que Kant identifica a autonomia como o único princípio 
da moralidade que, por sua vez, deve ser um imperativo 
categórico. Freire (2011, p. 58) destaca que o respeito à 
autonomia alheia é também um “imperativo ético e não 
um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 
A autonomia exige autorreflexão e, por isso, 
consciência de inacabamento, pois, a “consciência do 
mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua 

                                                             
1 Dicionário Online de Portuguesa. Disponível em: 
<<https://www.dicio.com.br/emancipacao/>>, Acesso em: 28 
de jul. 2017. 

 

inconclusão num permanente movimento de busca” 
(FREIRE, 2011, p. 56-57).  

E o que é essa autorreflexão se não a 
consciência de ser emancipado? Isso serve para nos 
referirmos ao currículo, aqui como um lugar de 
reflexão, de construção e de avanços, mas que não se 
encerra em si mesmo, ao contrário, está sempre numa 
condição de partida, como também nos permite pensar 
na construção do espectro social de maneira ampla, pois 
a emancipação torna-se caminho fundante na construção 
da democracia e da liberdade. 

Cabe-nos esclarecer que emancipação, assim 
como a autonomia, aparece na literatura acadêmica 
como ação de participação social ou como ideia de 
participação política. A democracia é resultado da 
participação de todos, mas só isso não basta, é 
necessário que os sujeitos saibam decidir sobre as 
escolhas apontadas como solucionistas do discurso, mas 
decidir por conhecimento, por distinção de pensamento, 
por acreditar e conhecer aquilo que decide, evitando 
escolher de acordo com a maioria ou o pensamento 
alheio. Tonet (2005), sintetiza dizendo que a essência da 
emancipação humana está no domínio consciente e 
coletivo dos homens sobre o seu processo de 
autoconstrução e sobre o conjunto do processo histórico. 
Kant (1985) aponta que a emancipação se desvencilha 
de uma coação externa e torna-se resultado de uma 
dinâmica subjetiva.  

Tonet (2005) aponta duas possibilidades 
emancipatórias: uma política, onde reside a cidadania, e 
a outra humana que vai muito além do trabalho e se 
concretiza em um novo nexto entre o ser social e o ser 
natural. Entretanto, uma não se distancia da outra, uma 
vez que, para Marx (apud COUTINHO, 2000) a 
emanciapação humana é resultado da cidadania plena.   

Na concepção de Ambrosini (2009), a ideia de 
emancipação humana permeia toda a história da 
filosofia, mas é possível fazer um recorte deste percuros 
considerando o pensamento de Kant, Marx, Adorno e 
Paulo Freire. Marx (2006) por ver o estado como uma 
estrutura emancipada, mas incapaz de libertar seus 
indivíduos que se mantêm na dependência do estado; 
Kant (2009), por evocar a urgência do pensamento, da 
capacidade do homem de olhar com atenção sobre a 
construção de sua fala e decisão de suas palavras. 
Adorno (1995), por retomar este tema, o colocando no 
âmbito da educação, retomando questões basilares à 
formação humana, e Freire (2011), se utilizando do 
termo autonomia, por costurar esta discussão 
observando a perspectiva latino-americana da educação. 
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Ainda na visão de Marx (1978, apud PINHO, 
2009), a emancipação humana evidencia-se a partir de 
um ato revolucionário duplo: pela natureza política, 
através do qual o proletariado alcançaria o poder 
político suplantando o estado e o mercado, e pela 
revolução social que confirmaria o primeiro ponto a 
partir da transformação radical da forma de 
sociabilidade existente. A educação tem grande 
importância neste contexto, considerando o seu poder de 
transformação, porém, do ponto de vista econômico, nos 
alerta Oliveira (2010), o grande desafio da educação é 
capacitar mão-de-obra e requalificar trabalhadores para 
satisfazer as necessidades do capital, já que, “nessa 
sociedade, a experiência no sentido emancipatório não 
se realizará, pois, experiência é processo de 
autorreflexão, de diferenciação”. (OLIVEIRA, 2010, p. 
26).  

Nesta circunstância, o indivíduo não se realiza 
porque quanto maior for sua racionalidade, menos ele 
existe (ADORNO, 2005). Este paradoxo se funda no 
argumento da exigência moderna pelo acúmulo de 
conhecimento à medida em que a “organização 
burocrática, expressão da sociedade administrada, vai 
produzindo sujeitos que não conseguem se desvencilhar 
do formalismo que contribui decisivamente para a 
manutenção da seletividade escolar”. (OLIVEIRA, 
2010, p. 227). Claro que isso não é de hoje, pelo 
contrário, tem raízes nas mudanças sociais e de trabalho, 
bem como na gênese de um currículo preocupado em 
exercer uma função social. Apple (2006) lembra que 
Franklin Bobbitt e W.W. Charters, dois dos primeiros 
membros mais importantes da área de currículo, 
construíram uma teoria do currículo com base no 
movimento de administração científica observando 
objetivos educacionais restritos às necessidades da vida 
adulta. Isso, em um cenário de transição da sociedade 
agrária para uma sociedade industrializada, neste caso 
norte-americana, carente de treinamento especializado 
para atender aos novos rumos do mercado.  

A função social do currículo para Bobbitt e 
Charters, conforme Apple (2006), tem identificação 
com as necessidades da comunidade, visto que, para 
Bobbitt, quem trabalha com currículo deve trabalhar 
para a comunidade, embora ele também visse o 
currículo como desenvolvedor de um alto grau de 
consenso normativo e cognitivo entre os indivíduos de 
uma sociedade que impõem ao currículo duas 
características básicas: a comunidade e o pensamento 
único. Desta forma, aqueles interessados em se 
insurgirem contra esta tentativa de hegemonização, 
devem centralizar suas energias para que a educação se 

desenvolva numa perspectiva de resistência e 
contradição, tendo conhecimento da ausência de 
emancipação do homem e da enorme ação impeditiva de 
conduzir a sociedade a esta emancipação. (ADORNO, 
1995).  

Porém, é preciso ter claro que a emancipação 
não se faz com homens fracos ou vazios, mas com certa 
firmeza do eu, da combinação do eu, porque o que está 
em discussão aqui é a necessidade de pensar, pois 
“sempre que o pensamento alcança algo importante, ele 
produz um impulso prático, mesmo que oculto a ele”. 
(ADORNO, 1995, apud PUCCI, 2001, p. 12). O 
pensamento é mobilizador, o que põe abaixo a ação 
atravessadora do outro. A ausência de pensamento é 
também ausência de memória, de história e identidade.  

Não basta, no entanto, discutir a finalidade da 
educação, teorizar sobre o passado ou o presente. É 
preciso que se tenha clareza do papel de todos os 
sujeitos que a fazem acontecer. Sujeitos estes que se 
apresentem capazes de responder não apenas “o que é a 
educação”, mas “para onde ela nos deve conduzir”. 
Apesar de esperarmos e exigirmos muito dela, a 
educação não é necessariamente um fator de 
emancipação, já que depende da ação dos sujeitos para 
se constituir desta forma e só o fará através da reflexão. 
Por este motivo, no caso concreto das constantes 
transformações do mundo, do status quo e das relações 
humanas, é sempre necessário elaborarmos o passado e 
criticarmos o presente prejudicado (MAAR, 2005).  

A importância da educação muda 
historicamente em relação à realidade, embora por ser 
tão poderosa a realidade se imponha aos homens, 
forçando um processo de adaptação automático até 
mesmo para a educação da família, da escola ou da 
universidade que deveriam reagir com resistência à esta 
imposição uniformizadora (ADORNO, 2005). Por ser 
assim, e apesar de existir uma importância no 
acompanhamento das mudanças cotidianas, a adaptação 
está sempre no campo da força imposta a si mesmo pelo 
próprio homem de forma dolorida e é disso que advém o 
exagerado apego ao realismo. A ausência de 
naturalidade na concepção do ato de aprender, de 
absorver do mundo a sua essência, aquilo que tenha 
relação com a necessidade da vida com seus prazeres 
mais singelos geram, portanto, a exigência dos moldes e 
tudo que estiver fora desses moldes é rejeitado de 
maneira geral desde o homem simples até as mais 
brilhantes consciências. Não por acaso, pois conforme 
explica Adorno (2005), tudo o que não é 
convencionalmente moldado atinge sua orientação 
existencial. A confrontação a isso expõe o autor, estaria 
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na aptidão à experiência e na relação pessoal com os 
fenômenos da realidade capazes de gerar uma 
conscientização e, consequentemente, a dissolução 
desses mecanismos de repressão. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nenhuma educação e nenhum sujeito se 
sustentam ou promovem o desenvolvimento presos em 
si próprios ou em seus ciclos fechados. Empiristas e 
teóricos precisam ocupar o mesmo campo e construírem 
juntos perspectivas de ensino com olhar no social, na 
formação humana e no desenvolvimento a partir de um 
pensamento conduzido pela necessidade de 
emancipação, pois um sujeito ganha autonomia quando 
se assume como ser social, político e histórico capaz de 
exercer a sua autoridade e liberdade autônoma. 

Somente a mudança curricular, seja no curso de 
Jornalismo, ou em qualquer outro curso, não é garantia 
de uma formação regada pelos valores necessários à 
formação de um homem livre. Apenas um sujeito 
autorreflexivo é capaz de superar os extremos de sua 
própria condição. Por isso, pensar a educação é pensar o 
currículo, mas também a necessidade de mediação de 
um indivíduo forte por suas próprias conclusões de 
mundo, sua sensibilidade de interação social e desejo de 
fortalecer os vínculos e obrigações com as questões 
públicas. O currículo, portanto, não é apenas um 
conjunto de normas a serem seguidas, mas um norteador 
de destinos para facilitar a vida de quem ensina e clarear 
os caminhos de quem aprende. 
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Resumo: O presente estudo é uma revisão de literatura que busca responder a pergunta sobre “como compreender a 
questão do sentido na política de currículo escolar”. Desta forma foi realizada uma busca de dados por meio dos sites 
virtuais, Capes/BDTD e também na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). Com 
efeito, foram encontrados trabalhos dentre eles teses, dissertações e artigos. A seguir foi realizado a análise de seus 
objetivos, bases teóricas e principais resultados e discussões. No percurso deste estudo foi desenvolvida uma reflexão 
de currículo à luz da visão multirreferencial e de uma perspectiva currículo-formação. Por fim, foi apresentada as 
principais discussões presentes nos trabalhos analisados a partir do olhar multirreferencial. 

Palavras chaves: política de currículo, sentido, multirreferencialidade. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
No presente texto propomos apresentar uma 

pesquisa de revisão de literatura tentando responder a 
pergunta “como compreender a questão do sentido na 
educação a partir da compreensão do currículo escolar”. 
Com isso, pesquisamos artigos, teses e dissertações 
publicadas no Portal de Periódicos da CAPES e no 
Banco de Dados de Teses e Dissertações 
(BDTD/CAPES), e também na base de dados da 
ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação) para então refletir o que tem 
sido produzido a respeito. 

O processo de reflexão sobre o sentido na 
educação surgiu a partir da experiência profissional na 
relação com estudantes na escola e na relação com 
profissionais de educação. em particular na experiência 
de escuta de jovens da escola do ensino médio tanto no 
ambiente escolar como profissional de psicologia 
escolar, quanto na clínica como psicóloga clínica 
infanto-juvenil. Nesse contexto, desenvolvemos este 
trabalho como parte inicial do processo de tornar-se 
pesquisador em educação através do Programa de Pós-
Graduação no Mestrado em Educação da UERN, 
desenvolvendo o trabalho de dissertação com título “ O 

sentido da educação para os jovens estudantes de uma 
escola pública da cidade de Mossoró“  

O desafio seria sair de uma perspectiva do 
“sentido” em uma abordagem de estudos em psicologia 
e mergulhar no universo da educação possibilitando um 
reposicionamento mediante outra experiência, e sob 
outro olhar, ampliar perspectivas e conhecimentos num 
direcionamento de construção epistêmica plural como é 
a proposta da abordagem multireferrencial. Com isso, a 
proposta é sair de uma construção de conhecimento 
mais psicológico e lançar redes sobre novas 
perspectivas, e ampliar conhecimento a respeito de 
estudos sobre o “sentido na educação” por meio de 
estudos sobre o currículo escolar. 

 
2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Partindo da pergunta norteadora tentamos 
selecionar palavras centrais que pudessem servir no 
trabalho de busca nos sites mencionados anteriormente. 
Neste proposito, selecionamos palavras chaves ou 
conjunto de palavras tais como: “política de currículo”, 
“sentido na educação”, “ currículo”, “currículo escolar”, 
“sentido no currículo escolar” e “ sentido”. 
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No site de periódicos da capes foi realizado a 
pesquisa no período de outubro e novembro de 2017, 
selecionando os artigos na busca avançada no período 
dos últimos dez (10) anos com periódicos revisados por 
pares. Com isso, foram utilizados os termos acima 
referidos, mas apenas os termos ou descritores de 
palavras que apresentaram resultados foram “currículo” 
e “ sentido”. Destarte, foram colocados disponíveis pelo 
site 74 artigos. 

Destes 74 artigos passei a ler seus resumos e 
muitos deles foram excluídos, pois em seu conteúdo não 
tratavam a questão do sentido, mas sim do currículo em 
conjunto de forma mais ampla em sua discussão. Como 
resultado, encontrei apenas dois (02) artigos que de fato 
refletiam sobre política de currículo e sentido. 

No site de Banco de Dados de Teses e 
Dissertações (BDTD) a pesquisa foi feita no período de 
setembro a outubro de 2017. Selecionando apenas 
dissertações e teses no período de 2007 a 2017, com 
busca avançada com as palavras “currículo” e “sentido” 
tendo assim mais de dois mil trabalhos disponibilizados 
pelo site. Em seguida separamos apenas os trabalhos 
que pertencessem aos programas de estudo de pós-
graduação em educação sendo disponibilizados 117. 
Deste resultado, foram inicialmente excluídos por 
títulos os trabalhos que não tivessem direcionados a 
questão do currículo. Em seguida, foram também 
excluídos os trabalhos cujo currículo era direcionado a 
uma determinada disciplina, ou um conteúdo temático 
que foge da discussão do “sentido” e “currículo”. De 
posse desses trabalhos (ao todo 60 trabalhos) foi feita a 
leitura de seus resumos. Por conseguinte foram 
selecionados os trabalhos que atingissem o proposito 
deste trabalho, restando apenas quatro (4) trabalhos: 
duas (2) dissertações e duas (2) teses.  

No site da ANPED pesquisamos no GT de 
currículo e selecionamos por títulos aqueles trabalhos 
que tivessem relacionados com a questão do sentido 
e/ou subjetividade, seguido por leituras de seus textos. 
Dessa forma, foram coletados 04(quatro) trabalhos. 
Todos eles descritos como pôsteres. Tendo isso em 
mãos optamos por pesquisar no google procurando 
encontrar os mesmos trabalhos em forma mais 
completa, como artigos por exemplo. Encontrando 
apenas 01 (um) artigo pertencente à uma revista 
eletrônica, Revista Roteiro da Editora UNOESC. 

Por fim, concluída esta fase de coleta de dados, 
foram totalizados sete (07), trabalhos para análise. 
Antes de apresentar o resultado de reflexão sobre os 
trabalhos encontrados considerando aspectos centrais 
como metodologias, teóricos e resultados propomos 

desenvolver ainda que brevemente, algumas anotações 
que possibilitem apreender as contribuições da 
abordagem multirreferencial para entendimento sobre 
educação e sobre o sentido desta para a formação do 
sujeito, constituindo-se em um modo de ver com o qual 
estaremos refletindo sobre currículo e sentido nos 
trabalhos encontrados. 

 
3 ABORDAGEM MULTIRREFERENCIAL E 
SENTIDO 

A ideia multirreferencial de Ardoino (1998) 
desenvolve uma perspectiva de conhecimento partindo 
de uma visão plural, de várias referencias para construir 
um saber. De modo especial destacamos os conceitos de 
autor e autorização que fomenta reflexão de uma 
educação que compreende um sujeito capaz de torna-se 
autônomo, de criar e produzir conhecimento, e por este 
processo de formação de conhecimento produzir 
também sentido para sua vida. Para Ardoino o autor em 
suas palavras seria “realmente, o fundador, o criador, 
até mesmo o genitor” (ARDOINO, 1998, p.28). Ele 
ainda concebe que o processo de autorização seria um 
processo conquistado gradativamente considerando suas 
influencias e determinantes em seu processo histórico.  

Nesta direção, podemos ampliar a compreensão 
de autoria interconectado com a perspectiva de 
cidadania compreendendo o conceito trazido por 
Barbosa (1998) de autor-cidadão. Sua perspectiva 
apresenta o homem que necessita de um resgate de 
permitir-se expressar em suas relações cotidianas, não 
apenas reproduzindo conceitos ou sentidos já postos em 
sua vida diária, mas um permitir-se resgatar seus 
sentidos constituídos na vida da pessoa por meio de uma 
educação para isto que ele denomina como autor-
cidadão. Nesta concepção, o autor, em suas palavras, 
define o termo como: 

“Autor- cidadão, portanto é uma 
construção histórica, geográfica, social, 
psicanalítica, ecológica que, enquanto tal, 
exige ‘politização’ não só de uma 
dimensão de sujeito, tal como a 
econômica ou política partidária, mas da 
vida em suas várias perspectivas 
englobando sua forma de ser e de se 
expressar” (BARBOSA,1998, p.8) 

  
Por meio desta visão, o sujeito que se permitir 

arduamente produzir conhecimento de si, torna-se 
sujeito mais integrado, concebendo uma cidadania que 
contempla não somente o campo político, as a 
amplitude da existência humana, considerando o campo 
contextual de sua existência que se encontra em 
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constante relação com o outro, condição importante de 
seu processo de autoprodução. 

Assumindo o conceito de autor-cidadão é 
possível compreender a ideia de um sujeito mais 
integrado e de uma cidadania em uma dimensão outra. 
Partindo destas anotações iniciais, um entendimento de 
educação nesta direção pode nos encaminhar a 
compreensão de currículo que julgamos estar mais 
pertinentes as perspectivas de autorização e de autor-
cidadão, portanto, está em questão uma compreensão de 
currículo no qual os atores da cena curricular se 
apresentem como participantes da construção do 
mesmo, currículo como meio, como dispositivo que 
abrange tanto a formação do indivíduo quanto de seu 
coletivo, tal como defende Macedo (2011) com sua 
proposta de “atos de currículo” . 

Macedo (2011) concebe que é uma postura 
política pedagógica observar a relação intrínseca entre 
formação e currículo. Assim, mediante uma visão mais 
plural e de um todo vivido, se diminui os muros e o 
distanciamento trazido por uma visão fragmentada entre 
formação e currículo. Nesta direção o ato de produzir 
currículo torna o ato de educar naquele que engloba o 
sentido de um contexto social, mas também individual, 
que estão sempre em dialogo entre antropológico e o 
social. Macedo assim nos diz: “Pensar currículo e 
formação de forma entretecida é implicar 
principalmente o dispositivo currículo com 
compromisso e princípios que fundam o sentido do ato 
de educar como prática antropossocial” (MACEDO, 
2011, p. 31). 

 
4 TRABALHOS ENCONTRADOS  

Inicialmente tomamos os trabalhos divididos 
de três: discussão empírica (pois envolve uma pesquisa 
de campo); o de cunho teórico reflexivo (pois envolvem 
discussão teórica sem envolver pesquisa de campo ou 
documental) e análise documental. 

Os trabalhos empíricos, (Araujo (2013); Sales 
(2010); Leite (2014); Souza (2016)) de entrevistas e 
questionários com coordenadores, docentes e discentes 
sobre os sentidos do currículo tanto nos IFs de João 
Pessoa e do Rio Grande do Sul, quanto em ensino 
Fundamental II, tendo respectivos trabalhos Leite 
(2014), Araújo (2013) e Souza (2016) respectivamente. 
A tese de Sales (2010) apresenta um diferencial por 
buscar os dados empíricos tanto na escola como na 
comunidade da rede social Orkut. Araújo (2013) e 
Souza (2016) também realizam entrevistas com 
Secretaria de Educação e Profissional e Tecnologia 
(SETEC) e SEDUC. Embora, Araújo (2013) e Leite 
(2014) tenham o estudo empírico como foco principal 
os autores discorrem sobre estudo de documentos, 
complementando sua discussão em diálogo com a 
analise documental. Leite (2014) analisa documentos 
oficiais nacionais e locais da educação técnica integrada 
ao ensino médio da IFPB – Campus João Pessoa. Já a 
Tese de Araújo (2013) escolhe documentos do MEC 
relevantes para compreender o ensino 
profissionalizante. 

Barreiro; Frangela (2010) e Pereira(2016) 
apresentam uma discussão teórica envolvendo sentido e 
currículo. O primeiro analise políticas de currículo a 
partir da teoria discursiva. O segundo faz uma reflexão 
teórica a partir dos autores como Ernesto Laclau, Homi 
Bhabha e Stuart Hall sobre a produção de sentido 
embasando o caráter cultural do campo curricular. 

Santos:Ramos (2013) com o material empírico 
do Documento de Referência da Conferência Nacional 
de Educação compreendendo como importante 
influencia para Plano Nacional de Educação (2011-
2020). 

A seguir formamos um quadro composto para 
explicitar os trabalhos. 

 
Quadro II: Trabalhos encontrados 

Autores/Ano 
defesa/tipo 

Título Objetivos 

Araújo (2013)  
Tese 

Novos sentidos das políticas curriculares a 
educação profissional no Instituto federal 
Sul-Rio-Grandense 
 

Discutir os novos sentidos construídos na política 
de currículo do IFSul com transformação do 
Instituto Federal. 
 

Frangela:Barreiro 
(2010) 
Artigo 

Um novo olhar sobre o sentido de política 
nos estudos curriculares 

Discutir sentido de política a partir de uma 
concepção de currículo e política como 
enunciação, articulação/produção de significados. 

Leite (2014) 
Dissertação 

Sentido da política de currículo da 
educação profissional técnica integrada ao 
ensino médio.  

Analisar alguns sentidos de currículo Educação 
Profissional Técnico Integrado ao Ensino Médio 
(EPTIEM) identificado no discurso dos docentes 
e dos documentos oficiais nacionais e locais. 



 

 
 

237 

 
Pereira (2016) 
Artigo 

Produção de sentido, enunciação e 
discurso: refletindo sobre o currículo 

Refletir sobre a lógica de produção de sentido e 
ressaltar o caráter cultural do campo curricular 
 

Sales (2010) 
Tese 

Orkut.com.escola@:curriculo e 
ciborguização juvenil  

Analisar a produção das subjetividades juvenis na 
interface entre o currículo de uma escola pública 
de ensino médio profissionalizante e o currículo 
do Orkut Por meio da negociação dos sentidos 
divulgados no currículo escolar e no currículo do 
Orkut 
 

Santos: Ramos 
(2013) 
Artigo 

Curriculo, conhecimento, democratização e 
fluxos de sentido na educação básica . 
 

Problematizar os sentidos de conhecimento 
articulados nos discursos sobre democratização 
na Educação Básica tomando como material 
empírico o Documento de Referência da 
Conferência Nacional de Educação. 
 

Souza (2016) 
Dissertação 
 

A política curricular de ciclos no município 
de Campina Grande: analise dos sentidos 
no contexto e efeitos da avaliação no 
contexto da prática 

Analisa o processo de recontextualização da 
Política curricular de ciclos no município de 
Campina Grande- PB, focalizando os sentidos e 
efeitos que a proposta de avaliação apresentada 
por esta política trouxe para o contexto da prática. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Souza (2010) compreende que a dimensão das 

políticas que direcionam os currículos, na prática, são 
reconfiguradas pelo “entendimento e ação dos diferentes 
sujeitos” (SOUZA, 2010, p.18). Com efeito, os sentidos 
compreendidos pelos sujeitos em sua prática 
profissional (em especial o professor que está em 
relação direta com o aluno diariamente) são construídos 
em determinado contexto presentes na escola. A autora 
destaca a avaliação continuada como um dos pontos 
mais contraditórios quanto ao sentido empregado pelos 
professores, pois se para alguns existe a resistência a 
esse processo preferindo os métodos tradicionais já 
existentes, apontando até mesmo a falta de preparo dos 
professores, para outros, torna possível um diagnóstico 
não centrado na questão da nota considerando aspectos 
da subjetividade, sociais e até políticos no qual o aluno 
está inserido. 

Na perspectiva de sentido do professor que 
reconhece como positiva a avaliação progressiva, abre 
espaço em sua perspectiva de sentido sobre avaliação 
uma possibilidade para que tanto o professor quanto 
aluno possam construir um espaço de autorização. 
Entretanto, para se chegar a esta possibilidade de 
educação para uma autoria precisaria que todos os 
profissionais fossem sensibilizados para esta 
perspectiva. O sentido construído pelo professor que se 
opõe a esta nova forma e não vê nela outras 
possibilidades, fala de um lugar no qual o professor 
encontra-se enrijecido por um processo histórico, 
político e social no qual não há lugar para criação, 

portanto, o modelo tradicional torna-se o lugar no qual 
este mesmo já se constituiu como identidade de sua 
profissão historicamente nunca questionada, muitas 
vezes imposta em sua formação e em sua prática. 

Os resultados encontrados nos trabalhos sobre 
o IF podem conter alguns pontos equivalentes. Nos dois 
trabalhos com base teórica na análise do discurso e 
contendo estudo de documentos, Araújo (2013; 2016) e 
Leite (2014), são encontrados elementos que os autores 
consideram em desconexão com a proposição dos 
registros formais e a realidade encontrada por eles. Leite 
(2014) revela que também há nos documentos 
componentes de ambiguidade que dificultam 
interpretação para sua efetivação. Citamos por exemplo 
está proposto pelo MEC para o ensino profissional, no 
qual Araújo (2016) se remete a um discurso de um 
“consolidamento do ensino profissionalizante” o qual 
oculta os conflitos nesse cenário. Leite (2016) se refere 
a ambiguidades do discurso presente no Parecer 
nº5(2011) do DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) 
do ensino Médio ao se referir aos “diversos 
conhecimentos historicamente acumulado” para serem 
articulados no currículo, sendo que não fica claro para 
ele que conhecimento histórico são esses, já que existe 
uma amplitude de conhecimentos acumulados no seu 
processo histórico. 

Araújo (2016), considera itens não explícitos 
quando fala dos conflitos ocultos, da historicidade da 
instituição e do processo de consolidação. A omissão 
destes elementos desconsidera os encontros e 
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desencontros de um processo institucional, que por estar 
no campo do coletivo e de interesses políticos de 
grupos, é palco de muitas questões para o alicerce de 
sua estabilidade e construção da cidadania dos sujeitos 
nela presentes. O silencio por muitas vezes pode 
demonstrar também uma desautorização, autoritarismo 
por parte de alguns grupos que tendem um poder. 

Ao refletir os aspectos apontados por Leite 
(2014), consideramos que apesar de se observar uma 
falta de clareza de linguagem do documento na prática 
para os autores, existe uma compreensão de uma 
historicidade que faz parte do contexto institucional. 
Nesta perspectiva, a historicidade pode tornar-se campo 
de possibilidades de compreensão dos processos de 
aprendizagem não excludentes dos sujeitos envolvidos, 
possuindo aspectos subjetivos carregados de sentido 
histórico. Entretanto, não podemos falar, de um 
processo de autoria, pois não é revelado neste histórico 
a real implicação dos atores numa educação como 
aquela subjacente as proposições de autores-cidadãos. 
Sobre a historicidade a abordagem multirreferencial em 
suas bases considera as influencias e os determinantes 
presentes no processo histórico como aspectos 
importantes no caminho da possibilidade do sujeito em 
autorizar-se. 

Sales (2010) aponta os conflitos existentes 
entre a escola e o desinteresse da juventude por esta 
instituição. Por um lado, a perspectiva do profissional 
adulto que considera jovens como irresponsáveis e 
dedicados exclusivamente a práticas de cunho 
hedonistas, levando-as/os a um desinteresse pela 
educação escolar (SALES, 2010, p.100). Por outro lado, 
o jovem concebe a escola como distante de seus 
interesses e reduzida a uma rotina enfadonha 
(DAYRELL, 2007) (SALES,2010, p.100). Neste estudo 
91,4% das/os alunas/os dos 70 que responderam o 
questionário declararam ter um perfil no Orkut. O 
estudo descreve a presença constante do jovem no 
ciberespaço para expressar seus interesses e 
pensamentos e se relacionar com outras pessoas de 
modo livre sem muitas vezes ser responsabilizado pelo 
que faz, mas que também acolhe aspectos negativos 
desta falta de responsabilidade do que é dito nesse meio, 
sendo alvo de fofocas e bulling muitas vezes. Como 
forma de ilustrar, no registro dos relatos apresentados 
no trabalho duas garota que não possuíam mais perfil ou 
não entravam mais nas comunidades devido a conflitos 
e fofocas manifestados no Orkurt direcionada a elas e ao 
relacionamento novo que mantinham. A autora ainda 
menciona o esforço da escola formal em manter a sua 
seriedade e comprometimento com a educação, mas 

também no esforço de excluir a sociabilidade juvenil e 
por isso o Orkut toma este espaço de socialização da 
juventude. 

Consideremos as duas perspectivas, do jovem 
aluno e do professor representando a escola, para 
observarmos a pluralidade do contexto das mídias, da 
juventude e da escola. Temos, portanto, um olhar de um 
adulto enrijecido em sua compreensão sobre o jovem 
com sua expressão de sociabilidade e o olhar do jovem 
que apresenta a questão dos relacionamentos como 
questão central de seu interesse no momento, e não 
levar a sério o conteúdo escolar do currículo. 
Consideremos também o professor que está na escola 
com a incumbência de trabalhar um conteúdo de cunho 
informativo que a grade curricular revela ser importante 
para o futuro profissional do jovem, que também se 
encontra enrijecido voltado a um conhecimento técnico 
para o mercado. Ainda olhando para este professor que 
em média passou mais ou menos cinco anos de 
formação sob uma perspectiva unicamente técnica sem 
desenvolver, muitas vezes, uma autorização sobre seu 
processo de obter conhecimento. O olhar do jovem 
neste momento, entre quatorze a dezesseis anos, que 
durante muitos anos esteve sentado em um banco 
escolar escutando o que deve fazer, o que deve aprender 
e como deve aprender, e que agora se vê capaz de se 
expressar por meio virtual livre e encontra outros que 
como ele amam ou odeiam a escola ou estudar. O 
estudante nesta dinâmica do Orkut encontra um espaço 
para quebrar com a extrema seriedade comportamental, 
a excessiva formalidade dada a informação científica 
que ao se tornam na escola mais importantes que as 
relações, os vínculos que poderiam existir no 
estabelecimento escolar. Encontramos aí um paradoxo 
entre estas duas perspectivas, do jovem estudante e a da 
escola, ou até mesmo um profundo desencontro criando-
se um campo de uma não possibilidade criativa de lidar 
com as questões do vínculo no ensino, seus conteúdos e 
o que para o jovem se manifesta como importante neste 
momento de sua existência. 

Ao refletir sobre democracia, podemos 
considerar o trabalho de Santos e Ramos (2013) pois em 
seu estudo sobre o documento de Referência da 
Conferencia Nacional de Educação (CONAE), ressalta 
sua influência sobre o PNE (Plano Nacional de 
Educação) encontrando nos registros formais uma 
compreensão de democratização da educação 
abrangendo acessibilidade e permanência para 
possibilitar o sucesso, êxito, para todos. Além disso, 
Santos e Ramos (2013) a presença marcante das 
palavras democratização e universalização. Com isso, os 
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autores compreendem que estas palavras contribuem 
para o fortalecimento de uma concepção de democracia 
em meio aos populares como possibilidades de mais 
universalização da educação, no sentido de um maior 
acesso de todos a educação.  

Observamos em Pereira (2016) e Barreiros, 
Frangella (2010) uma reflexão no sentido de que os 
significantes construídos no currículo não estão apenas 
em um âmbito individual, mas também coletivo, ou 
seja, individual, mas perpassado por uma cultura e as 
relações coletivas, articulando individual e o coletivo. 
Dessa forma, o sentido sob os cenários está sob o palco 
das relações estabelecidas pelo sujeito com o coletivo. 
“Os indivíduos constroem seus significados sobre e a 
partir do social, que é construído pelos indivíduos, 
coletivamente, em processos concomitantes, provisórios 
e dinâmicos” (PEREIRA, 20, p 11). O currículo estaria 
dentro desta dinâmica de construção de sentidos 
individuais e grupais, compreendendo o “ currículo 
como prática de significação, como criação ou 
enunciação de sentidos torna inócuas distinções como 
currículo formal” (PEREIRA, 2016, p 15).  

Por meio destas compreensões teóricas 
encontramos lugares de diversas perspectivas que nos 
abrem as possibilidades de se pensar o sentido na 
educação. Em Santos e Ramos (2013) encontramos o 
lugar da democracia a partir de sua leitura dos 
documentos situando o contexto do evento que gerou o 
documento CONAE, com uma participação popular e a 
leitura do documento PNE, que teve influência do 
primeiro. Este processo está preenchido de sentidos no 
qual se considera os trabalhos realizados por grupos em 
uma conferência, por tanto espaço de possibilidade de 
expressão e pelo o que foi construído posteriormente 
com PNE que também correspondia a um lugar político 
regido por grupos e seus interesses. 

 
5 ALGUMAS ANOTAÇÕES CONCLUSIVAS 

O presente texto procura trazer à tona algumas 
questões do contexto da complexidade de se pensar em 
um sentido para educação a partir de estudos empíricos 
e documentais realizados, tendo no horizonte uma 
educação de formação autores. Uma concepção e prática 
de currículo democrática e emancipatória irá se 
constituir em fundamento para a formação de sujeitos da 
educação capaz de produzir aprendizagens com sentido. 

O trabalho aqui apresentado embora traga uma 
temática tão atual como a do currículo, tendo em vista o 
palco de mudanças da educação em especial com a 
reforma do ensino médio e com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), não se propõe apresentar 

uma reflexão aprofundada sobre questões de conjuntura 
da educação em um contexto mais amplo. O objetivo foi 
apresentar o resultado de um trabalho de pesquisa de 
literatura quanto ao que se tem produzido tomando 
como referência a produção de dissertações e teses, 
tendo sido realizado a busca nos sites de periódicos e 
trabalhos acadêmicos no período de outubro a 
novembro de 2017 abrangendo trabalhos de 2007 a 
2017 nos sites mencionados no início deste trabalho. 

Desta forma, entendemos ser importante não 
perder de vista questões atuais candentes como a 
proposição de uma base comum curricular parra o 
Ensino Básico como também, as mudanças substantivas 
para o Ensino Médio já que encontramos trabalhos que 
desenvolvem estudos sobre currículo e sentido no 
Ensino Médio. Torna-se importante o destaque pois 
consideramos que tanto na proposição de uma Base 
Comum Curricular niveladora e homogeneizadora de 
práticas curriculares no cotidiano da escola, como as 
proposições de reformulação do Ensino Médio com 
caráter tecnicista acentuado voltado para o mercado de 
trabalho, pode-se se apresentar como utopia falarmos 
em uma educação autoral, em profundidade, na 
perspectiva de uma formação cujo sentido maior seja a 
própria instituição do sujeito ou do autor-cidadão, não 
perdendo de vista tanto os conteúdos internos da 
subjetividade e do inconsciente quanto na perspectiva 
do externo, de sua atuação no social e no histórico 
coletivo. 

Tomemos como ponto relevante a discussão 
oferecida por Sales (2010) que apresenta o contexto 
cada vez mais complexo de uma juventude que 
conectada encontra no ciberespaço uma possibilidade 
de expressão livre e de socialização, elementos 
importantes para juventude, e a escola em seu modo 
tradicional com dificuldades de compreender e lidar 
com tais questões. Nessa perspectiva de distanciamento 
do jovem da escola que não encontra mais sentido nela 
que é preciso repensar. Na proposta da reforma o que se 
divulga é que uma escola mais voltada para área 
profissional irá fazer da educação do ensino médio uma 
educação com mais sentido devido o jovem poder 
escolher um itinerário formativo para seu futuro 
trabalho. Entretanto, a perspectiva existencial do jovem, 
do ser humano em si, não envolve apena um futuro 
trabalho para afirmarmos que este modelo produzirá 
mais sentido na educação. Por outro lado, este 
direcionamento específico para o trabalho pode produzir 
desigualdade pois nem mesmo o mercado é uniforme 
em cada região, além da não garantia que todos os 
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jovens que recebem esta educação poderão sair do 
ensino médio com carteira assinada. 

A educação como parte de uma instituição 
permeada no âmago por questões sociais está sempre 
em movimento. Considerando a proposta de educação 
defendida nestas breves anotações sobre a produção 
acadêmica e científica quanto sentido na educação a 
partir do estudo sobre currículo, defendemos a 
necessidade de se caminhar progressivamente no 
sentido do debate e em discussões nos diferentes grupos 
da sociedade e na esfera política.  Atuando nos campos 
que nos é possível seja na formação, na pesquisa ou 
extensão, há um empreendimento a ser feito no sentido 
de sempre abrir possibilidades de atuação com vistas a 
uma educação com mais sentido, em uma lógica não 
apenas restrita a instrumentalidade do mercado, mas na 
perspectiva de uma sociedade mais humana, 
comunicacional. 
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Resumo:  O estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica da produção acadêmica sobre os cursos de Bacharelados 
Interdisciplinares no contexto das Instituições federais. O trabalho é um recorte da pesquisa em andamento que analisa a 
implantação dos referidos cursos e suas implicações na reestruturação acadêmico-curricular da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido – UFERSA. A pesquisa realiza-se no Portal de Periódicos da CAPES a partir de duas bases de 
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dados. Os resultados indicam que há divergência quanto aos objetivos desse formato de curso, fragilidades quanto a 
formação interdisciplinar, além de entraves em sua implantação. 

Palavras-chave: Reuni. Bacharelado Interdisciplinar. Reestruturação. 

 

1 INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos tem-se intensificado as 

políticas voltadas para a expansão do ensino superior no 
Brasil com ações, estratégias e arcabouço legal que 
direcionam para o atendimento de um público cada vez 
mais diversificado. Nesse contexto, emana do Plano 
Nacional de Educação, o Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI) que tem como meta global a elevação 
gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais para noventa por cento e da 
relação de alunos de graduação em cursos presenciais 
por professor para dezoito ao final de cinco anos, a 
contar do início de cada plano.  

Visando a elevação dos níveis de acesso e 
permanência e do padrão de qualidade do ensino 
superior, o REUNI surge como estratégia para a 
reestruturação das universidades federais nos aspectos 
acadêmicos e curriculares proporcionando estratégias de 
formação flexíveis, redução das taxas de evasão, maior 
mobilidade estudantil, bem como a utilização de 
recursos humanos e materiais disponíveis pela 
universidade. Nos aspectos curriculares a reestruturação 
foi materializada em diversas universidades federais 
através da implantação dos cursos de Bacharelados 
Interdisciplinares. 

Diante disto, este estudo teve o objetivo de 
realizar uma revisão de literatura sobre os referidos 
cursos, buscando explanar o que vem sendo discutido 
no meio científico sobre essa nova modalidade 
curricular. A realização dessa revisão está relacionada a 
uma pesquisa em andamento cujo objetivo geral é 
analisar a implantação dos cursos Bacharelados 
interdisciplinares e suas implicações na reestruturação 
acadêmica-curricular da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido – UFERSA no contexto do REUNI. 

Na perspectiva de VOSGERAU e 
ROMANOWSKI (2014, P. 167) “os estudos de revisão 
consistem em organizar, esclarecer e resumir as 
principais obras existentes, bem como fornecer citações 
completas abrangendo o espectro de literatura relevante 
em uma área”. Nesse contexto, a pesquisa foi realizada 
através do Portal Periódicos da CAPES/MEC, por meio 
de duas bases de dados, sendo a Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo 
de Teses (CT) da CAPES.  

Assim, o percurso metodológico desenvolveu-
se em duas etapas no mês de setembro de 2017, através 
da busca avançada por base, com a escolha do tipo 
“teses e dissertações”, e a área do conhecimento em 
“Ciências Humanas”, produzidos a partir de 2010. 
Diante das diversas bases foi escolhida a da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e do 
Catálogo de Teses e dissertações CAPES. Na primeira 
etapa da pesquisa foi utilizado o descritor “REUNI”, 
cujo resultado apresentou uma quantidade expressiva 
em cada base. Na segunda etapa foram utilizados os 
descritores REUNI e Bacharelado Interdisciplinar, 
aspeados e sem aspas, cujo resultado representou 
também um grande contingente de trabalhos do qual foi 
necessário refinar a pesquisa na área de conhecimento e 
de concentração para “Educação”. 

Na base de catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES foram disponibilizados 356 trabalhos, sendo 
227 dissertações e 63 teses sobre o tema REUNI. Ao 
refinar os resultados filtrando a grande área do 
conhecimento em Ciências Humanas, Área do 
Conhecimento e Área de Concentração em educação, os 
dados reduziram para 42 trabalhos, sendo 30 
dissertações e 12 teses. Desse total foram selecionados 
17, sendo eliminados 25 por repetição e temáticas muito 
ampla, que envolvia a expansão do ensino superior, mas 
sem referência ao REUNI ou, com a temática muito 
específica relacionada especialmente a avaliação 
econômico-financeira, a mobilidade e a 
internacionalização do programa. 

Quanto ao BDTD a pesquisa se deu a partir da 
busca avançada do termo REUNI, com destaque dos 
marcadores “assunto” em relação ao campo, e “qualquer 
termo” em relação a correspondência da busca. Foram 
revelados 69 trabalhos dos quais apenas 42 tinham 
relação com o tema, sendo 02 teses e 40 dissertações.  

Ao fazer a junção e análise das buscas nas duas 
bases constatou-se que havia 8 (oito) trabalhos 
concomitantes nas duas bases e, a partir de tal 
eliminação o resultado final foi o de 51 trabalhos 
relacionados ao Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação das Universidades Federais. Todas as 
buscas destacadas nas referidas bases foram refinadas 
para o idioma português.  

Em relação a segunda etapa da pesquisa 
utilizou-se o descritor “Reuni” juntamente com o 
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referencial boelano AND e o descritor “Bacharelado 
Interdisciplinar”, onde obtivemos o resultado de 11 
trabalhos na BDTD e 30 na CAPES dos quais 5 (cinco) 
já haviam sido selecionados na busca anterior e 2 (dois) 
constavam nas duas bases concomitantemente nesta 
ultima busca. Assim, após processo de seleção e 
exclusão totalizaram-se 08 (oito) trabalhos que tinham 
relação com o tema específico da ultima busca. Ao 
aglutinar os dados das duas bases, resultou-se de 16 
trabalhos que estavam relacionados com o assunto 
Bacharelado Interdisciplinar.  

Com a busca sobre a temática foi possível 
organizar o estudo em duas categorias de análise sendo 
a Implementação e a Reestruturação. Nesse sentido, 
compreendemos que os Bacharelados Interdisciplinares 
compõem a categoria da reestruturação e, por essa razão 
terá ênfase na apreciação desse estudo, ficando a 
categoria Implementação para outra oportunidade de 
análise.  

Desta forma, a análise da produção acadêmica 
sobre o REUNI e os bacharelados interdisciplinares 
constante nas bases da BDTD e do Catálogo da CAPES 
foi realizada através da leitura dos resumos, dos títulos e 

das palavras chaves. Essas leituras proporcionaram a 
percepção de discussões cuja análise será facilitada a 
partir da categorização das discussões. Assim, foi 
identificada uma ênfase em duas direções, sendo a 
Implementação em si e a Reestruturação curricular 
proposta pelas diretrizes do programa.  

Os resultados demonstram que há uma 
prioridade de produção em relação a categoria 
Implementação, visto que dos 51 trabalhos selecionados 
na primeira etapa – REUNI como único descritor – 
quarenta e três (43) estão relacionados a referida 
categoria. Quanto a categoria da Reestruturação, o 
resultado foi de 8 (oito) trabalhos no geral.  

Para a categoria Implementação foi possível 
ainda a reorganização em duas subcategorias, sendo os 
trabalhos que discutem sobre a expansão do ensino 
superior, e demais que tratam sobre a democratização 
do acesso ao referido nível de ensino.  

O gráfico a seguir apresenta a junção dos dados 
obtidos nas duas etapas da pesquisa realizada nas duas 
bases cujos descritores foram o Reuni e o Bacharelado 
Interdisciplinar. 

Figura 1. Gráfico com dados gerais sobre as categorias de análises. 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Apesar da produção acadêmica apresentar uma 
maior elaboração para a categoria Implementação, o 
referido estudo dará ênfase a categoria Reestruturação, 
visto que, além de representar o interesse maior da 
pesquisadora, há limitação de espaço no presente 
estudo.  

O termo Reestruturação é um substantivo 
feminino que indica ação ou efeito de reestruturar; de 
estruturar novamente; de providenciar ou desenvolver 

uma nova estrutura. (Dicio, 2009-2017). Nessa 
perspectiva, faz todo sentido relacioná-lo com as 
propostas instituídas pelo programa de expansão do 
ensino superior, REUNI.  

De acordo com as diretrizes do Reuni o plano 
de adesão da IFES deve se estruturar a partir de seis 
dimensões com um conjunto de aspectos específicos em 
cada uma delas que devem ser combinadas de acordo 
com a opção institucional. As propostas de ações são 
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definidas dentro dos aspectos específicos de cada uma 
das seguintes dimensões: Ampliação da Oferta de 
Educação Superior Pública; Reestruturação Acadêmico-
Curricular; Renovação Pedagógica da Educação 
Superior; Mobilidade Intra e Inter-Institucional; 
Compromisso Social da Instituição; Suporte da pós-
graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
qualitativo dos cursos de graduação.  

É especialmente na dimensão acadêmico-
curricular que culminam as principais ações 
relacionadas ao aspecto da reestruturação. Assim, 
consideramos que os Bacharelados interdisciplinares 
foram, nas diversas universidades federais, a 
materialização dessa efetivação. Nesse sentido, 
apresentamos a seguir os resultados do estudo sobre a 
produção acadêmica referente aos cursos bacharelados 
de natureza interdisciplinar. 
 
2 A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE OS 
CURSOS BACHARELADOS 
INTERDISCIPLINARES INSTITUÍDOS O 
PARTIR DO REUNI. 

Para a produção acadêmica sobre os 
Bacharelados Interdisciplinares serão destacados nesse 
estudo as publicações de Oliveira (2010), Santos (2013), 
Cardoso (2014), Costa (2014), Silva (2014), Macedo 
(2014), Xavier (2014), Silveira (2015), Baptista (2015), 
Brito (2015), Guimarães (2016), Cavalcante (2016), 
Ramos (2016), Santos (2016), Martins (2017) e Camilo 
(2017), cujas discussões abrangem os aspectos 
relacionados ao histórico, características, percepções, 
implementação e objetivos dos referidos cursos. 

Nos estudos de Silveira (2015), Martins (2017) 
e Camilo (2017) são destacados os aspectos históricos, 
nos quais a análise do contexto político-educacional 
favorece a compreensão de sua idealização e criação. 
Para Maritns (2015) esta nova proposta formativa 
“reflete uma situação que se apresenta como tendência 
no mundo todo: a reorganização do conhecimento na 
perspectiva da integração interdisciplinar”. Silveira 
(2015) afirma que essa nova arquitetura curricular já 
compareceu em três décadas passadas na história do 
ensino superior do Brasil, portanto, apesar de 
considerado inovador, não é inédito na experiência do 
ensino brasileiro. Camilo compreende que o REUNI 
teve como objetivo induzir uma inovação nos currículos 
dos cursos de graduação das IFES através dos 
Bacharelados Interdisciplinares, cuja proposta já vinha 
sendo pensada desde os anos de 1980. Ela destaca ainda 
que a indução na renovação curricular objetiva o 

rompimento com a tradição brasileira de ensino superior 
associado a formação profissional. 

Baptista investiga os fatores que predominam 
na escolha dos bacharelados interdisciplinares pelos 
estudantes e conclui que estão influenciadas pela 
escolha vocacional/profissional mesmo que 
acompanhada de indecisões em relação a essa vocação 
e, que por essa razão, os BI’s representam uma 
importante etapa, pois, oferece uma formação mais 
ampla, interdisciplinar e maior tempo para a escolha 
vocacional/profissional, contribuindo com a maturidade 
da referida escolha. 

O caráter interdisciplinar e flexível da proposta 
dos cursos de graduação denominados BI’s estão 
presentes nas análises de Guimarães (2016), Ramos 
(2016) e Santos (2016) nas quais predominam a 
preocupação com distância entre os princípios da 
interdisciplinaridade e as propostas relacionadas nos 
documentos referências. Tanto na análise documental 
quanto na pesquisa de campo foram constatados 
fragilidades desses processos. Segundo Guimarães 
(2016), nos documentos referências (Diretrizes e PPC) 
“não existem características e previsão de ações que 
induzam ou inspirem um trabalho interdisciplinar” e a 
metodologia interdisciplinar, de modo geral, “não 
permeia o planejamento e execução das atividades de 
ensino-aprendizagem” do curso analisado. 

Para Ramos (2016), embora seja perceptivo 
alguns avanços no setor educacional brasileiro, tais 
como inovação curricular e flexibilidade, com abertura 
para uma reorganização curricular numa perspectiva da 
interdisciplinaridade, os documentos “apontam 
fragilidades para uma formação de natureza 
interdisciplinar”. A dimensão da flexibilidade adotada 
pela UFAL é criticada por Santos (2016) que enfatiza o 
caráter economicista da proposta e afirma que “o 
modelo curricular, flexibilizado em troncos de 
conhecimento, materializa um modelo universitário 
precarizado que privilegia o ensino em detrimento da 
pesquisa e da extensão”. 

Guimarães (2016) apresenta como proposta, a 
necessidade de previsão de ações que promovam a 
inserção da metodologia interdisciplinar no 
desenvolvimento das atividades pedagógicas que visem 
a formação de egressos com o perfil e princípios 
definidos por essa modalidade. 

Essas discussões despertam o interesse de 
Santos (2013) e Cavalcante (2016) na perspectiva da 
percepção dos discentes buscando compreender o papel 
da formação na sua ótica curricular e metodológica. 
Para Santos (2013) há uma contradição entre o 
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sentimento de preparação para a vida afirmado pelos 
discentes e a insegurança e preocupação dos mesmos 
em relação a falta de uma ligação maior com o mercado 
de trabalho na proposta dos BI’s. Nas conclusões de 
Cavalcante (2016) o BI tem buscado desenvolver a 
flexibilidade curricular através de suas opções de 
formação acadêmica geral, e direcionada para 
engenheiros, entretanto, ele constata que na ótica dos 
egressos, há ausência de práticas interdisciplinares e a 
predominância de uma metodologia excessivamente 
tradicional.  

Quando avalia a implementação dos 
Bacharelados interdisciplinares Costa (2014), tendo a 
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF como 
lócus da pesquisa, afirma que alguns entraves são 
enfrentados no decorrer do projeto, visto que há ainda 
resistência por parte dos docentes e discentes além de 
questões de ordem administrativas, de desempenho 
cognitivo e financeiro dos estudantes. Essas questões 
podem ser estendidas a diversos outros cenários que 
adotam a proposta interdisciplinar, visto que há uma 
identificação nas diversas ações relacionadas a 
implementação dessa modalidade de curso. 

Buscando compreender o que orientou as 
escolhas dos gestores quanto ao modelo de formação e 
organização curricular diferente do usualmente adotado, 
Brito (2015) afirma como resultado de sua busca “o 
ânimo de alguns setores em construir um paradigma 
nacional de universidade que responda às demandas da 
nossa sociedade”. E, como obstáculos para sua 
implementação destaca a dificuldade da comunidade 
acadêmica em participar de debates que reflitam sobre 
seu papel na formação dos estudantes, além da distância 
entre a universidade e os temas cotidianos dos sujeitos 
que nela ingressam. Essas dificuldades representam 
também um forte traço da resistência aos bacharelados 
interdisciplinares. 

Ainda nessa linha de discussão Xavier (2014), 
afirma que há “elementos conceituais que precisam ser 
assimilados pelos docentes, pois são fundamentais para 
a compreensão da inovação de suas práticas 
pedagógicas”. A assimilação desses conceitos é 
necessária para o desenvolvimento de práticas coerentes 
com a proposta que ora se apresenta.  

A proposição de ações que reduzam a distância 
entre o previsto nos referenciais e o que está sendo 
realizado é sugerida por Cardoso (2014) através de um 
Plano de Ação Educacional com o objetivo de 
aproximar o previsto na documentação oficial, do 
realizado no cotidiano do curso. Cardoso não apresenta 
críticas aos documentos orientadores, e sim uma 

adaptação, não no sentido de aceitação passiva, mas no 
sentido de recontextualização e até mesmo de uma 
reflexão ampliada sobre o referido documento, numa 
perspectiva de aprimoramento institucional do projeto. 

Para Macedo (2014) a criação dos BI’s almeja 
responder as atuais demandas que necessitam cada vez 
mais de uma integração entre as várias áreas do 
conhecimento. Nesse sentido, a reestruturação curricular 
e a autonomia do graduando em seu processo formativo 
são o caminho para a construção de uma nova 
universidade, cuja base deve estar fundamentada na 
epistemologia interdisciplinar para atender as demandas 
da atualidade. Entretanto, em outra linha de 
pensamento, Oliveira (2010) afirma que a proposta 
instituída pelo REUNI estar a serviço do capital para 
acatar as suas transformações contemporâneas, cujo 
objetivo é a formação de uma força de trabalho 
“qualificada” para atender a sociabilidade capitalista. 
Para ele, é necessário travar uma disputa de hegemonia 
com intuito de desenvolver parâmetros teóricos-
metodológicos com base nas contradições e 
possibilidades do objeto, tendo como referência a lógica 
da formação humana. 

Silva (2014) também entende que a ideia de 
reestruturação proposta pelo REUNI funcionou como 
uma indução das IFES a mudança de seus formatos 
acadêmicos-curriculares com vistas a atender aos 
anseios de formação profissional da sociedade 
capitalista atual.  

Os aspectos destacados nos diversos trabalhos 
levaram em consideração alguns pontos referenciais que 
nortearam as análises a partir da necessidade de 
compreender melhor quais os fatores que mais 
influenciam nos estudos sobre os BI’s. Assim, em 
relação tanto ao aspecto histórico quanto aos objetivos e 
implementação, foi possível perceber que alguns 
estudos apontam para a construção de uma proposta que 
visa exclusivamente ao atendimento da sociedade 
capitalista. Entretanto, há estudos que apontam que essa 
tendência visa atender a uma demanda global sobre a 
integração do conhecimento numa perspectiva 
interdisciplinar. Ambos apresentam argumentos que não 
podem deixar de ser levados em consideração. Nessa 
perspectiva, considera-se que é necessário ampliar o 
campo de percepção e não precisar fazer uma escolha 
definitiva quanto a uma linha específica de análise. 
Precisamos compreender até que ponto podemos 
enxergar essa modalidade como caminho possível de 
reestruturação que possibilite uma formação que atenda 
não exclusivamente a demanda capitalista, mas que a 
formação humana seja a base dessa proposta. 
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Importante destacar que a produção acadêmica 
ora analisada não representa uma única possibilidade de 
apreciação, visto que é possível perceber uma variável 
de discussões em cada um dos trabalhos destacados, que 
levam a diversos outros caminhos de análise.  
 
3 CONCLUSÕES  

A revisão de literatura sobre os Bacharelados 
Interdisciplinares possibilitou um levantamento das 
teses e dissertações publicadas sobre a temática e traçar 
uma visão geral num período de 2010 aos dias atuais 
pontuando sua implementação, contextualização 
histórica e seu caráter profissional, curricular e 
metodológico. 

Há algumas divergências quanto aos objetivos 
sobre a reestruturação curricular proporcionada pelos 
Bacharelados Interdisciplinares. Para Macedo (2014) os 
BI’s atendem as atuais demandas globais sobre a 
necessidade de uma integração cada vez maior entre os 
diversos conhecimentos. Enquanto Oliveira (2010) 
considera que o real motivo é atender ao mercado 
capitalista e suas atuais necessidades. 

As pesquisas demonstram ainda que o acesso 
ao ensino superior se ampliou com os bacharelados 
interdisciplinares, e possibilitou com a flexibilização 
curricular de formação generalista, maior tempo para 
que os estudantes definam uma profissão. No entanto, é 
preciso novas discussões e questionamentos, visto que 
não há garantias de que o modelo proposto pelos BI’s 
seja a alternativa adequada para uma nova arquitetura 
curricular que proporcione enfrentar e vencer os 
diversos entraves que afronta a formação ofertada 
atualmente no ensino superior brasileiro; estudos e 
pesquisas precisam ainda ser realizadas para dar conta 
dessa real reestruturação curricular que ora se apresenta. 
As dimensões interdisciplinar e flexibilização curricular, 
inerentes a esses cursos precisam estar no foco dessas 
pesquisas, visto a necessidade de romper com a 
histórica ausência desses aspectos na formação dos 
docentes brasileiros.  

Por fim, consideramos que ainda é cedo para 
definir que tal proposta provocará impactos positivos ou 
negativos no cenário acadêmico-curricular brasileiro, 
pois, mesmo diante de conquistas alcançadas, o 
processo ainda permanece em construção, necessitando, 
portanto, de estudos posteriores que possam identificar 
esses impactos.  
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JUVENTUDE NA EJA: RELAÇÃO COM O SABER E PROJETOS DE VIDA 
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Resumo: Ao investigarmos quais as relações que os alunos estabelecem com o saber escolar, podemos favorecer, em 
certa medida, situações que possibilitem uma possível recuperação do sentido do aprender e o prazer em estudar, 
buscando elementos de compreensão da trajetória escolar. Temos assim, a finalidade de promover uma reflexão acerca 
da noção de relação com o saber. Vivenciamos ao longo da nossa prática pedagógica com turmas da EJA, a ausência de 
experiências escolares significativas e que contemplassem os projetos de vida dos jovens e suas expectativas. 
Apontamos então, para a relevância da relação com o saber escolar dos educandos e educandas, jovens e matriculados 
na instituição pública de ensino, na modalidade da EJA, com faixa etária entre 15 e 25 anos, considerando suas 
expectativas, seus projetos de vida e sua relação com o saber, delimitando nosso campo de pesquisa na Escola 
Municipal Erivan França, situada na região litorânea do município de Parnamirim RN. Assim, estamos realizando, uma 
análise com aprofundamento teórico e metodológico, que possibilite a identificação da relação entre os saberes 
difundidos pela escola e os projetos de vida dos educandos, sob a perspectiva da relação com o saber que cada jovem 
pesquisado possui.  

Palavras chave: Juventude; Relação com o saber e Projetos de vida. 

 

1 INTRODUÇÃO 
Iniciamos o presente artigo, partindo da ideia 

defendida por Bernard Charlot (2000), na qual a posição 
social não determina por si só o desempenho escolar de 
educandos e educandas da classe popular. Ao 
investigarmos quais as relações que os alunos 

estabelecem com o saber escolar, podemos favorecer, 
em certa medida, situações que possibilitem uma 
possível recuperação do sentido do aprender e o prazer 
em estudar, buscando elementos de compreensão da 
trajetória escolar. 
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Temos assim, a finalidade de promover uma 
reflexão acerca da noção de relação com o saber, visto 
que, sabemos como educadores que tais alunos, antes de 
estar na escola já trazem consigo conhecimentos prévios 
e diferentes maneiras de perceber o mundo à sua volta. 
Já construíram relações com o aprender e, chegando na 
escola se vêem diante de um novo tipo de conhecimento 
e novos tipos de relação com o saber,   

Atuando com turmas da EJA, me deparei com 
muitos limites e poucas possibilidades, que geraram em 
mim frustrações e profundas inquietações: O que devo 
ensinar? Como vou fazer para ensinar? Quem são 
realmente os jovens que estão frequentando 
teimosamente um espaço escolar tão árido e carente de 
recursos? O que faço para ser uma boa professora? 

Parafraseando Paulo Freire, posso dizer que 
eles estavam na escola, mas não com a escola. O baixo 
rendimento concernente à leitura, escrita e interpretação 
de textos, a ausência de interação da maioria dos alunos 
com as disciplinas e os conteúdos propostos, apontaram 
para a ineficiência daquilo que estávamos ensinando aos 
jovens educandos daquela instituição. A situação 
poderia ser caracterizada com o que Bernard Charlot 
considera como uma situação de fracasso escolar. 

Com a leitura de Charlot (2000), pude perceber 
que não existem alunos ou professores fracassados, e 
que o fracasso escolar não seria tal qual um vírus a ser 
combatido com medidas específicas. O que existiu e 
existe na escola, são as situações de fracasso escolar. 
Então faz-se necessário compreender tais situações de 
fracasso escolar, através de um olhar mais aproximado 
dos jovens e das jovens matriculados na instituição 
pública de ensino, na qual está sendo realizada a 
presente pesquisa.  

Destarte, torna-se imprescindível, aprofundar-
me no universo de alguns desses jovens que frequentam 
as turmas da EJA, buscando identificar afinal, o que 
querem aprender esses sujeitos, se querem aprender o 
que a escola ensina, e em que medida o saber escolar 
corresponde a seus projetos de vida, buscando 
sobretudo, identificar quais as relações que estes têm 
com o saber dito escolar. 

A problemática do presente projeto de 
pesquisa, partiu da minha frustração enquanto 
educadora, por não ter conseguido alcançar uma prática 
pedagógica significativamente favorável a um processo 
de aprendizagem significativa para os educandos e as 
educandas que frequentaram (ainda que com papéis 
diferentes) o mesmo espaço escolar que eu. Tal 
frustração parece permear tanto o educador quanto a 
instituição, passamos a vivenciar o que Bernard Charlot 

denomina de situações de fracasso escolar. Quem 
fracassou? O aluno? A professora? A instituição? Esses 
três elementos me parecem inseparáveis até certo ponto, 
visto que, não existe escola sem aluno, não existe escola 
sem professor, no entanto a condição humana é de 
aprendiz e o “aluno” continua existindo fora dos muros 
de uma escola.    

Tais questionamentos e reflexões remetem ao 
que vivi e vivenciei, neste ano de 2018: Vi uma escola 
noturna, que atendia jovens e adultos de uma zona rural, 
deixar de existir por falta de professores no segundo 
segmento (ensino fundamental II) e por falta de alunos 
no primeiro segmento (ensino fundamental I).  O espaço 
deixou de ser escola noturna, deixou de ter alunos e 
professores, que faziam daquele espaço um lugar de 
estratégias, de convivência, de aprendizagens, de 
possibilidades e, infelizmente, de inúmeros limites no 
que concerne a formação dos sujeitos. Os alunos da 
Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, situada no 
município de Nísia Floresta que seria inicialmente o 
lócus da presente pesquisa, foram então transferidos 
para a Escola Municipal Erivan França, situada no 
município de Parnamirim, na qual será realizada nossa 
pesquisa. 

Além do fechamento das turmas e da escola no 
horário noturno, vivenciamos sobretudo, a ausência de 
experiências escolares significativas e que 
contemplassem os projetos de vida dos jovens ainda 
matriculados no ano de 2017, que apesar de terem sido 
encaminhados para outra instituição de ensino, 
continuam levando consigo suas subjetividades, seus 
projetos de vida e suas expectativas. Assim, pergunto-
me: Em que medida uma escola poderá comtemplar os 
projetos de vida e as expectativas dos alunos 
matriculados?  

Apontamos então, para a relevância da relação 
com o saber escolar dos educandos e educandas, jovens 
e matriculados na instituição pública de ensino, na 
modalidade da EJA, com faixa etária entre 15 e 25 anos, 
considerando suas expectativas, seus projetos de vida e 
sua relação com o saber, delimitando nosso campo de 
pesquisa na Escola Municipal Erivan França, situada na 
região litorânea do município de Parnamirim RN.  

A escolha da faixa etária dos sujeitos da 
pesquisa, deu-se em função do significativo número de 
jovens matriculados na modalidade. Podemos perceber 
de fato uma crescente juvenilização nos alunos da EJA 
e, tal fato gera grandes demandas, indo muito além da 
alfabetização, do preparo para o mercado de trabalho. 
Demanda, sobretudo, um preparo docente favorável à 
ressignificação do sentido para esse jovem estar inserido 
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em uma instituição de ensino no horário noturno e numa 
modalidade tida como compensatória. 

Estamos realizando então, uma análise com 
aprofundamento teórico e metodológico, que possibilite 
a identificação da relação entre os saberes difundidos 
pela escola e os projetos de vida dos educandos, sob a 
perspectiva da relação com o saber que cada jovem 
pesquisado possui. Podendo assim, constatar em que 
medida a escola contempla as expectativas relacionadas 
a tais projetos. Buscaremos também investigar a relação 
dos educandos e educandas com os saberes difundidos 
na escola, identificar quais são os saberes considerados 
mais relevantes para os projetos de vida dos educandos 
da instituição, sob o ponto de vista dos mesmos e 
dialogar com os alunos e as alunas enquanto sujeitos 
implicados numa história tanto pessoal quanto coletiva. 

 
2 DA RELAÇÃO COM O SABER 

Diante dos grandes e inúmeros desafios que 
nos deparamos nos dias de hoje no cenário educacional 
brasileiro, faz-se necessária uma leitura mais 
aproximada da realidade vivida pelos educandos e 
educandas em determinado momento de sua vida, visto 
que mudanças podem ocorrer constantemente na 
maneira que o sujeito lê e interpreta o mundo. 

Sabemos que a escola em si, não alcança um 
patamar satisfatório no que concerne às condições de 
aprendizagens significativas e relevantes na 
democratização das relações sociais sobretudo, das 
classes populares. Destarte, acreditamos na relevância 
da investigação acerca da relação com o saber que cada 
jovem educando e educanda estabelecem tal como 
sujeito de singularidades.  

Provavelmente, a expressão relação com o 
saber foi introduzida por Bernard Charlot na década de 
1980. Charlot enfrenta as teorias da reprodução que 
explicam o fracasso escolar através de determinantes 
socioculturais, porém, não explicam as situações 
singulares de sujeitos que, apesar das condições sociais 
desfavoráveis conseguem êxito na escola. A ideia da 
relação com o saber não descarta os fatores 
socioculturais, no entanto, traz um olhar minucioso para 
as singularidades de cada sujeito. 

Há na investigação da relação com o saber, 
uma distinção entre o saber e o aprender. Este último 
refere-se a um conteúdo intelectual, existindo várias 
formas de aprender, de adquirir um saber e dominar 
uma atividade. A relação com o saber, por sua vez, vai 
além da obtenção de conteúdo intelectual, todo saber 
está inscrito na relação com o saber, é uma forma de 
relação com o mundo. 

Na relação com o saber, de acordo com 
Bernard Charlot, há três dimensões que ocorrem 
simultaneamente: a epistêmica, a social e a de 
identidade. As relações sociais podem estruturar, porém, 
não determinam visto que, existem diferentes 
significados do aprender tanto para alunos de uma 
mesma classe, como para alunos de diferentes classes. 
Na dimensão da identidade verifica-se que a construção 
de si mesmo é construída na relação singular com o 
outro (físico ou virtual). 

Podemos assim, perceber quais sentidos os 
alunos e as alunas atribuem ao saber e à escola, 
possibilitando uma nova perspectiva no que concerne à 
relação entre as desigualdades sociais e o sucesso ou 
fracasso escolar. 

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento e 
seu referencial teórico-metodológico será norteado pela 
pesquisa bibliográfica acerca da Educação Popular, da 
Educação de jovens e adultos, seu contexto histórico e 
documentos oficiais. Investigaremos conceitos de 
Juventude, Identidade e Relação com o saber. Assim 
como, a análise de dados acerca das matrículas; do PPP 
da escola e perfil sócio-cultural dos alunos e observação 
da rotina e do espaço escolar.  

Realizamos até o momento uma entrevista 
exploratória e a aplicação de um questionário. Teremos 
ainda etapas como entrevistas semi-orientadas e a 
produção de um texto pelo aluno, designado por Charlot 
(2009) de “balanços do saber ou do aprender” no qual o 
aluno pesquisado discorre acerca de sua trajetória de 
aprendizagem ao longo da vida em diferentes momentos 
e em diferentes lugares (casa, bairro, escola...). Serão 
feitas também, as transcrições das falas e discursos mais 
salientes dos sujeitos, seguindo-se da análise das 
informações relacionando-as com o aporte teórico. 

Acerca das narrativas dos sujeitos da pesquisa, 
partimos do pressuposto de que as narrativas dão 
significado às trajetórias de vida do sujeito.  Crossley 
(2000) defende a ideia de que ao narrar às situações que 
vivencia, cada pessoa vai constituindo-se através das 
histórias que ouve e das que conta, frutos de seus 
engajamentos, suas relações e suas conexões com o 
mundo de maneira que cada indivíduo dialoga com 
diferentes imagens que tem de si.  

 
3 TRAJETOS DA PESQUISA 

Inicialmente a pesquisa esteve voltada os 
jovens que cursavam o segundo segmento da EJA, com 
idade entre 15 e 25 anos e que saíram de uma Escola 
Estadual situada na comunidade rural em que moram. 
Foram encaminhados para uma escola municipal em 



 

 
 

249 

outra localidade, devido ao fechamento da turma por 
falta de professores. Curiosamente, a turma na qual fui 
professora por quase três anos, fechou por falta de 
alunos, e as outras turmas fecharam por falta de 
professores, ou seja, parece-me que de qualquer jeito, os 
alunos tiveram seus direitos negados.  

Pretendo revelar, até onde for possível, quais os 
saberes que esses jovens almejam na escola e que a 
escola não ensina. Trazendo na problemática as 
especificidades e as trajetórias escolares dos sujeitos, as 
políticas públicas desfavoráveis, e também a própria 
instituição, com seus limites e suas possibilidades. 

Buscando estabelecer uma aproximação e 
conhecer melhor os sujeitos da pesquisa e assim 
delimitar o objeto, realizamos no dia 02 de maio de 
2018 às 19:30 , na Escola Estadual Francisco Camilo de 
Souza, situada na Colônia de Pium no município de 
Nísia Floresta, uma entrevista exploratória na qual 
compareceram 08 alunos já transferidos para outra 
instituição, sendo que, 02 ficaram no portão e não 
quiseram participar efetivamente da conversa, muito 
menos da pizza oferecida e bastante apreciada pelos 
jovens da escola, em vista de experiências anteriores nas 
quais eles sempre diziam: “ se tiver lanche a gente vai!”. 
(Sempre demonstravam insatisfação diante do fato de a 
escola não oferecer lanche no horário noturno.)  

No momento da pesquisa no qual me encontro, 
vejo que o artifício da pizza, é bastante questionável no 
sentido de encobrir vontades e influenciar uma situação 
de troca que pode influenciar negativamente, em certa 
medida, uma real aproximação. 

A conversa girou acerca do fato da escola ter 
fechado as turmas da EJA, apesar de estar situada em 
zona rural.  Foram feitas perguntas como: “ o que 
pensam sobre o ocorrido? ”, “ percebem um direito 
negado? ”, “ o que pode acontecer se vocês não 
estudarem? ”, O que vocês gostariam de aprender que a 
escola não ensina? ”  

O encontro durou uma hora, no entanto, o 
momento de diálogos acerca dos questionamentos a 
serem feitos, durou 32 minutos. Os participantes foram 
os alunos do 2° segmento da EJA (6° ao 9°), de cerca de 
32 alunos matriculados, apenas oito estiveram presentes 
no encontro, estes ainda não estão frequentando a escola 
para a qual foram orientados a se matricularem, a Escola 
Municipal Erivan França, situada na região litorânea de 
Parnamirim em Pirangi. Os demais alunos já estão 
frequentando a instituição citada, e estão em período de 
revisão de provas, segundo o relato de uma aluna, que 
assim justificou sua ausência em nossa reunião. 

Estiveram presentes no encontro 5 educandas e 
1 educando: V (18 anos) R1 (18 anos), L (16 anos), F 
(23 anos), R (23) e C (15 anos) juntamente com a 
coordenação (M) e a pesquisadora (P) 

Iniciamos a reunião com uma conversa 
bastante informal permeada por risos, gestos contidos, 
olhares desencontrados, o grupo preferiu não deixar as 
cadeiras em círculo, de maneira que não consegui 
visualizar perfeitamente todos os envolvidos durante as 
falas. 

Percebi que minha imersão enquanto 
pesquisadora foi além do que eu havia planejado. Não 
consegui deixar o papel de professora. Ao ouvir a 
gravação fiquei constrangida comigo mesma. Havia 
certa imposição no meu modo de falar, não sei ao certo 
se agi como pesquisadora ou como uma “conselheira” 
ou “alma caridosa” preocupada com o futuro daqueles 
jovens, como se eu pudesse fazer alguma coisa para 
mudar a situação.  

 Os obstáculos a vencer segundo Bachelard 
(1996) podem ser a opinião, a experiência anterior, o 
conhecimento geral, o obstáculo verbal, o animista 
(intuição da vida) e o pragmatismo. Vivencio 
atualmente, a dificuldade de vencer tais obstáculos e sei 
que em certa medida poderei superá-los no decorrer da 
pesquisa. 

Falei da pesquisa e, transparentemente, lhes 
comuniquei minha angústia em desenvolver uma 
pesquisa científica em um cenário que já não existe 
onde os atores se dispersaram para outros 
“palcos”.  Relato abaixo, apenas as falas que considerei 
mais relevantes no momento, como também sintetizarei 
alguns posicionamentos. 

A pergunta inicial seria: “ O que vocês 
pensam sobre o que aconteceu? ” No entanto acabei 
reformulando, involuntariamente a pergunta trocando o 
termo “pensar” por “ sentir” e ainda impulsivamente, 
sem pausa, perguntei se eles “ já pararam para pensar 
que um direito lhes foi negado? ”  Após algum silêncio 
que muito me incomodava, perguntei: “ nenhum 
direito foi negado? ”  

R→ foi sim!  
R1→ “ ficamos sem escola perto de casa... mas 

essa escola aqui também quase não tinha professor... na 
outra escola, pelo menos tem todos os professores” 

F→“ Não sei se lá é melhor, porque ainda não fui 
nem lá ainda...só sei que se o ônibus escolar quebrar 
nós não tem como voltar pra casa...” 

P →“ Se vocês pararem de estudar, o que 
acontece?” 

R→ Nada... fico em casa! 
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R1→ “ a gente fica sem trabalho, porque sem 
estudo, não tem trabalho...o negócio é ter estudo!” 

V →“...mas eles deveriam ter colocado a gente de 
manhã...de manhã tem professor.” 

 R → mas não pode! 
P → “ O que o jovem quer aprender na escola, 

mas a escola não ensina?  
Todos: Risos...e depois um longo silêncio. 
P → “ Então a escola ensina tudo que vocês 

querem aprender? ” 
L→  “...era pra ser mais avançado o ensino...” 
R1→ “ a maioria não quer nada professora...” 
C→ “ Não querem nada com a vida...Edivaldo, 

meu irmão, vive com o fone no ouvido...mas aqui é 
melhor porque a gente pode usar bermuda, lá na outra 
escola tem que ir de calça...” 

R1 →“ mas aqui não tinha professor de ciências e 
lá tem! ” 

→“ Vocês se sentem respeitados na escola? ” 
Todos→ “sim! ”  
R1→“ mas os alunos não respeitam o professor...” 

Nesse momento a coordenadora (C) entra e o 
teor da conversa muda completamente. Ela faz um 
pequeno desabafo de suas lutas enquanto educadora, 
reconhece o dever da escola com a comunidade, fala da 
falta de apoio do Estado com todas as escolas públicas. 
Seu discurso deixou claro que, a “peça principal da 
escola é o professor...sem professor não pode haver 
aula”, e que os alunos não estavam valorizando os 
professores com tanto “ mal comportamento e falta de 
respeito (...) vocês se omitiram, não valorizaram os 
professores...só valorizam quando perdem..” 

R→“ nem todos né?” 
C→ “ eu sei...mas eu implorava para vocês 
participarem de eventos, feiras, festas...vocês 
tem uma parcela de responsabilidade nisso 
tudo... tenho certeza que fizemos de tudo, 
...ficamos de babá, oferecemos repor provas 
pela manhã...” 
Ao analisar o teor das falas e do modo de agir 

meu (como educadora e pesquisadora) e da minha 
colega coordenadora, podemos encontrar, em certa 
medida, uma relação com a ideia de Miguel Arroyo, em 
“Imagens quebradas”, que nos mostra que as escolas são 
habitadas por alunos que não correspondem ao 
imaginário dos professores. O professor de hoje não é 
mais o mesmo, faz greve, luta por seus direitos, mas 
espera que o aluno seja dócil, resignado, sem condutas 
indisciplinadas 

“As formas adolescentes e juvenis de 
sobreviver, de pensar e de comportar-se 
se chocam com nossas formas 
pedagógicas e docentes de pensar e de 
pensá-los. Formas a que não estamos 
acostumados, uma vez que os alunos 
parecem revelar que vêem o mundo, a 
escola e o conhecimento, a vida e seus 
mestres em outra lógica do que a nossa.” 
(ARROYO,    p.36) 

Acerca das falas dos educandos cito a fala 
daquele que sempre norteia minha prática e que em 
muito se aproxima das ideias e teorias relevantes na 
presente pesquisa, 

“ No jogo constante de suas respostas, 
altera-se no próprio ato de responder. 
Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. 
Testa-se. Age. Faz tudo isso com a 
certeza de que usa uma ferramenta, com a 
consciência de quem está diante de algo 
que o desafia. ”  

(FREIRE, 1982, p.40) 
Observamos certa ambiguidade no falar, como 

se insatisfação e aceitação estivessem presentes 
simultaneamente. Como se cada um estivesse sendo 
desafiado de alguma forma a dizer o que pensa e a dizer 
o que queríamos ouvir. 

 
4 RETOMANDO O DIÁLOGO 

No último dia 31 de julho de 2018, realizamos 
mais uma etapa da pesquisa na Escola Municipal Dep. 
Erivan França, lócus de nossa pesquisa, desta vez os 
participantes da primeira entrevista não estavam 
presentes. Aplicamos um questionário para um 
levantamento mais preciso de dados, assim como a 
verificação dos possíveis sujeitos interessados em 
participar das etapas posteriores da pesquisa.  

O questionário foi aplicado com alunos do 4° 
nível da EJA, correspondente aos anos finais do ensino 
fundamental II. As informações solicitadas foram: 
Nome, idade, nível de ensino, questões objetivas acerca 
das metas do (a) aluno (a) nos estudos (“você estuda 
para que? ”); uma pergunta subjetiva: “ O que você 
gostaria de aprender que a escola não ensina? ” e, por 
fim, o questionamento acerca de disponibilidade do(a) 
aluno(a) em participar das etapas seguintes da pesquisa 
tais como: as produções de texto acerca da relação com 
o saber e uma entrevista semiestruturada. 

O questionário foi preenchido por 29 jovens, 
sendo 19 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. O 
procedimento foi realizado durante a aula de Língua 
Portuguesa, com o apoio do Professor Márcio, que 
demonstrou empatia com a pesquisa e se comprometeu 
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a mediar de maneira conjunta, a etapa da produção 
textual acerca da relação com o saber. Provavelmente, 
tal produção terá caráter avaliativo para os participantes.  

Ao analisarmos os dados constatamos que, dos 
29 jovens, 11 educandos e 07  educandas concordaram 

em continuar na pesquisa, totalizando o número de 18 
participantes para as próximas etapas. Segue na tabela 
abaixo os resultados desta etapa: 

Objetivos dos educandos na instituição Gênero 
Masculino 
Quantidade 

Porcentagem  
G. Masculino 

 Gênero 
Feminino 
Quantidade 

Porcentagem 
G. Feminino 

Conseguir emprego 19 100% 10 100% 
Concluir o Ens. Fundamental 12 63% 06 60% 
Concluir o Ens. Médio 12 63% 07 70% 
Curso Técnico 08 42% 07 70% 
Universidade 07 37% 08 80% 
Diploma 11 58% 09 90% 

*Pesquisa realizada em 31/07/2018 na Escola Municipal Dep. Erivan França com jovens matriculados na EJA 
das turmas N4A e N4B 

Acerca da pergunta subjetiva relacionada ao 
que querem aprender, pudemos constatar que a maioria 
dos jovens que não aceitaram continuar participando da 
pesquisa, responderam que não querem aprender nada 
ou que querem aprender o que a escola ensina. Dos 
entrevistados do gênero masculino, 05 gostariam de 
aprender línguas estrangeiras, 04 gostariam de aprender 
a tocar um instrumento e os demais gostariam de 
aprender uma profissão, natação, futebol e robótica. 

Das 10 jovens entrevistadas, 3 não 
responderam a pergunta, enquanto as demais 
responderam que gostariam de aprender línguas 
estrangeiras, enfermagem, algum curso técnico, artes, 
química e aprender matemática. 

Concluímos no caminho percorrido até aqui, 
que poderemos através da pesquisa, evidenciar até certo 
ponto, a identidade dos sujeitos e, partindo de tais 
evidências, poderemos ensaiar maneiras de aperfeiçoar 
nossas  práticas pedagógicas e curriculares na escola, 
que apesar de não ser a única via, não deixa de ser um 
importante canal de consolidação de ações educativas 
que poderão considerar a relevância da relação com o 
saber escolar do sujeito da EJA, suas expectativas, seus 
enfrentamentos, identidade e, sobretudo, sua relação 
com o saber. 
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Resumo: Este artigo apresenta um estudo de caso sobre o funcionamento dos laboratórios de informática nas escolas 
públicas urbanas no município de Óbidos/PA. As tecnologias educacionais atualmente são partes integrantes do dia-a-
dia das pessoas, fazendo com que suas vidas sejam moldadas, a partir dos meios tecnológicos. Diante desse contexto, 
essa pesquisa tem como objetivo analisar como está situado e organizado os laboratórios de informáticas das escolas 
urbanas de Óbidos/PA e seu uso na organização do trabalho pedagógigo. Para isso foi realizado levantamento 
bibliográfico, análise de microdados do Censo Escolar, referente a estrutura e dependências da escola, assim como 
pesquisa de campo em 13 (treze) escolas, para levantamento e análise de dados. Constatou-se que os laboratório de 
informática das escolas urbanas de Óbidos, estão distante de propiciar a exploração, aperfeiçoamento e construção do 
conhecimento por meio do uso de tecnologias educacionais, devido à ausência de manutenção, equipamentos 
atualizados, espaços adequados e profissional capacitado para orientar alunos e professores. 

Palavras-Chave: Educação. Laboratórios de Informática. Tecnologias. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

O presente tema de Tecnologias Educacionais é 
um dos assuntos que mais se tem discutido nos últimos 
tempos. As novas tecnologias estão sendo cada vez mais 
presentes na área educacional, tornando-se uma aliada 
no processo de ensino-aprendizagem.  

O interesse pelo tema surgiu após algumas 
discussões sobre como estão sendo utilizadas as 
tecnologias nas escolas do município de Óbidos. A 
partir de então, realizou-se uma pesquisa de campo em 
13 (treze) escolas do município, para que fosse possível 
verificar como as tecnologias educacionais são 
utilizadas no processo de ensino aprendizagem e como 
são exploradas na organização do trabalho pedagógico.  

A metodologia utilizada para a elaboração da 
pesquisa teve como Método de Abordagem qualitativa, 
do tipo Estudo de Caso, com caráter exploratório e 
analítico sobre tema, objeto e conceitos. Tendo como 
instrumentos para as coletas de dados: revisão da 
literatura disponível e pesquisa de campo. Sendo os 
sujeitos da pesquisa:  gestores da  escola e/ou 
coordenador pedagógic. Os lócus da pesquisa foram 13 
(treze) escolas públicas do município da cidade de 
Óbidos/Pará.  

 
2 O USO DOS LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 
DE ÓBIDOS PARÁ  

Nos últimos anos, o mundo todo tem passado 
por inúmeras mudanças na área de conhecimento 
humano, uma delas tem sido o uso demasiado das 
tecnologias. Elas mudaram e continuam mudando a 
maneira de comunicação, de obter informação e até 
mesmo a maneira de como realizamos determinadas 
tarefas.  

Pode-se dizer que o início do século XXI 
apresenta a internet como um meio de 
comunicação, influenciando diretamente a 
essência da atividade humana, 
construindo-se sob uma diversidade de 
formas, ocasionando transformações na 
vida das pessoas, envolvendo a história e 
a cultura de todo o planeta, variando do 
âmbito individual ao global. (GEBRAN, 
2009, p. 92) 

Atualmente, temos a chamada sociedade digital 
que vem explorando e cada vez mais mostrando que 
todos possuímos habilidades para desenvolver trabalhos 
e realizar tarefas através desse novo universo 
tecnológico, é essencial que todas as escolas possuam 
laboratório de informática para que a educação 
acompanhe esse processo de evolução e seja capaz de 
tornar melhor a formação de cada cidadão. Tudo o que 
se faz está ligado às redes digitais, facilitando cada vez 
mais o desempenho de atividades e tornando-as mais 
atrativas e práticas.  

Com a evolução constante da tecnologia, 
as habilidades exigidas pela sociedade são 
cada vez mais complexas, sendo 
necessário qualificação, eficiência e a 
constância do aprender a aprender. Assim, 
a educação se torna, mais do que nunca, 
um dos pilares essenciais para o 
desenvolvimento das novas habilidades 
exigidas pela sociedade digital. 
(SANTOS, 2017, p. 45) 

Na educação, as novas tecnologias chegam 
como aliadas no processo de ensino-aprendizagem. De 
acordo com Valente (1993), a implantação da 
informática no cotidiano da escola consiste basicamente 
de quatro ingredientes: o computador, o software 
educativo, o professor preparado para utilizar o 
computador como ferramenta educacional e o aluno. O 
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professor não é mais o dono de todo o conhecimento, 
ele exerce função de pesquisador e mediador de 
conhecimentos, tendo que estar sempre atualizado para 
que não deixe sua prática de ensino seja considerada 
ultrapassada diante desse novo modelo de ensino. 
Segundo Mendes (2017) interação das disciplinas na 
escola, com o uso da mediação digital, estabelece uma 
conexão positiva e dá aos professores novas 
possibilidades para que seus educandos aprendam 
melhor, inseridos no meio virtual, pois este é o mundo 
dos adolescentes, o mundo da era digital. Através do 
computador e softwares educativos, os alunos estão 
tendo mais oportunidades de aprendizagem, obtendo 
mais conhecimentos e indo além da sala de aula sem 
que seja preciso sair do lugar físico, que é o laboratório 
de informática. 

A informática está entrando na educação pela 
necessidade de transpor as fronteiras do educador 
convencional, pois tudo se modernizou. Frente a essa 
nova forma pedagógica de educação, foi oportunizado 
às escolas uma renovação de trabalhar os conteúdos 
programáticos, propiciando ao aluno, eficiência na 
construção do conhecimento. (GEBRAN, 2009).  

No município de Óbidos/PA, nas escolas onde 
a pesquisa foi realizada, observou-se que, em algumas 
delas, o laboratório de informática encontra-se 
desativado, em outras não possui um profissional da 
área para trabalhar os softwares educacionais com os 
alunos. Além disso, em algumas escolas não foi possível 
confirmar o número de computadores disponível no 
laboratório de informática, a secretaria da escola alegou 
desconhecimento de tal informação, pois o laboratório 
encontra-se fechado por falta de um profissional.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante dos dados coletados, verificou-se que os 
laboratórios de informática das escolas do município 
possuem equipamentos necessários para o seu 
funcionamento, porém, está havendo inúmeros impasses 
para que se possa fazer uso desses equipamentos.  

De acordo com os dados da pesquisa realizada 
no site QEdu, as escolas EMEF Felipe Patroni, EMEIEF 
Professor Manuel Valente do Couto, EEEM São José, e 
EMEF São Francisco o laboratório de informática 
contam com 19 computadores. Na EEEM São José não 
foi possível confirmar os dados, pois, não havia alguém 
para fornecer as informações. No entanto com a 
pesquisa in loco observou-se que nas escolas Manuel 
Valente do Couto, Felipe Patroni, e EMEF São 
Francisco o laboratório de informática não está em 
funcionamento, pois não há um profissional que possa 

estar atuando nesse espaço para que os alunos façam 
uso do mesmo. Na EMEF Professora Maria Madalena 
Printes, os dados obtidos no site nos mostram uma 
quantia de 16 computadores, mas a escola conta agora 
com 19 máquinas para o uso dos alunos, porém não são 
utilizadas devido à falta de um profissional exclusivo. 
Na EMEIEF Inglês de Souza, no site QEdu é informado 
que existem 6 computadores, com a pesquisa in loco, foi 
constatado que a escola conta agora com 19 
computadores e com estagiários para que seja possível a 
utilização dos mesmos. 

A Escola Municipal de Educação Infantil de 
Ensino Fundamental Frei Edmundo Bonckosch possui 6 
computadores, porém, não funcionam devido à falta de 
um profissional e, há muita queda de energia na escola, 
devido a instalação elétrica ainda ser antiga.  

As escolas EMEIEF Duque de Caxias e 
EMEIEF Doutor Raymundo Chaves, possuem 20 
computadores, no entanto na EMEIEF Doutor 
Raymundo Chaves, apenas 10 estão funcionando e o 
atendimento é feito em dois turnos de manhã e noite. 

A Escola EMEIEF Dom Floriano possui 12 
computadores e a Escola EMEIEF Irmã Firmina com 15 
computadores não foi possível confirmar os dados pelo 
fato de não ter um profissional qualificado para fazer 
esse atendimento.  

Nas instituições como EMEIEF Professor José 
Tostes e EMEIEF José Veríssimo, o laboratório de 
informática não está sendo utilizado pois ainda não se 
tem um profissional para trabalhar nesse ambiente. A 
EMEIEF Professor José Tostes, de acordo com o QEdu, 
possui 10 computadores, no entanto com a pesquisa in 
loco, verificou-se que a escola conta ainda com esses 10 
computadores, porém estão sem manutenção, sendo 
assim, o laboratório de informática encontra-se 
desativado por falta de manutenção das máquinas e 
também pela falta de um profissional nesse espaço. Na 
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental José Veríssimo, podemos ver no site QEdu 
que foram disponibilizados 19 computadores, in loco 
nos foi informado que no laboratório existem um total 
de 12 computadores e o laboratório de informática não 
funciona por também não ter um profissional. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho sobre os laboratórios de 
informática nos mostrou que ainda temos um grande 
distanciamento ao que se refere a necessidade de se 
adaptar as novas maneiras de ensinar e aprender. Da 
mesma maneira que a tecnologia vem mudando o 
mundo, a educação também se desenvolve 
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tecnologicamente. A escola deve acompanhar essa 
evolução para que se torne mais dinâmica, motivadora e 
seja mais interessante, fazendo com que o aprendizado 
se torne sinônimo de realização para novas descobertas.  

As escolas urbanas do município de Óbidos/PA 
ainda não estão conseguindo acompanhar essa evolução, 
por ainda não ter um curso que possa capacitar 
profissionais e assim coloquem em práticas todos os 
saberes absolvidos durante sua formação e colabore 
com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos do 
município. Segundo Santos (2017, p. 47), tecnologia 
também propicia a interação social no desenvolvimento 
da cognição se valendo dos aspectos de socialização nos 
ambientes computacionais de aprendizagem. O 
desenvolvimento pleno do potencial cognitivo depende 
da interação social. 

Percebe-se também haja um pouco de interesse 
dos professores para que eles busquem aprender e fazer 
cursos para estarem sempre se qualificando para 
trabalhar no laboratório de informática com seus alunos, 

fazendo que estes acompanhem as novas tecnologias 
que surgem a cada dia. Pois, como sabemos estamos 
preparando nossas crianças para a vida e elas precisam 
estar preparadas para os futuros desafios que irão 
enfrentar. 
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RESUMO: A motivação para a realização deste trabalho surgiu a partir de estudos desenvolvidos na Componente 
Curricular Projeto Educacional II, ofertada no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
CERES CAICÓ. Este objetivou utilizar o pátio escolar e demais territórios educativos (internos e externos) de uma 
escola da rede pública do município de Caicó-RN, para desenvolver projetos educacionais relacionados à conservação 
do meio ambiente e alimentação saudável. Quanto à metodologia, este trabalho caracteriza-se como sendo um estudo de 
caso, que utiliza uma abordagem qualitativa que é o tipo apropriado para buscar informações entre as artes envolvidas 
na pesquisa. Para tanto, inicialmente, foi feita uma revisão de literatura, ou seja, seleção de matérias para estudo, tais 
como: artigos publicados em revistas online, monografias, sites na área da Educação, entre outros. na fundamentação 
teórica serão utilizados os pensamentos de Freire (1987), Mariana (2003; 2008), Singer (2015), entre outros. A partir de 
um estudo teórico mais aprofundado foi possível obter uma melhor compreensão a respeito da temática aqui abordada. 
A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que as escolas e, principalmente os professores, precisam repensar 
sua prática pedagógica e realizarem seus planejamentos levando em consideração o contexto social em que os alunos 
estão inseridos e também suas particularidades. Portanto, acredita-se que o desenvolvimento de projetos educacionais 
inovadores, que visem à formação de cidadãos autônomos, reflexivos e críticos, ao invés de meras máquinas 
reprodutoras de informações nelas armazenadas, possibilitando assim mudanças positivas na educação brasileira. 

Palavras-chave: Projeto Educacional. Territórios Educativos. Prática Pedagógica. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A educação, desde os primórdios, vem 
passando por diversas transformações, até os dias atuais, 
entretanto, percebe-se que, apesar de muitas coisas 

terem evoluído, os sistemas de ensino do Brasil estão 
cada vez mais voltados para a qualificação de mão-de-
obra com vistas ao ingresso no mercado de trabalho, 
favorecendo assim o capitalismo. Nesse contexto, os 
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alunos estão sendo “formados” para realizarem as 
funções de máquinas e são instruídos a manipularem 
ferramentas ao invés de serem estimulados à construção 
do conhecimento. 

Mesmo com os avanços tecnológicos, que são 
ou deveriam ser de grande contribuição para o processo 
educativo, a maioria das escolas brasileiras, ainda 
utilizam-se de sistemas e métodos de ensino voltados 
para o tradicionalismo como, por exemplo, o fato de as 
salas de aulas serem organizadas com carteiras 
enfileiradas, horários de aulas fixos e cumpridos à risca, 
horário destinado ao intervalo, aplicação de provas, 
entre outros. 

Nesse contexto, o referido trabalho objetivou 
utilizar o pátio escolar e demais territórios educativos 
(internos e externos) de uma escola da rede pública do 
município de Caicó-RN, para desenvolver projetos 
educacionais relacionados à conservação do meio 
ambiente e alimentação saudável. Tratando-se dos 
objetivos específicos, estes consistem em: Conhecer o 
contexto social que a escola e os alunos desta estão 
inseridos; Identificar as principais dificuldades 
enfrentadas pela escola, bem como suas 
potencialidades; Investigar como as questões ambientais 
estão sendo trabalhadas na referida escola; Verificar se 
na escola em questão existe ou existiu algum projeto 
voltado para a conscientização ambiental. 

A motivação para a realização deste trabalho 
surgiu a partir de discussões teóricas e práticas 
realizadas a partir de estudos desenvolvidos na 
Componente Curricular Projeto Educacional II, ofertada 
no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – CERES CAICÓ.  

Portanto, justifica-se tal estudo a fim de 
incentivar professores da rede pública de ensino, mais 
especificamente os atuantes da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I e II, que repensem suas práticas 
pedagógicas, a fim de promover o rompimento dos 
métodos de ensinos tradicionais, utilizando para isso 
projetos educacionais a serem desenvolvidos em 
espaços educativos, além das salas de aulas. Pois, 
acredita-se que por meio de métodos inovadores seja 
possível acabar com o ensino “bancário”. E, com isso as 
escolas passem a utilizar-se de práticas pedagógicas 
voltadas para o construtivismo, ou seja, métodos e 
abordagens que levem os alunos à construção do 
conhecimento, promovendo assim a autonomia dos 
mesmos. 

Quanto à metodologia, este trabalho 
caracteriza-se como sendo um estudo de caso, que 
segundo Gil (2002, p.54) trata-se de “um estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 
maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante 
outros delineamentos já considerados”. 

Sobre a abordagem do problema levantado, 
esta pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa que é o 
tipo apropriado para buscar informações entre as artes 
envolvidas na pesquisa. Nesse sentido, tem-se que este 
tipo de pesquisa “não se preocupa com 
representatividade numérica, mas, sim, com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc.” (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

A escola que serviu de campo para o 
desenvolvimento das intervenções foi a Escola 
Municipal Walfredo Gurgel, localizada na Rua 
Hamilton Camboim, Nº 19, bairro Walfredo Gurgel, 
Caicó-RN. A mesma atende desde a Educação Infantil 
(pré-escola) até o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 
totalizando 14 turmas, divididas nos turnos matutino e 
vespertino, sendo 7 pela manhã (níveis IV e V, 1º ao 5º 
ano) e 7 à tarde (níveis IV e V, 1º ao 5º ano). 
Atualmente, tem uma demanda de 262 alunos. 

O procedimento inicial se deu por meio de uma 
revisão de literatura, ou seja, seleção de matérias para 
estudo, tais como: artigos publicados em revistas online, 
monografias, sites na área da Educação, entre outros. 
Para tanto, na fundamentação teórica serão utilizados os 
pensamentos de Freire (1987), Mariana (2003; 2008), 
Singer (2015), entre outros. A partir de um estudo 
teórico mais aprofundado será possível obter uma 
melhor compreensão a respeito da temática aqui 
abordada. 

Em seguida, foram feitas observações 
sistemáticas na escola investigada, com foco no pátio 
escolar e os demais territórios educativos, como por 
exemplo, quadra de esportes, parquinho, campo de 
areia, entre outros, para melhor visualização e 
conhecimento dos diversos espaços de aprendizagem 
existentes acerca da referida escola. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS 
PEDAGÓGICOS NOS TERRITÓRIOS 
EDUCATIVOS 

Com base no que foi observado na Escola 
Municipal Walfredo Gurgel, foram propostas duas 
intervenções pedagógicas a serem desenvolvidas, uma 
no pátio escolar e outra em um dos espaços de 
aprendizagem externos escola, com a finalidade de 
conscientizar as crianças sobre a questão da coleta e 
reciclagem do lixo e também a importância da 
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arborização para o meio ambiente. Nesse contexto, 
Mariana (2008, p.167) ressalta que: 

Um projeto pedagógico que desenvolva 
vivências comunitárias não precisa se 
abster do ensino de conteúdos básicos 
essenciais das disciplinas escolares, mas 
pode com isso se abster definitivamente 
do ensino “bancário”. Isso porque o 
envolvimento da comunidade no projeto 
pedagógico é um dos principais aspectos 
de gestão direta da população sobre sua 
dinâmica de auto-instituição social (e 
sobre os conteúdos e dinâmicas de 
aprendizagem que irão formar as novas 
gerações da população em questão). Esta 
concepção de educação mais abrangente 
reflete o princípio filosófico de uma 
educação popular e autônoma, voltada 
para a restituição das habilidades de 
autogestão nos mais diferentes níveis. 

De acordo com o pensamento de Mariana 
(2008), o desenvolvimento de projetos educativos é de 
suma importância tanto para construção do 
conhecimento dos alunos, como também para toda a 
comunidade escolar, no entanto, não necessariamente é 
preciso trabalhar com os conceitos das disciplinas em si, 
mas sim romper com os métodos de ensino tradicionais. 

Segundo Paulo Freire (1987) é necessário 
acabar com a concepção “bancária” de educação, onde 
os alunos são considerados meros depósitos de 
informações, como pode ser visto na citação abaixo. 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz 
“comunicados” e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis 
ai a concepção “bancária” da educação, 
em que a única margem de ação que se 
oferece aos educandos é a de receberem 
os depósitos, guarda-los e arquivá-los 
(FREIRE, 1987, p.33). 

Logo, acredita-se que por meio de projetos 
educativos inovadores seja possível mudar a atual 
realidade destas escolas, visando formar seres humanos 
autônomos e críticos. 
 
2.1 DESCREVENDO AS INTERVENÇÕES 

A primeira proposta de intervenção se deu em 
três momentos e foi desenvolvido no ambiente externo 
da escola. O primeiro momento foi realizado das 7:00 ás 
9:30 horas, onde foi explicado para as crianças o que 
seria realizado naquele momento, posteriormente foram 
plantadas três mudas de arvores em frente à escola pelos 
alunos, como pode-se observar nas imagens abaixo: 

 

 
Imagem 01 – Plantação de árvores em frente à escola. 

 
Fonte: Autoras (2017). 

No segundo momento, das 9:30 as 9:45 horas 
foi destinado ao recreio das crianças, onde, foi feito um 
lanche coletivo baseado em alimentações saudáveis, 
como bolo, frutas, sucos, entre outros. Ver imagens 
abaixo: 

Imagem 02 – Lanche saudável 

 
Fonte: Autoras (2017). 

Já no terceiro momento, que se deu das 
9:45 as 11:00 horas, os alunos assistiram um vídeo 
educativo da Turma da Mônica, o qual ensinava como 
reduzir, reaproveitar e reciclar o lixo, em prol de 
conscientizar as crianças a preservarem o meio 
ambiente, fazendo-os refletir sobre a atual situação 
ecológica e ambiental da nossa cidade. Em seguida teve 
um debate com a turma a respeito do que eles 
aprenderam para que eles pudessem compartilhar seus 
aprendizados e conhecimentos adquiridos por meio das 
atividades desenvolvidas. 

Imagem 03 – Vídeo da Turma da Mônica: “Como 
Salvar o Planeta”. 

 
Fonte: Autoras (2017). 
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A segunda proposta de intervenção se deu no 
ambiente interno da escola das 13:00 ás 15:30 horas, 
onde foram produzidas lixeiras ecológicas 
personalizadas utilizando botijões vencidos de água 
mineral (20L) que foram montadas e implantadas no 
pátio da escola, por ser um ambiente central e que dá 
acesso a todas as salas de aula, aos banheiros e também 
à cozinha. 

Inicialmente cortamos os tambores, logo 
dividimos as crianças em quatro grupos, e em seguida 
demos um botijão de água a cada grupo e deixamos as 
crianças responsáveis pela pintura do mesmo. Após 
estarem secos, auxiliamos as crianças na montagem das 
lixeiras e explicamos o porque das cores e qual tipo de 
material seria colocado em cada deposito de acordo com 
sua cor e nome.  

Imagem 04 – Lixeiras ecológicas 

 
Fonte: Autoras (2017). 

Diante das experiências vivenciadas em 
ambas as intervenções, foi possível perceber o 
entusiasmo das crianças por estarem participando de 
atividades diferenciadas, na escola, geralmente, as aulas 
são dadas dentro das salas de aula, causando monotonia 
e desinteresse dos alunos. No entanto, ao saírem das 
salas de aulas, eles já se sentem mais libertos, e 
participaram ativamente de todas as ações propostas, 
sempre questionando e discutindo as questões 
trabalhadas. 

 
3 CONCLUSÕES 

Geralmente, a maioria das escolas brasileiras 
não estimulam a criatividade, o pensamento, a reflexão, 
a criticidade e autonomia do aluno, tornando-os cada 
vez mais em máquinas reprodutoras, aos métodos de 
ensino tradicionais adotados. Diante da atual situação 
em que a educação brasileira se encontra, percebe-se 
que há uma grande necessidade de realizar mudanças 
nos sistemas de ensino, buscando a implementação de 
projetos educacionais inovadores que possam romper 
com esse sistema convencional, possibilitando assim um 

melhor desenvolvimento dos alunos, enquanto cidadãos 
autônomos. 

Portanto, diante de tudo o que foi apresentado e 
discutido neste trabalho, pode-se concluir que as escolas 
e, principalmente os professores, precisam repensar sua 
prática pedagógica e realizarem seus planejamentos 
levando em consideração o contexto social em que os 
alunos estão inseridos e também suas particularidades, 
pois cada aluno tem suas limitações e potencialidades, e 
consequentemente, diferentes formas de aprender. 

Além disso, faz-se necessário o 
desenvolvimento de projetos educacionais inovadores, 
que visem à formação de cidadãos autônomos, 
reflexivos e críticos, ao invés de meras máquinas 
reprodutoras de informações nelas armazenadas, 
possibilitando assim mudanças positivas na educação 
brasileira. 

Nesse contexto, acredita-se que os ambientes 
internos e externos à escola podem ser utilizados para o 
desenvolvimento de tais projetos como, por exemplo, o 
pátio escolar e os demais territórios educativos (quadra 
de esportes, parquinho, campo de areia, entre outros), 
com o propósito de realizar ações educativas que sejam 
atrativas para os alunos e que ao mesmo tempo 
contribua para uma aprendizagem significativa. 

Diante de tais discussões, ficou notório que a 
escola e a sociedade caminham juntas no processo de 
desenvolvimento do ser humano, entretanto, mesmo 
diante dos diversos avanços e transformações pelas 
quais a sociedade passou ao longo dos tempos, as 
escolas contemporâneas encontram-se ainda presas aos 
modelos tradicionais de ensino, contribuindo assim para 
a “formação” mecânica de seus alunos. Nesse contexto, 
acredita-se que por meio de projetos educativos 
inovadores seja possível mudar a atual realidade destas 
escolas, visando formar seres humanos autônomos e 
críticos. 
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RESUMO: Valendo-se do texto “Poeminhas pescados numa fala de João” do poeta Manoel de Barros o trabalho força-
se por religar versos à aventura do pensamento da criança com vistas ao relevo de atitudes filosófica tais como: 
admiração, contemplação, criatividade, ingenuidade, liberdade. A linguagem do poema permite um exercício didático 
transdisciplinar de aproximação entre a diversidade de saberes que circulam no universo da escola e fora dela; por meio 
de numa conjugação dos elementos da natureza – o rio, o vento, as árvores – com peixes, jacarés e outros animais, é 
possível extrair lições que permitem acessar a profundida da vida a partir do aconchego entre natureza e cultura, 
condição necessária à construção do conhecimento de inteireza, caro ao pensamento filosófico.  Pela estratégia didática 
do uso da poesia na sala de aula põe em evidência de núcleos de importância ética imprescindíveis à formação do 
sujeito responsável.   

Palavras-chave: linguagem de criança, pensamento de criança, pensamento filosófico. 

 

1 INTRODUÇÃO 
O referido trabalho, objetiva analisar do poema 

“Poeminhas pescados numa fala de João”, nele se 
destaca uma linguagem que reflete o pensamento de 
criança e disso nos interessa entender como o 
pensamento filosófico de criança pode ser abstraído de 
uma obra literária, que longe de pretender falar da 
filosofia como um campo disciplinar, emergência o 
espírito de um pensamento especulativo dotado de 
frescor e leveza, aptidões próprias do pensar de criança, 
do qual subjaz profunda reflexão. 

Empreendemos na pesquisa da obra de Manuel 
de Barros (1916-2014) escritor poeta brasileiro, natural 
de Cuiabá, Mato Grosso, reconhecido por sua forma de 
linguagem que retrata a natureza em sua originalidade, o 
mesmo escreve sua obra poética expressando uma 
linguagem que se apropria da linguagem da infância, 
despreocupado em explicar, porém com uma 
rigorosidade poética profunda, como diz o próprio 
poeta: 

“A língua das crianças contam a infância 
Em tatibitate e gestos.” (BARROS, 2001, p.XI) 

A linguagem da infância é um recurso 
linguístico para o poeta, no qual o revela como escritor, 
neste sentido interessa-nos explorar este recurso, pois na 
medida em que nos apropriamos deste, nos apropriamos 
também da liberdade do pensamento ingênuo, do 
pensamento mais natural, mais puro, imaginativo, 
criativo, o qual se aproxima daquele pensamento dos 
primeiros filósofos que observam a natureza e com ela 
consegue descrever algum ensinamento para vida, tal 
qual, o fragmento do pensamento de Heráclito (1990), 
filósofo grego pré-socrático, que nos fala que “ninguém 
pode entrar num rio duas vezes, pois nem o rio continua 
o mesmo, porque as águas já terão passadas e também 
tu já não serás mais o mesmo”, e traduz a natureza e o 
ensinamento que tudo flui, assim são os poemas de 
Manuel de Barros, quando nos toca a alma, por nos falar 
com a natureza infantil, da vida cotidiana. 

 
Língua de criança é a imagem da língua primitiva 

Na criança fala o índio, a árvore, o vento 
Na criança fala o passarinho 

O riacho por cima das pedras soletra os meninos. 
Nas crianças os musgos desfalam, desfazem-se. 

Os homens se vestem de folhas no mato 
(BARROS, 2001, p.XI) 
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Em Manoel de Barros podemos aproximar-nos 
de uma criança com o olhar da criança, com a 
linguagem da criança e com o pensamento da criança; 
em seus poemas podemos aprender a voltarmos para 
dentro de mesmos, lembrar-se da própria infância, como 
diz Aristóteles, ‘recordar é reviver’, somos impelidos 
nas leituras de seus poemas a reviver nossa história e 
então, quem sabe aprendermos a filosofar com 
pensamento originário, que percebe o mundo com olhar 
de inquietude e curiosidade sobre o mundo.  

A linguagem de criança também nos permite 
enxergarmos o mundo pelo prisma do outro, quando 
Manoel de Barros fala que a criança é a imagem da 
língua primitiva, o poeta nos apresenta um novo modo 
de entender que pela criança o índio tem voz, a árvore, o 
vento, o passarinho, o riacho por cima das pedras, se 
personificam, e ganham estruturas metalinguísticas, 
capazes de recriar o mundo ao seu redor.  

A obra de Manoel de Barros nos ensina o 
pensamento filosófico de criança, e isso é formativo, 
pois é acima de tudo humano, enquanto estamos numa 
sociedade pragmática, imediatista, individualista, de 
consumo mercadológico, que reproduz a lógica da 
indústria cultural, onde todos viram marionetes da 
desenfreada cultura da produção tecnológica. Voltar-se 
ao pensamento filosófico de criança, é voltar-se a esse 
ser interior que habita no mais profundo de nossa 
humanidade, é resistir às estruturas de uma sociedade 
capitalista e de consumo, é fortalecer nossa relação com 
o mundo, a natureza e conosco mesmos como pessoas.  

Destarte apresentamos a seguir os poeminhas 
pescados numa fala de João, na perspectiva de 
entendermos as relações que podemos abstrair dos 
poemas de Manoel de Barros e o pensamento filosófico 
de criança encontrado nele. 

 
2 POEMINHAS PESCADOS NUMA FALA DE 
JOÃO, ABSTRAINDO O PENSAMENTO 
FILOSÓFICO DE CRIANÇA 

 

Poeminhas pescados numa fala de João 
“O menino caiu dentro do rio, tibum, 

ficou todo molhado de peixe...  
A água estava rasinha de meu pé.[I] 

 

João foi na casa do peixe 
remou a canoa 

depois, pan, caiu lá embaixo 
na água. Afundou. 

Tinha dois pato grande. 
Jacaré comeu minha boca 

do lado de fora.[II] 

 

Nain remou de uma piranha. 
Ele pegou um pau, pum!, 

na parede do jacaré... 
Veio Maria-preta fazeu três araçás pra mim 

Meu bolso teve um sol com passarinhos... [III] 

 

De dia apareceu uma cobrona 
debaixo de João. 

Eu matei a boca pequenininha daquela cobra. 
Ninguém não tinha um rosto com chão perto.[IV] 

 

De minha mão dentro do quarto 
meu lambarizinho 

escapuliu – ele priscava 
priscava 

até cair naquele 
corixo. 

E se beijou todo de água! 
Eu se chorei...[V] 

 

A noite caiu da árvore.  
Maria pegou ela pra criar e ficou preta... 

Vi um rio indo embora de andorinhas...[VI] 

 

Escuto o meu rio: 
é uma cobra 

de água andando 
por dentro de meu olho...[VII] 

 

O sapo de pau 
virou chão... 

O boi piou cheio de folhas com água. 
Eu ia no mato sozinho. 

O cocô de capivaras era rodelinhas – bola de gude 
Eu quebrei uma com meu sapato. 

Todas viraram chão também.[VIII] 

 

Você viu um passarinho abrido naquela casa 
que ele veio comer na minha mão? 

Minha boca estava seca igual do que 
Uma pedra em cima do rio.[IX] 

 

Vento? 
Só subindo no alto da árvore 

Que a gente pega ele pelo rabo...” [X] 
(BARROS, 2001, p.I-X) 

 
Ao nos deparar com ‘Poeminhas pescados 

numa fala de João’, identificamos que a linguagem de 
criança não se interessa em explicar, porque o mundo da 
criança parte da sua imaginação, isso porque a criança 
não vê a coisa como algo dada, conceituada, estática, 
pronta, e acabada, de tal modo, a criança faz a leitura do 
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mundo a partir do seu incansável modo de investigar as 
coisas, fazendo uso de sua imaginação.  

Assim, antes de querer explicar as coisas como 
são, a criança contempla o mundo com sua criativa 
imaginação, e com o olhar de espanto questiona tudo o 
que já é dado como verdade. De certo, o pensamento de 
criança é análogo à primeira atitude do filosofar, que de 
acordo com o filósofo grego Platão (2010) na obra do 
Teeteto, é a atitude do admirar-se, do lançar o olhar para 
o banal do cotidiano e encontrar ensinamentos de vida, 
donde muitos não enxergam. 

É esse olhar filosófico de criança que podemos 
encontrar na linguagem poética encontrada na obra de 
Manoel de Barros e em ‘Poeminhas pescados numa fala 
de João’. Tal poema nos mostrar a fala de uma criança, 
descompromissada em dizer a verdade, como algo 
irrefutável, porém rigorosa em dizer a voz do 
pensamento e da imaginação de infância, que quer dizer 
da alma da criança, na qual se utiliza dessa liberdade 
para fazer brotar mais do seu interior, mais da vida, 
mais da vontade de expressar-se, mais do pensamento 
filosófico de criança, que despreocupado com o mundo 
do adulto, pensa o seu cotidiano através de uma ótica da 
linguagem da pureza, como podemos observar no verso: 

 “O menino caiu dentro do rio, tibum, 
ficou todo molhado de peixe...” (Verso 1 da Estrofe I) 

 
Disso podemos fazer algumas investigações: 

Como pode um menino ficar molhado de peixe? Como 
o pensamento poético pode nos aproximar do 
pensamento filosófico de criança? Assim podemos 
inferir que o menino molhado de peixe retrata muito 
mais da experiência do saber de que os peixes 
pertencem ao rio, assim como o rio, pertence aos peixes, 
que nós pertencemos ao rio, assim como também 
pertencemos ao peixe, de que nós somos natureza tal 
qual o rio e o peixe, e que por isso nos molhamos de 
peixe. O menino é molhado aqui pela vida, portanto, 
não é apenas o rio, ou as águas que ali correm, mas 
neste verso, assim podemos pescar, da fala de João, algo 
maior, mais profundo e reflexivo, algo que diz respeito 
a como nos relacionamos com a natureza, o que 
possuímos dela, o que somos dela. 

Para compreender que uma poesia pode trazer 
valores filosóficos devemos renunciar a lógica da 
racionalidade moderna, conforme a escola dos 
frankfurtianos, Adorno, Horkheimer (1986), que fazem 
a crítica, na obra Dialética do esclarecimento, em 
relação à modernidade tecnológica, que longe de levar o 
homem à liberdade do esclarecimento, leva a 
humanidade a racionalizar sobre todo evento científico, 

porém nada disso torna o homem mais evoluído, visto a 
barbárie vivida pela humanidade, que utiliza da 
tecnologia para fabricar bombas e cultivar guerras com 
a busca desenfreada de poder. Essa racionalidade 
moderna deixa de lado a importância da subjetividade 
do conhecimento, dos valores de eticidade e do 
pensamento imanente ao sujeito. A reflexão filosófica 
encontrada nos ‘Poeminhas pescados numa fala de 
João’ nos leva a encarar os valores de eticidade quando 
compreendemos o mundo numa perspectiva de 
realidade subjetiva, conforme a explicação da ideia da 
fenomenologia em Hursserl (2012), a partir disso 
podemos entender o seguinte verso:  

“João foi na casa do peixe 
 remou a canoa depois, pan, 
 caiu lá embaixo na água.”  

(Verso I, da Estrofe II).  
 

Compreendemos o ato de João de torna-se 
íntimo à natureza do peixe e do rio, o qual fala de ir na 
casa do peixe, quanto a sua subjetividade do 
pensamento. De tal modo, podemos tomar por 
esclarecimento do poema, que a ‘casa’ é o próprio rio, 
portanto, nesta linguagem de criança, olhar para o rio e 
nomeá-lo de ‘casa do peixe’, é o mesmo que humanizar 
a natureza. Assim, é através do olhar do menino João 
que este nos faz vê a natureza sobre o prisma – 
conforme Morin, (2005), no método 6, sobre a ética – 
das origens da espécie, e da identidade humana, que é 
inseparável a sociedade, quando no poema João vê o rio 
como casa do peixe, é a mesma coisa de ver o peixe 
como seu conterrâneo, de tal maneira, este verso do 
poema, nos leva a compreender que podemos atribuir o 
pensamento filosófico de criança, àquele pensamento 
que transpassa a realidade puramente racionalista e 
adentra-se numa realidade subjetiva de reflexão 
profundamente própria do filosofar. 

A investigação sobre os poemas de Manoel de 
Barros pode nos fazer recair na pretensão de propormos 
um ensino de filosofia com crianças através dos poemas 
do nosso autor, porém vale-nos salientar que o nosso 
poeta não tinha essa intenção, visto que sua intenção era 
puramente a arte poética, isso não quer dizer que seus 
poemas não se aproximam do pensamento filosófico de 
criança, e que o professor que ensina as crianças não o 
possa utilizá-los.  

No entanto, neste aspecto, nos interessa 
pensarmos numa educação conforme Fumaroli (2012) 
que levem os estudantes por meios menos incômodos, a 
reestabelecer o espírito de inteligência poética, retórica, 
artística, filosófica, para tanto, não podemos deixar de 
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lançarmos mão de uma perspectiva do pensamento 
artístico e filosófico de criança, encontrados na obra de 
Manoel de Barros.  

Podemos pensar então, que mais do que ensinar 
a uma criança como se pensar, deveríamos deixá-las 
pensarem por si mesmas, com sua própria ingenuidade, 
sua própria imaginação e seu modo de ver o mundo. 
Longe de tolher e podar seus pensamentos, poderíamos 
incentivá-las a se expressarem com propriedade e 
linguagem de criança, e disso temos mais a aprender 
delas, do que ensiná-las. No verso que se segue 
podemos apreender como o poema pode nos ajudar a 
entender essa liberdade de espírito de criança. Por 
exemplo, podemos ler a estrofe a seguir: 

 
Nain remou de uma piranha. 

Ele pegou um pau, pum!, 
na parede do jacaré... 

Veio Maria-preta fazeu três araçás pra mim 
Meu bolso teve um sol com passarinhos... (Estrofe III) 

 
Assim podemos refletir que o pensamento 

filosófico das crianças tem mais haver em compreender 
sua linguagem, a respeitar sua criativa imaginação, a 
pensar com elas que o meu bolso teve um sol de 
passarinhos, e descobrir que talvez o sol de passarinhos, 
não passa de uns poucos, ou uns bocados de 
passarinhos. Disso podemos aprender com as crianças 
que as palavras são convenções que usamos, porém 
nossa subjetividade ultrapassa convenções e regras 
porque podem ser feitas através do modo de pensar, ou 
seja, da visão de mundo e de realidade que construímos. 
Os poemas traduzem um pensamento de criança que não 
tem medo de transladar a linguagem, que não se 
preocupa como se fala, mas do que se fala.  

Sobre o pensamento filosófico de criança 
podemos apontar o caminho do incerto, visto que nada 
se põe como absoluto e verdadeiro enquanto que o 
pensamento de criança é inusitado, e não permite 
logicidade e moralidade, visto sua pureza. O 
pensamento do filosofar da criança não pretende 
demonstrar, nem tão pouco, provar nada, pois para a 
criança o que importa é a expressão do que se vive no 
plano real e do que se vive no plano criativo da 
imaginação. Como podemos ver nos versos a seguir: 

De dia apareceu uma cobrona 
debaixo de João. 

Eu matei a boca pequenininha daquela cobra. 
Ninguém não tinha um rosto com chão perto. (Estrofe 

IV) 
 

Quando João fala que matou a boca 
pequenininha da cobra, apesar de ter aparecido uma 

cobrona debaixo de si, o que mais nos importa é o modo 
em que João se expressa pra falar de algo que 
aparentemente é aterrorizante, de uma cobrona, no 
entanto, sua imaginação leva-nos a pensarmos como 
uma criança pode enfrentar uma situação que poderia 
vir a causar medo, ou pânico, mas para o pensamento da 
criança, às vezes o que parece ser, não é. Ao contrário 
dos adultos que já trazem consigo muitas experiências 
de traumas e dor, a criança ainda está livre dessas 
mazelas, isso até que em contato com o mundo dos 
adultos a criança vai adquirindo também seus dramas e 
medos. Conforme nos aponta Rousseau em Emílio, ou 
da educação: “Tudo é certo em saindo das mãos do 
Autor das coisas, tudo degenera nas mãos do homem.” 
(ROUSSEAU, 1995, p. 9)  

O pensamento filosófico de criança, longe de 
ser para nós um ensinamento de terapia de auto-ajuda, 
nela podemos também reconhecer caminhos de auto-
conhecimento. Uma das lições deixada pela filosofia 
socrática era a máxima ‘conhece-te a ti mesmo.’, o auto-
conhecimento nos revela quem somos, nossos medos e 
verdades. Como podemos observar neste verso seguinte 
João se deixa tocar pelo sentimento, na medida em que 
para a criança é comum o choro, como ato de se 
expressar aquilo que se sente:  

 
De minha mão dentro do quarto 

meu lambarizinho 
escapuliu – ele priscava 

priscava 
até cair naquele 

corixo. 
E se beijou todo de água! 
Eu se chorei... (Estrofe V) 

 
O “Eu se chorei” retrata o amor, ou o afeto de 

bem querer com o lambarizinho, ao cair de sua mão, o 
peixe por fim beijou todo de água. O beijo é o ato mais 
comum das pessoas que amam, o afeto demonstrado é 
de tão valioso que João chora. É com este pensamento 
de criança que podemos compreender com as crianças a 
autenticidade dos nossos atos. Sermos quem somos é 
fruto do auto-conhecimento, da pertença de si mesmos. 
Essa é uma grande lição retirada nesta estrofe V. 

Sobre a criatividade do pensamento de criança 
o verso a seguir retrata a apropriação da criança com a 
natureza e a transformação de si, e a imitação das 
coisas, quando, em contato com noite que cai da árvore, 
a própria Maria pega pra criar e fica preta ... 

 
A noite caiu da árvore.  

Maria pegou ela pra criar e ficou preta... 
Vi um rio indo embora de andorinhas... (Estrofe VI) 
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A criação é uma habilidade do pensamento de 
criança que traduz o que a mesma traz de si, pois a 
criação pode revelar os anseios e as vontades da criança 
em romper com o que é estático e dito como certo. Criar 
ressignifica o tédio do mundo das coisas serem assim, 
por serem assim; oferece a possibilidade de transmutar a 
natureza, o mundo e até a si mesma. É na fase da 
infância que a criança passa por muitas transformações 
de desenvolvimento corporal e neuronal, e isso habilita 
seu pensamento criativo, assim a criança possui maior 
facilidade em se adaptar a novas circunstâncias, a tentar 
compreender um mundo com um senso de renovada 
transição. A expressão “Maria pegou a noite para criar e 
ficou preta” é o mesmo que aprender o pensamento 
criativo da criança, onde Maria, ‘cria’ seu jeito de 
‘imitar’ a natureza. 

O pensamento ousado de se apropriar, sem 
medo, daquilo que se pensa é uma atitude do 
pensamento de criança, assim averiguamos no verso a 
seguir:  

Escuto o meu rio: 
é uma cobra 

de água andando 
por dentro de meu olho...(Estrofe VII) 

 
Ao dizer ‘Escuto o meu rio’, João apropria-se 

da linguagem do pensamento de criança que diz o que 
quer dizer com propriedade e com ousadia.  Para a 
filosofia grega, o filósofo Aristóteles (2009) expõe, sua 
ética, ‘a coragem’ como uma das virtudes necessárias 
para o homem alcançar o bem, neste sentido, é no 
pensamento de criança que encontramos esta coragem 
desprendida, ou seja, a ousadia de pensar com coragem 
e de dizer que ‘uma cobra de água esta andando por 
dentro de meu olho’. De certo, o verso do poema nos 
faz refletir sobre pensamento livre de criança, que se 
finca na ousadia em dizer o que pensa.  

A linguagem da criança não possui moral, e 
nem pudor, ela fala com naturalidade sobre as coisas 
naturais na vida, como podemos ler no verso a seguir: 

 
O sapo de pau 
virou chão... 

O boi piou cheio de folhas com água. 
Eu ia no mato sozinho. 

O cocô de capivaras era rodelinhas – bola de gude 
Eu quebrei uma com meu sapato. 

Todas viraram chão também. (Estrofe VIII) 
 

O verso: ‘o cocô de capivaras era rodelinhas – 
bola de gude’, revela o caráter do pensamento infantil, 
que não se preocupa se vai agradar quem ouve, porque 
possui uma inocência, ou seja, não faz juízo moral do 
que deve ou não deve ser dito. A ingenuidade para falar 

que quebrou com o sapato as rodelinhas de cocô e que 
todas viraram chão, nos faz compreender que o 
pensamento de criança não é posto por regras, pois a 
criança fala daquilo que se tem necessidade. Falar o que 
se tem necessidade é uma atitude filosófica que rompe 
com qualquer discurso do politicamente correto. Essa é 
uma grande lição que podemos retirar sobre o 
pensamento filosófico de criança, nestes versos. 

O pensamento de criança aparece no poema 
enquanto possui íntima relação com os animais, e em 
específico com o passarinho, a perspectiva do 
passarinho comer na mão do menino é peculiar dos 
“Poeminhas pescados numa fala de João”:  

 
Você viu um passarinho abrido naquela casa 

que ele veio comer na minha mão? 
Minha boca estava seca igual do que 

Uma pedra em cima do rio.( Estrofe IX) 
 

O pensamento filosófico de criança precisa 
ganhar asas para voar. O passarinho retrata essa figura 
de linguagem que sempre se mostra presente nos versos 
do poema, enquanto que o passarinho está nas mãos da 
criança, seu pensamento está em íntima sintonia com a 
vontade de expressar a arte poética. 

O pensamento filosófico de criança se 
aproxima do pensamento humilde, visto que as crianças 
conseguem ver o que o adulto não ver. Conforme o 
verso abaixo: 

Vento? 
Só subindo no alto da árvore 

Que a gente pega ele pelo rabo...” [X] 
 

A poesia nos impele ao questionamento e a 
reflexão de como se pode pegar o vento? João diz que 
“só subindo no alto da árvore, subir no alto da árvore e 
pegar o vento pelo rabo”, significa pensar sobre o 
inatingível, e só se pensa neste prisma quando se está 
imbuído de humildade. A humildade tem por essência 
não possuir por objeto a explicação das coisas, mas sim 
questionar, problematizar e colocar em cheque o que se 
é considerado verdade. A filosofia grega traz uma 
máxima socrática, ‘só sei que nada sei’, nessa sabedoria 
entende-se que o conhecimento de todas as coisas é 
inatingível a natureza humana, limitada, este 
pensamento filosófico se aproxima do pensamento de 
criança, quanto ao seu caráter humilde e tolerante sobre 
as coisas que não se sabe. 

Nesta perspectiva analisamos o pensamento 
filosófico de criança, ou seja, o espírito ingênuo que 
todo ser humano resguarda dentro de si, porque todos já 
foram crianças. Através dos ‘Poeminhas pescados na 
fala de João’, encontramos as marcas do pensamento 
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filosófico e da linguagem da criança através do espanto, 
admiração e reflexão subjetiva. Acontece que os versos 
de Manoel há anos me criacionam e me cutucam as 
ideias porque foram escritos para gente grande ler, mas 
falam língua de criança. (BARROS; RAQUEL, 2001, 
p.XI) 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta pesquisa podemos inferir que Manoel de 
Barros não tinha como objeto seus poemas à abordagem 
filosófica, porém, fizemos apontamentos que 
demonstram nos seus poemas as marcas da sua 
linguagem de criança que se aproxima do filosofar, do 
espírito da ingenuidade infantil. 

A análise dos ‘Poeminhas pescados numa fala 
de João’, traz reflexões sobre o pensamento e a 
linguagem da criança, visto que estes se apresentam 
através do seu caráter contemplativo, criativo, 
imaginativo, livre, questionador, subjetivo, ingênuo, 
humilde. Esta forma de pensamento e linguagem é 
própria da fase da infância, e tem a nos ensinar muito 
sobre como lidar com a vida prática cotidiana, pois se 
aproxima do que chamamos da atitude da primeira 
filosofia, que é a atitude do admirar-se com o mundo, na 
perspectiva de vê-lo por um prisma novo. 

O poema de Manoel de Barros apresentado 
neste trabalho aproxima a natureza humana à natureza 
dos animais, assim, o pensamento filosófico de criança 
consegue tornar a humanidade íntima à natureza, nisso, 

o poema, como arte, nos traz recursos de aprendizagens 
e interpretação do pensamento de espírito ingênuo, de 
criança.  
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RESUMO: O artigo relata o desenvolvimento de um projeto-piloto de pesquisa aplicado em duas escolas de 5º e 6º ano 
de ensino fundamental. Os professores dessas turmas atuaram como pesquisadores colaboradores, sob orientação do 
condutor do projeto, pautado na técnica da correspondência escolar. Esta técnica está ligada ao princípio da livre 
expressão, uma das bases da Pedagogia Freinet, criada pelo educador francês Célestin Freinet, na primeira metade do 
século XX. Junto a aprendizagem da escrita do gênero textual carta, mediada pelo professor da turma, os alunos 
refletiram sobre o tema da paz no mundo em que vivem. Após adotaram um nome fictício, como forma de garantir o 
anonimato das produções, os alunos iniciaram a escrita manual de suas cartas, que foram depois digitalizadas e 
intercambiadas eletronicamente com os alunos da escola parceira, iniciando assim uma correspondência entre cada par. 
O artigo também ressalta a importância da escola considerar a realidade social do aluno, de respeitar seus sentimentos e 
subjetividade, oportunizando-os refletir sobre o mundo social em que vivem. Junto a considerações sobre a Pedagogia 
Freinet, são feitas relações com obras mais recentes voltadas à educação (MORIN, 2000. UNESCO, 2003), incluindo 
documentos oficiais voltados à educação básica (BRASIL, 2013; 2017). Na parte final são apresentadas algumas das 
cartas elaboradas pelos alunos e partes dos relatórios feitos pelos professores colaboradores.  

Palavras-chave: Pedagogia Freinet. Currículo. Legislação.  
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1 INTRODUÇÃO 

O artigo relata a experiência-piloto de um 
projeto de pesquisa voltado ao ensino e escrita do 
gênero carta e seu intercâmbio entre duas escolas de 
educação básica da rede pública de Natal. Coordenado 
pelo professor de uma instituição de ensino superior – 
IES, formadora de profissionais da educação, teve como 
professores colaboradores uma colega docente que atua 
nesta IES e também leciona em uma escola de educação 
básica da rede municipal de ensino, um professor que 
exerce o magistério em escolas de educação básica, e 
um segundo docente da IES, que forneceu apoio na área 
das tecnologias digitais da informação e comunicação.  

O ensino da escrita de cartas em ambas as 
escolas teve como objetivo inicial instruir alunos de 5º e 
6º ano do ensino fundamental, no sentido de aprenderem 
e escrever cartas e a se corresponderem com outros 
alunos da instituição parceira, procurando nessas 
produções narrar como se sentem acerca de questões 
relacionadas com a paz em suas vidas.  

Por referencial pedagógico foi adotado nesse 
trabalho a técnica da correspondência escolar, difundida 
ainda na primeira metade do século XX pelo educador 
francês Célestin Freinet (1896 – 1966). Desde suas 
primeiras experiências pedagógicas buscou ele observar 
as contribuições de diversos teóricos e práticos do então 
nascente movimento construtivista, reelaborando-as de 
forma original e socialmente voltadas a escolas que 
atendiam crianças de camadas populares e mais 
desfavorecidas.  

Cabe ressaltar que essa experiência piloto foi 
desenvolvida no último bimestre letivo, entre os meses 
de outubro e dezembro de 2017, portanto já próximo do 
final do calendário anual. Ficou previsto para os 
primeiros meses do ano seguinte a análise dos primeiros 
resultados observados, com base nos depoimentos dos 
dois professores coparticipantes da pesquisa, das cartas 
escritas e intercambiadas pelos alunos, ao lado da 
análise do professor coordenador do projeto. A partir 
dessa primeira experiência o projeto deve ser retomado, 
ampliando o número de escolas e de profissionais da 
educação nele participantes.  

A primeira professora-colaboradora, ao lado da 
docência exercida na IES, lecionava pela manhã em 
uma turma do 5º Ano da Escola Municipal Professor 
Waldson Pinheiro, situada na zona norte de Natal. O 
segundo professor, exercia o magistério em duas escolas 
públicas de ensino fundamental da cidade de Natal, a 
primeira destas em uma turma matutina do 5º Ano, na 
Escola Estadual Presidente Kennedy, zona sul de Natal.  

Após a adesão ao projeto, os dois educadores 
iniciaram o seu desenvolvimento nas turmas em que 
lecionavam. Primeiramente ensinaram aos alunos as 
técnicas textuais do gênero carta.  Nessa primeira fase 
foi proposto o tema da paz para ser discutido de forma 
reflexiva durante as aulas. Em seguida, foi explicado 
que as cartas por eles escritas incluiriam narrativas 
sobre essa temática em suas vidas, tornando-se elemento 
comum nas correspondências intercambiadas com os 
alunos da outra escola.  

A aplicação do projeto Escritores da Paz em 
turmas do período intermediário entre os anos iniciais e 
finais do ensino fundamental teve entre seus primeiros 
desafios sua adequação ao planejamento didático-
pedagógico elaborado para o ano letivo. Sobre esse 
aspecto, ambos os professores não tiveram dificuldade, 
dado que desenvolviam atividades concernentes com os 
seus alunos em Língua Portuguesa. Consideraram 
bastante interessante não apenas ensiná-los a escrita do 
gênero carta como proporcionar-lhes oportunidade de 
vivenciar uma experiência de troca ideias e experiências 
na correspondência com outras crianças.  

Um segundo desafio enfrentado no início foi de 
natureza técnico-operacional. As cartas escritas pelos 
alunos deveriam ser digitalizadas, para dessa forma 
serem enviadas ao e-mail do outro professor-
colaborador e, após impressas, chegarem às mãos de 
cada correspondente. Uma das escolas estava com a sala 
de informática sem funcionar, decorrente da falta dos 
estabilizadores para ligar os computadores. Foi quando 
então atuou o terceiro colaborador do projeto, um 
professor que exerce função docente na IES e também 
trabalha no CEMURE – Centro Municipal de 
Referência em Educação, centro este vinculado à 
Secretaria Municipal de Natal, onde desenvolve 
trabalhos na área de informática e tecnologias digitais 
da educação. Com a mediação desse professor os 
equipamentos em falta chegaram em tempo hábil, 
possibilitando assim a troca de correspondência por via 
eletrônica.  

Posta a natureza desse projeto, sua base 
teórico-pedagógica, os atores e instituições que 
partilharam da experiência-piloto, teceremos algumas 
considerações sobre a proposta pedagógica originária 
que o inspirou, a Pedagogia Freinet. Em seguida será 
evidenciada a razão do tema paz ter sido posto como 
tema-gerador na escrita das cartas. Serão então 
apresentados trechos das cartas escritas pelos alunos, 
evidenciando a quão proveitosa foi essa experiência 
pedagógica, para alunos e professores. Finalizando, 
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serão tecidas relações entre o projeto apresentado e 
documentos oficiais recentes que tratam da educação 
brasileira – Diretrizes Curriculares Nacional da 
Educação Básica e a Base Nacional Comum Curricular.  

 

2 A PEDAGOGIA FREINET: BASES E TÉCNICAS 
DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
EMANCIPATÓRIA 

A compreensão de parte significativa das 
iniciativas educativas tende a ser mais completa quando 
acompanhada de uma leitura hermenêutica, no sentido 
de não se limitar às suas aplicações didáticas mas 
compreender o contexto sócio histórico em que 
surgiram, as bases filosóficas e políticas sobre as quais 
foi construída. Esta assertiva revela-se particularmente 
pertinente para o entendimento da Pedagogia Freinet. 

Nascido no ano de 1896 em Gars, região rural 
da Provença, nos Alpes Marítimos da França, na 
adolescência Célestin Freinet ingressou no curso de 
magistério. O ensino em escolas públicas constituía um 
dos poucos horizontes de obtenção de emprego mais 
estável e melhor remunerado. Após o término da I 
Grande Guerra, onde foi combatente e teve a saúde 
comprometida pela inalação de gazes tóxicos, começou 
a lecionar em pequenas escolas rurais. Nesse mesmo 
período realizou pesquisas sobre as ideias pedagógicas 
de expoentes do nascente movimento escolanovista: 
Adolphe Ferrière, Ovide Decroly, John Dewey, Maria 
Montessori entre outros.  

De forma progressiva Freinet buscou adequar 
alguns princípios e técnicas escolanovistas as limitadas 
condições sociais e materiais das escolas onde lecionou. 
Destaca-se desde então um dos principais pilares que 
marcou a sua proposta pedagógica, o Materialismo 
Escolar, que enfatiza as condições e a organização 
material no processo educativo. A partir desse princípio 
ele elaborou suas primeiras técnicas pedagógicas: a 
imprensa na escola, os fichários autocorretivos, a aula-
passeio, a correspondência escolar, o livro da vida. 
Freinet compreendeu a escola enquanto extensão do 
meio social e familiar vivenciado pela criança, 
considerando esta não de uma forma abstrata, reificada, 
mas inserida em condições culturais, sociais e políticas 
próprias, passíveis de serem modificadas.  

Com esse entendimento Freinet filiou-se por 
anos ao Partido Comunista Francês, além de militar em 
movimentos sociais progressistas, criando associações 
que expandiram as suas ideias educacionais por toda a 
Europa e, posteriormente, pelo mundo. Sua própria 

companheira, a artista e educadora Elise Freinet, tornou-
se colaboradora nos projetos por ele empreendidos.  

Foi no próprio trabalho diário que 
adaptamos os velhos instrumentos, 
forjamos e adaptamos os instrumentos 
novos. [...] isto quer dizer que as nossas 
técnicas tiveram como primeira razão de 
ser as respostas às necessidades das 
nossas escolas públicas. [...] elas partem 
exclusivamente da base, do próprio 
trabalho e da vida das crianças nas nossas 
classes renovadas. [...] fazemos surgir 
uma organização nova da realidade 
cotidiana. (FREINET, E., 1978, p. 68) 

A proposta pedagógica freinetiana adotou 
princípios, a partir dos quais foram criadas as suas 
técnicas e instrumentos. Evitando apresentar 
formalmente um modelo fechado, elencamos cinco 
desses princípios. Cavalcanti (2005):  

• A Livre Expressão – valorizar toda forma de 
expressão do aluno;  

• o Tateamento Experimental – “É a caminhar 
que a criança aprende a andar; é a falar que 
aprende a falar; é a desenhar que aprende a 
desenhar” (FREINET, C., 1977); 

• a Cooperação – importância do aluno trabalhar 
com espírito de grupo;  

• a Educação do Trabalho – fazer o aluno sentir-
se útil e autor do que faz;   

• o Ambiente Natural –  importância do ambiente 
em que vive o aluno.  
Destacamos o primeiro desses princípios, o da 

Livre Expressão, por ele facultar uma melhor 
compreensão da técnica da correspondência escolar, 
sem com isso estar menos relacionado aos demais 
princípios e técnicas. O mesmo ressalta as condições 
materiais da liberdade textual: topicamente – a criança 
escreverá onde quiser; temporalmente – quando e 
quantas vezes quiser; quanto a seu suporte e seus 
instrumentos – não tem que ser feito num determinado 
veículo ou utensílio obrigatório de escrita. 

Em O Texto Livre (FREINET, 1977) o 
educador propôs técnicas para explorar o texto livre, 
como o jornal manuscrito pessoal, a correspondência 
interescolar, o jornal impresso, os desenhos 
reproduzidos no linógrafo (um precursor das 
impressoras mecânicas, mimeógrafos e afins), a caça às 
palavras entre outras. Tais técnicas quebram a clausura 
da escola tradicional em relação à realidade social, 
trazendo para a sala de aula a vida. Com a técnica da 
reunião cooperativa, as crianças afirmam uma 
participação cada vez mais ativa, tomam decisões, 
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fazem planos de aula, se encarregam da 
correspondência, dos fichários, das normas de 
disciplina, como ressalta o educador: “Através da 
cooperativa, cada classe passa a ser uma pequena 
sociedade com suas próprias normas de funcionamento. 
” (FREINET, C., 1977, p. 19). 

Após a fundação da Cooperativa de Ensino 
Leigo (CEL) no ano de 1927, ocorreu a consagração do 
Movimento Internacional de Material Impresso na 
Escola, o nascimento da Pedagogia Freinet, que 
enfatizava a Livre Expressão de alunos e de professores 
por meio das técnicas e dos novos meios de 
comunicação. A CEL produziu materiais didáticos em 
larga escala, feitos por alunos e submetidos à aprovação 
de outros alunos, depois revisados por uma equipe de 
professores. Tal medida popularizou bastante o acesso 
aos materiais didáticos. 

Passados mais de noventa anos desde a criação 
da CEL, a Pedagogia Freinet é hoje conhecida em todo 
o mundo moderno e serve de referência para a prática 
pedagógica de educadores nos mais diversos espaços e 
âmbitos. Ao mesmo tempo, pode ser ela integrada em 
outras propostas objetivando potencializar ações que 
conduzam os educandos a se tornarem produtores de 
conhecimentos, reflexivos e socialmente integrados em 
projetos voltados a avanços nos diversos planos da vida 
social.  

A correspondência escolar constitui uma 
técnica passível de ser aplicada junto a alunos da 
educação básica, permitindo que se tornem autores de 
textos das mais variadas modalidades. O seu 
aperfeiçoamento no ambiente escolar e intercâmbio com 
alunos de outros espaços favorece o desenvolvimento 
das habilidades requeridas à produção textual, vivenciar 
situações que levam ao entendimento do valor social da 
escrita, aprofundar as investigações sobre determinados 
temas úteis para a compreensão e possível avanços nas 
questões que inquietam a vida moderna. O tema da paz 
no espaço social é exemplo dessa ordem. 

A correspondência interescolar é um 
elemento de motivação, já que os alunos 
exploram e estudam o que compõe seu 
ambiente e recebem elementos de 
ambientes externos. A leitura em grupo 
do material recebido é um bom pretexto 
para abordar e se perguntar sobre novos 
temas (IMBERNON, 2010, p. 37). 

No Brasil contemporâneo a educação atravessa 
um período marcado por sérias mudanças em seus 
referenciais normativos e diretivos, o que exige uma 
atenção ainda maior ao se trabalhar com modelos 

pedagógicos susceptíveis de serem considerados 
anacrônicos. Não obstante é possível demonstrar que a 
pedagogia Freinet pode ser empregada sem esse receio.  

O projeto apresentado considera os aportes de 
importantes trabalhos voltados à educação no terceiro 
milênio, a exemplo dos quatro pilares da formação 
escolar, com destaque para o de aprender a viver em 
conjunto (UNESCO, 1999), e de Os sete saberes 
necessários à educação do futuro, que inclui o de 
ensinar a compreensão (MORIN, 2000). Encontramos 
aqui conteúdos referentes à parte diversificada do 
currículo escolar e ao de transdisciplinaridade, ambos 
contemplados nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais da Educação Básica – DCNEB (BRASIL, 2013) 
e na Base Nacional Comum Curricular – BNCC 
(BRASIL, 2017). Mesmo que, em princípio, o tema 
Escritores da Paz se apresente mais voltado a atividades 
de escrita do gênero carta, ao seu intercâmbio entre 
alunos da educação básica, o tema em si e sua 
abrangência destina-se a ser trabalhado em outras áreas 
do currículo. A atenção aos aspectos éticos e morais que 
devem ser contemplados na educação escolar está 
presente nas diretrizes e nas bases da educação 
brasileira.   

Os sistemas de ensino e as escolas 
adotarão como norteadores das políticas 
educativas e das ações pedagógicas os 
seguintes princípios: 

Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade 
e autonomia; de respeito à dignidade da 
pessoa humana e de compromisso com a 
promoção do bem de todos, contribuindo 
para combater e eliminar quaisquer 
manifestações de preconceito e 
discriminação. 

Políticos: de reconhecimento dos direitos 
e deveres de cidadania, de respeito ao 
bem comum e à preservação do regime 
democrático e dos recursos ambientais 
[...] 

Estéticos: de cultivo da sensibilidade 
juntamente com o da racionalidade, [...] 
de construção de identidades plurais e 
solidárias. (BRASIL, 2013, pp.109-110) 

 

3 A FORMAÇÃO DOS ESCRITORES DA PAZ 
Na apresentação do projeto nas turmas a 

proposta foi bem acolhida pelos alunos das escolas. 
Estes demonstraram interesse no aprendizado da escrita 
do gênero carta, na perspectiva de corresponder-se com 
um novo amigo e, em especial, na temática fundante do 
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projeto, a paz na sociedade. No total foram cerca de 
cinquenta alunos participantes, na faixa etária de nove a 
onze anos, que adotaram um pseudônimo para preservar 
assim sua real identidade.   

Os resultados inicialmente observados, não 
somente na aprendizagem do gênero carta, mas 
sobretudo nos discursos produzidos na escrita das 
correspondências, revelaram de forma inequívoca 
aspectos objetivos e subjetivos presentes na realidade 
daqueles alunos, que merecem ser observados não 
apenas pelos profissionais da educação, como sobretudo 
os responsáveis pelos cuidados e direitos a que fazem 
jus.  

O tema Paz, central nesse projeto, foi 
inicialmente aplicado no ensino da linguagem, quando 
serviu para a aprendizagem do gênero literário carta. 
Todavia, por refletir questões que perpassam os mais 
diversos campos do conhecimento escolar, pode ser 
retomado numa perspectiva transdisciplinar, almejando 
assim saberes e competências potencialmente capazes 
de enriquecer a formação do alunado que dele participe, 
bem como conduzir a práticas pedagógicas mais 
dinâmicas, que atendam às demandas da complexa 
sociedade contemporânea, entre estas a busca de 
soluções para os casos de violência urbana.  

A transdisciplinaridade refere-se ao 
conhecimento próprio da disciplina, mas 
está para além dela. O conhecimento 
situa-se na disciplina, nas diferentes 
disciplinas e além delas, tanto no espaço 
quanto no tempo. Busca a unidade do 
conhecimento na relação entre a parte e o 
todo, entre o todo e a parte. Adota atitude 
de abertura sobre as culturas do presente e 
do passado, uma assimilação da cultura e 
da arte. O desenvolvimento da capacidade 
de articular diferentes referências de 
dimensões da pessoa humana, de seus 
direitos, e do mundo é fundamento básico 
da transdisciplinaridade. (BRASIL. 2013, 
p.28). 

A presença de relatos referentes a paz, ou mais 
precisamente, a negação desta sob forma de violência 
no espaço, seja doméstico ou urbano, foi relatado em 
algumas das cartas intercambiadas entre os alunos. 
Reproduzimos a seguir algumas destas, em sua forma 
final, quando foram digitadas e impressas na fonte 
monotype cursiva, por ser esta parecida com a escrita 
cursiva habitual. Enfatizamos assim, mais uma vez, 
questões referentes ao emprego das tecnologias digitais 
de informação e comunicação que, como foi comentado 
no início do artigo, necessita ser devidamente 
disponibilizadas nas escolas interessadas em 

desenvolver atividades que envolvam produção e 
intercâmbio de produções digitais.  

 

Natal, 04/12/17 
Oi, minha família deve ser um pouco diferente 

da sua pois a minha é incompleta. Pelo lado bom é que 
posso refazer minha árvore genealógica, isso é 
maravilhoso. 

Eu acho esse projeto muito bom, “Escritores da 
Paz”, pois podemos se comunicar com as pessoas de 
paz. Isso é muito bom. Lemos na aula a cilada da web. 
Ali mostrou que nem sempre a web é nosso amigo né? 
E eu amei esse projeto. 

 Minha convivência com a sociedade é muito 
legal, faço muitos amigos, isso é muito legal. 

 Espero que a gente venha a se falar novamente.  

Beijo, abraço. 
Nycally (E.M. Prof. W. Pinheiro) 

 

Natal, 08/12/17 
Querido amigo Guto 

Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu 
nome é Yanne e tenho onze anos. Eu gostaria muito de 
te conhecer. Gosto muito de brincar e me divirto muito 
com meus colegas. Aqui onde moro é bastante violento. 
As pessoas não conversam muito. 

Bom, vou terminando por aqui mas espero que 
receba essa carta com muito carinho. 

Beijos! 

Da sua amiga 

Yanne (E.E.Pres. Kennedy) 

 

Natal, 12 de dezembro de 2017 
Olá Maria Clara 

Bom, pelo que parece já podemos falar sobre a 
nossa rotina, mas ainda não falamos sobre a paz, o que 
não está fácil de encontrar hoje em dia. 

Então, ontem, dia 11, mataram um menino 
inocente perto da minha casa. Na minha opinião deveria 
haver mais segurança em todo lugar. Porque nem na 
nossa própria casa estamos seguros hoje em dia. 

Também tem esse prefeito que não ajuda em 
nada. 
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Então foi isso. 

Beijos e abraços 
Izabel (E.M. Prof. W. Pinheiro) 

 

Natal, 08/12/17 
Querida Ketily 

Sim, eu espero que a gente se dê bem. 

Eu vivo com minha família. Meu pai e minha 
mãe brigam, só que depois eles se entendem. Eu tenho 
alguns amigos. Ontem discuti mesmo com ele, só que 
nós somos muito amigos, pois dois minutos depois a 
gente já está brincando. 

Eu já fui assaltado umas cinco vezes e é muito 
ruim. Hoje em dia está ruim mesmo. 

Beijos e abraços 
Pablo (E.E.Pres. Kennedy)  

 

Natal, 13 de dezembro de 2017 
Querido Kauã Alves 

Eu também queria te conhecer. Mas fazer o que, 
né? Se não podemos se conhecer, como você disse a paz 
está no coração de algumas pessoas. Mas a violência 
está grande. 

Eu queria dizer só isso. Um grande abraço. 

 
Beijos 

Alice Emanuele (E.M. Prof. W. Pinheiro) 
 

O resgate de técnicas da Pedagogia Freinet, 
desenvolvida no início do século XX, a exemplo da 
correspondência escolar, ressalta a atualidade das 
propostas pedagógicas centradas na realidade social, 
que enfatizam a pesquisa, a reflexão e o 
aperfeiçoamento do convívio social dentro de padrões 
mais civilizados e humanizadores. Nesse percurso se faz 
necessário exercitar as vozes dos nossos alunos, 
possibilitar que aprendam a arte do diálogo, do 
conhecimento compartilhado acerca da realidade, para 
assim possibilitar caminhos que conduzam a uma 
sociedade onde prevaleça a paz, o respeito à cidadania.  

Findo o conjunto das ações voltadas ao projeto 
Escritores da Paz, o coordenador solicitou aos 
professores colaboradores da pesquisa um relatório do 
que foi feito e observado por cada um deles. Tal 
instrumento permite não apenas uma avaliação pessoal 

feita por cada pesquisador-colaborador, como também 
fazer ajustes em uma segunda etapa do projeto, prevista 
para o ano letivo de 2018. Na sequência vemos recortes 
desses relatórios, feitos pelos professores participantes. 

“O projeto “Escritores da Paz”, nos possibilitou 
enxergar, com mais precisão, as necessidades de nossos 
jovens e o potencial de decisão que eles têm. Por isso, 
acreditamos que se faz necessário repensar nossas 
práticas pedagógicas e refletir sobre as possibilidades 
que temos em manter nossos jovens imersos às ações 
que precisam executar para se manterem cidadãos. [...] 
O tema do projeto despertou interesse nos alunos desde 
que foi apresentado, talvez por ser um tema que tem se 
mostrado como necessário à reflexão no contexto atual. 
Os alunos logo demonstraram interesse em discutir essa 
temática, possivelmente porque a realidade em que 
alguns vivem é de violência muito visível. ”  (Prof. L.).  

 
“O projeto foi bem aceito pelas crianças que 

ficaram bem felizes em escrever para outras crianças de 
uma escola diferente da sua. Inicialmente foi trabalhado 
o gênero textual carta com os alunos, sua finalidade, 
suas características e estrutura. Em uma segunda etapa 
foi sugerido um tema norteador para as produções das 
cartas, tema esse “A paz”. Cada aluno deveria escrever 
uma carta para alguém que ele não conhecia sobre a 
paz, carta essa que foi enviada para os alunos da outra 
escola e que depois seria respondida. [...] Mas é um 
projeto muito válido, pois além de estimular a escrita e 
o pensamento crítico ele rebusca uma forma de 
comunicação que estamos esquecendo e deixando de 
lado pelo advento da internet e a comodidade de enviar 
um e-mail ou uma mensagem de texto por aplicativos 
ou redes sociais.” (Prof. F.). 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de estudo analisar o novo lugar para a aprendizagem dos 
pequenos:  na unidade Proinfância jardim e escola professora Rita firmo de Souza  na cidade de Olho D´água do 
Borges/RN.  A Pesquisa é um recorte da minha tese de doutoramento, concluída em 2017, pela Universidad American 
Assunción /PY, estar intitulada: A Educação Infantil: O Espaço Físico e o Processo de Ensino e aprendizagem. 
Elencamos para o estudo a pesquisa qualitativa, com recorte para as contribuições da nova estrutura física  para o 
processo de aprendizagem das crianças da Instituição. O instrumento utilizada para a geração dos dados foi uma 
entrevista com questões semiestruturadas, junto aos  2 professores, 1 estagiária , que atuam diretamente  em duas turmas 
de pré- escola, a coordenadora pedagógica e uma mãe de crianças das turmas.  No campo teórico, tomamos para as 
discussões, Aries (1981), Sarmento, (2008), Wallon (1995), Barbosa e Horn (2008), Vygotsky (2003) entre outros, 
tornando  referências importantes para a compreensão e diálogo sobre as práticas pedagógicas para as crianças 
desenvolverem e aprenderem. E, por ultimo as constatações, trazendo o  relatório do  pesquisa, confirmando que os 
novos espaços trouxeram valiosas contribuições para o desenvolvimento e aprendizagem: no educar,  no cuidar, no 
conforto e segurança das crianças que a Unidade Proinfância Jardim e escola professora Rita Firmo de Souza. 

Palavras Chave: Proinfância, Lugar, aprendizagens. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Este artigo tem como objeto de estudo o novo 

lugar para a aprendizagem  dos pequenos: na Unidade 
Proinfância Jardim  Escola .professora Rita Firmo de 
Souza na Cidade de Olho D´´agua do Borges/R.N,  o 
qual enquadra-se no GT currículos e práticas 
pedagógicas. A Instituição é recém-construída por meio 
do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil – Proinfância, buscando analisar as 
contribuições desse novo lugar  para a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem das  crianças.   Para 
a fundamentação do objeto investigado, tomamos a 
revisão de literatura científica pertinente, pela qual 
construímos a questão norteadora da pesquisa: em que 

aspecto a nova estrutura física contribuiu para a 
melhoria da qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem das crianças? Para  o alcance da questão, 
propormos  identificar até que ponto a apropriação 
desses novos espaços pelos educadores e educandos 
contribuíram para a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem na Educação Infantil no município de 
Olho D’ Água do Borges/RN. 

A Pesquisa é um recorte da minha tese de 
doutoramento, concluída em 2017, pela Universidad 
American Assunción /PY, intitulada:  A Educação 
Infantil: O Espaço Físico e o  Processo de Ensino e 
aprendizagem. Elencamos para o estudo a pesquisa 
qualitativa, segundo Chizzotti (2011), esse tipo de 
pesquisa, objetiva reunir dados relevantes sobre o objeto 
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de estudo, de forma alcançar um conhecimento mais 
amplo sobre esse objeto, dissipando as dúvidas, 
esclarecendo questões pertinentes, e, sobretudo, 
instruindo ações superiores.  

O instrumento utilizado para a geração dos 
dados foi uma entrevista com questões 
semiestruturadas, junto a duas professoras, uma 
estagiária, que atuam diretamente na em duas turmas de 
pré- escola, a coordenadora pedagógica e uma mãe de 
crianças das turmas, que trabalha na instituição.  Ao 
optar para investigar os  participantes,  como 
pesquisadora, assumi de forma ética e  responsável, com 
os  mesmos   respeito e sigilo nas respostas, e para 
mantermos  o anonimato, denominamos de P1, P2, E1, 
C2, M1.  

Os achados da pesquisa estão organizados em 
dois subtítulos com temáticas teóricas e empíricas, que 
dialogam entre si, refletindo sobre a influência dos 
Novos Espaços para o Processo de Ensino e 
Aprendizagem na infância, implementado após a nova 
Instituição de Educação Infantil do programa 
Proinfância nos municípios brasileiros e a pesquisa em 
seu lócus de  desenvolvimento, constatando, por meio 
de uma categoria exposta em uma grelha de Bardin 
(2011), denominada  a nova estrutura física e as 
contribuições para melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem das crianças. Partindo do princípio de que 
todos os pequenos deve ter  um lugar de direito na 
infância para as suas aprendizagens 

No campo teórico, tomamos para as discussões, 
Aries (1981), Sarmento, (2008), Wallon (1995), 
Barbosa e Horn (2008), Vygotsky (2003), tornando 
referências relevantes para a compreensão e diálogo 
sobre as práticas pedagógicas para as crianças 
desenvolverem e aprenderem. E, por ultimo as 
constatações, trazendo o relatório de  pesquisa, 
apontado que os novos espaços trouxeram valiosas 
contribuições para o desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças, no educar, no cuidar, conforto, segurança, 
entre outros.  

 
2 A INFLUÊNCIA DOS NOVOS ESPAÇOS PARA 
O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
NA INFÂNCIA 

Vivemos em mundo em constantes 
transformações sociais, no qual os valores que se 
constroem na dinâmica dessas relações, coloca-se a 
infância, como categoria social, que antes não fazia 
parte de um mundo infantil, era todas tratadas como 
adultos. A partir dos estudos de Áries (1981) que 
permitiram avançar sobre infância; sua pesquisa não 

pode deixar de ser reconhecida como uma inauguração 
do conceito de criança como ser social, a infância como 
um período que pode ter faces distintas, de acordo com 
o tempo e o espaço dos quais faça parte (Sarmento, 
2008). 

A história da infância revela um vazio 
histórico, ou seja, uma ausência de problematização 
sobre essa tão importante fase para aprendizagem, não 
porque as crianças não existissem, todavia porque, do 
período da Antiguidade à Idade Moderna. Segundo 
Corazza (2202, p.81) “[...] não existia este objeto 
discursivo a que hoje chamamos infância, nem esta 
figura social e cultural chamada criança”. O espaço 
escolar precisa oferecer, as condições para que as 
crianças usufruam desse direito, imergindo-as nas 
diferentes linguagens, no domínio de vários gêneros e 
formas de expressão: “gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical” (BRASIL, 2009, p.25).  

A palavra infância nos retorna ao passado, com 
aroma de flores e amálgama de cores diferentes. A 
infância é histórica, é marcada por um período 
socioeconômico e político. Em face desse pressuposto, 
indagamos: O que é infância? O que é ser a criança? Por 
que essas perguntas foram feitas dissociadas? Porque 
possuem conceitos distintos. Criança sempre existiu, 
mas o conceito de infância não veio associado; é um 
sentimento que suscitou há quatro séculos (século 
XVII). Precisamente no século XX, surgiu um esforço 
maior pelo o conhecimento da criança, em vários 
campos, devido à publicação nos anos 1970 sobre a 
história social da criança e da família, pelo Francês 
Philippe Ariès, que, em suas pesquisas, analisou o 
surgimento da noção de infância na sociedade moderna. 
Nesse aspecto a ideia de criança sempre existiu de 
forma diferente.  

[...] Conhecer a infância e as crianças 
favorece que o humano continue sendo 
sujeito crítico da história que ele produz 
(o que o produz). Sendo humano, esse 
processo é marcado por contradições: 
podemos aprender com as crianças a 
crítica, a brincadeira, a virar as coisas do 
mundo pelo o avesso, ao mesmo tempo, 
precisamos considerar o contexto as 
condições concretas em que estão 
inseridas e onde se dão suas práticas e 
interações. Precisamos considerar valores 
e princípios éticos que queremos 
transmitir na ação educativa (KRAMER, 
2006, p.17). 

A autora nos convence que aprendemos com as 
crianças, e ao mesmo tempo elas aprendem conosco. 
Para tanto, é fundamental um espaço adequado para 
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essa troca de ensinar e aprender. Assim é relevante 
questionarmos: Que ambiente esse? Como as crianças 
aprendem? Garantimos espaços para esse tipo de 
interação e ação das crianças? As instituições de 
Educação Infantil têm oferecido condições para as 
crianças possam produzir culturas?. Para Wallon (1995), 
o objeto da ação mental suscita do ambiente em que o 
sujeito está inserido. Assim, o individuo é determinado 
pelo o meio fisiológico e social, ou seja, é resultado 
tanto das apropriações internas quanto das situações 
exteriores. 

Atualmente tendemos a considerar o 
aprendizado e a memória como 
fenômenos de mudança de conduta que 
ocorrem quando se "capta" ou se recebe 
algo do meio, o que implica supor que o 
sistema nervoso funcione com 
representações. Já vimos como tal 
suposição obscurece e complica 
tremendamente o entendimento dos 
processos cognitivos. Tudo o que 
dissemos sugere que a aprendizagem é 
uma expressão do acoplamento estrutural, 
que sempre manterá uma compatibilidade 
entre o operar do organismo e o meio 
(MATURANA; VARELA, 1995 p.199) 

O ambiente para as práticas de aprendizagem 
vivenciadas pelas crianças na fase infantil deve estar 
repleto de sentidos e significados de diversas coisas, 
fatos artefatos etc., expressando a magia de que as 
“crianças fazem história a partir dos restos da história” 
(Benjamim, 1984, p.14)), subvertendo o natural, da 
ordem das coisas, as crianças não só falam do seu 
mundo e de sua visão de crianças, mas também do 
mundo adulto, que não é vazio para elas. “Imbuir-se 
desse olhar infantil crítico, que vira as coisas pelo o 
avesso, que desmonta brinquedos, desmancha 
construções, dá volta à costura do mundo, é aprender 
com as crianças, e não deixar infantilizar” (KRAMER, 
2006, p.17).   

Segundo os Parâmetros Básicos de 
Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil 
(2008), no que diz respeito os parâmetros técnicos e 
estéticos, este deve ser observado, vislumbrando o 
desempenho desejado para esses espaços/ambientes, tais 
como: organização espacial e dimensão dos conjuntos 
funcionais, acessos, segurança e adequação do 
mobiliário. Nessa vertente, estão incluídos elementos 
que despertam a curiosidade, imaginação e capacidade 
de descoberta da criança, entre eles: visuais, texturas, as 
formas e as proporções, os símbolos, etc. Os meios em 
que vive a criança e aqueles com que ela sonha 
constituem a "forma" que amolda sua pessoa. Não se 

trata de uma marca aceita passivamente (WALLON, 
1975, p. 164 - 167). 

Assim, entendemos a contribuição do ambiente 
físico para o desenvolvimento da criança, nos aspectos 
físicos, psicológico, intelectual e social, constituído um 
requisito essencial para a formulação dos lugares 
destinados ás práticas pedagógicas para educação 
infantil. Blower (2008, p.116), mostra que o espaço 
passa a ser ambiente quando os humanos vivenciam 
suas experiências, constroem sua identidade, e afirma: 

O espaço adquire identidade, passa a ser 
reconhecido como ambiente, através da 
atribuição de um valor simbólico, que a 
este é referido por quem tem a 
experiência; este ambiente interage com o 
indivíduo e a ele proporciona 
identificação, segurança, equilíbrio e 
orientação; ou sentimentos adversos como 
não apropriação, medo, insegurança, 
desequilíbrio e desorientação.  

A teoria sociocultural, ou socioconstrutivista, 
sobre a construção do conhecimento, está fundamentada 
nos estudos Vygotsky (2003), demarcada pela interação 
social aos processos linguísticos para a construção do 
conhecimento, tendo no seu bojo o processo a função da 
linguagem, nas falas e nas situações de construção nas 
produções e representações mentais, no qual substituem 
os objetos concretos pelo o processo de internalização. 
Seus estudos discutem as funções psicológicas 
superiores do ser humano, no processo de 
desenvolvimento.  

O autor, nas suas evidências históricas, traz o 
conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, na 
qual mostra a distância entre o que a criança pode fazer 
sozinha e o que pode realizar e com ajuda do ajuda do 
adulto. Isso revela a necessidade do outro na relação do 
processo de ensino e aprendizagem em certo período da 
vida da criança, e em um espaço que a criança possa se 
movimentar, correr, brincar e interagir com outro. O 
Referencial Curricular de Educação Infantil (1998) traz 
orientações sobre a organização e as modificações do 
espaço de acordo com as transformações etárias das 
crianças, [...] que o espaço seja versátil e permeável à 
sua ação, sujeito às modificações propostas pelas 
crianças e pelos professores em função das ações 
desenvolvidas.. (BRASIL, 1998, p. 69). 

O espaço e os objetos devem ser organizados 
de acordo as mudanças biológicas e sociais das crianças, 
que vivem em constante mutação. Para Maturana e 
Varela (1995, p.8), não há uma descontinuidade entre o 
social, o humano e suas raízes biológicas, ou seja, o 
fenômeno do conhecimento é holístico, integrado e 
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fundamentado da mesma forma em todos os seus 
âmbitos. As crianças são seres biológicos, que precisam 
de um espaço vivo, com possibilidades de desenvolver-
se com autonomia e coautora do seu próprio 
conhecimento.  As crianças são pessoas concretas [...] 
com direitos iguais aos de qualquer indivíduo 
humano.  Por serem humanas, as crianças são 
semelhantes em todas as culturas, mas, por serem seres 
da cultura, são singulares; cada uma é única. São muitas 
e diversas as crianças (LOPES; UBARANA, 2012). 

A construção de uma nova conceitualização 
sobre a infância, centrada na ideia de que os seres 
humanos tem capacidade de produzirem por si próprias, 
que Maturana e Varela (1995) cunharam de autopoiese1. 
Os autores propõem que o modo, o mecanismo que 
toma os seres vivos sistemas autónomos é a autopoiese. 
Nessa visão, entendemos que as crianças, na sua 
trajetória, são capazes de autoproduzirem o seu 
conhecimento.  

Segundo Piaget (2002), permite dizer que esse 
processo se dá na espontaneidade do pensamento 
consciente da criança, quando esta encontra-se em 
estado de metacognição. Para Barbosa e Horn (2008, p. 
27), “[...] O cérebro humano é um sistema aberto e 
fortemente plástico, e cada vez mais está afirmada a 
ideia de que a inteligência é o processo de estabelecer 
inter-relações entre as estruturas cerebrais”. Dessa 
forma, a inteligência, acompanha o ser humano ao longo 
da vida, na relação do individuo com o meio, e, com as 
experiências desafiadoras torna-se visíveis novas 
conexões significativas no processo de aprendizagem.  

Nessa perspectiva, é importante refletir sobre o 
papel do professor no processo de ensino e pesquisa, 
considerando-se suas múltiplas interpretações, e a 
perspectiva sociocultural, verificamos que a 
aprendizagem é inerente às agentes externos (ambiente 
em que estamos inseridos, o outro, etc.), para que sejam 
apropriados pelos agentes internos (biológico, 
psicológico, intelectual), nas relações de reciprocidade 
que estabelece com o outro em um espaço que permita 
esta construção,  na mais tenra idade, sendo-a objeto de 
estudo na contemporaneidade. 

A pergunta sobre o que deve ser a 
Educação Infantil não pode ser objeto de 
uma única resposta, completa e definitiva. 
As finalidades que lhe são atribuídas 

                                                             
1 Autopoiese ou autopoiesis (do grego auto "próprio", poiesis 
"criação") é um termo criado na década de 1970 pelos 
biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto 
Maturana para designar a capacidade dos seres vivos de 
produzirem a si próprios. 

dependerão daquilo que se pensa sobre o 
mundo, o ser humano, a vida, a natureza, 
a criança, a aprendizagem e o seu 
desenvolvimento, mas depende também 
do momento histórico e do contexto social 
e cultural no qual se propõe a pergunta. 
(ZABALZA, 1998, p. 144). 

A pergunta destina para a perspectiva de uma 
Educação Infantil contemporânea, em lugar de relações 
humanas, que se transforma em ambiente estruturado 
com muitas possibilidades no tempo e espaço, com um 
currículo que promova a inserção da infância, em todas 
as dimensões das necessidades básicas da vida da 
criança, assegurando mais do que o ensino e 
aprendizagem, e, sim viver suas infâncias em espaços 
marcadas pela ludicidade, produzida nas interações 
entre pares e intergeracionais, nas brincadeiras e 
linguagens infantil. Por isso, não há uma infância 
natural nem universal, e nem uma criança natural ou 
universal, mas muitas infâncias e crianças. 
(DAHLBERG; MOSS; PENCE, p. 71, 2003) 
 
3 O LUGAR DAS  APRENDIZAGENS DAS 
CRIANÇAS NAS VOZES DOS SUJEITOS 
INVESTIGADOS 

Para termos uma visão geral das entrevistas, 
apresentamos em grelhas de categorização, de acordo 
com as perguntas e os relatos dos sujeitos investigados. 
Por respeitar as normas éticas, seus nomes são 
preservados, os quais denominamos de P1, P2 
(professores), E1 (Estagiária), C1(Coordenadora), e 
M1(Mãe), que além de ser mãe de crianças que estudam 
na instituição, é também funcionária. Fazendo o 
cruzamento com  os objetivos específicos  chegamos ao 
alcance do fenômeno investigado. 

Os resultados foram organizados de acordo 
com o que propõe Bardin (2011):  a pré- análise deu-se 
a partir exploração do material recolhido através das 
entrevistas. Os mesmos foram transcritos pela 
pesquisadora nas categorias e subcategorias 
selecionadas;  foram apresentados em uma grelha, e 
posteriormente, analisados e discutidos à luz da 
literatura científica pesquisada. 



 

 
 

273 

 
Grelha nº 1 – Nova estrutura física e as contribuições para melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem das crianças 
Objetivo Específico  Identificar até que ponto a apropriação desses novos espaços pelos educadores e educandos 
contribuíram para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil no município de Olho D’ 
Água do Borges/RN 
Pergunta norteadora  Em que aspecto a nova estrutura física contribuiu para a melhoria da qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem da crianças? 
 Sujeitos Investigados (SI ): P1, P2, E1, C2, M1 
CATEGORIA SUBCATEGORIAS SI UNIDADE DE REGISTRO 

 O processo de 
aprendizagem das 
crianças nos novos 
espaços 

Estrutura física 
promotora para o 
processo de 
aprendizagem 

P1 

“dispomos de uma ótima estrutura, pois temos todos os 
ambientes direcionados para as crianças, tais como: sala de 
leitura, vídeo, informática, entre outros, assim proporcionando 
um ótimo desenvolvimento no ensino e aprendizado das 
crianças”. 

P2 

“Nos planejamentos, organizamos de acordo com a idade, 
cultura e religião, sempre com pequenos projetos, todos com 
culminância e apresentações, além dos plantões pedagógicos 
que são apresentados para os pais o que, na verdade, sua 
criança irá conhecer durante determinado período”. 

E1 

“Contribui sim. Como o mobiliário é arrumado de maneira que 
a sala de aula fique com espaço para que as crianças possam se 
movimentar, são amplos e arejados, limpos, que realizamos a 
contação de histórias em círculos sentados todos no chão. Os 
equipamentos e os materiais são organizados em armários que 
retiramos quando vamos utilizar, por motivos de segurança, 
para as crianças”.  
 

C1 

“A estrutura física contribuiu sim para a melhoria da 
aprendizagem, pois, hoje, a nossa unidade de Proinfância 
proporciona às nossas crianças vários espaços, onde podemos 
desenvolver várias atividades educativas, pois contamos com: 
refeitório, solário, pátio, sala de leitura, sala de informática, 
brinquedoteca e mais o espaço de sala de aula. Todos esses 
espaços contribuem de forma satisfatória para o processo de 
ensino e aprendizagem das nossas crianças”. 

M1 

“Além do espaço adequado, a escola tem sala de 
brinquedoteca, sala de vídeo, sala de leitura, sala de 
informática que proporciona a criança momentos prazerosos; 
as crianças são motivadas a uma boa frequência por sentirem-
se seguras nesse espaço, que lhes é proporcionado momentos 
de socialização e interação entre elas e os adultos”. 

Fonte: dados da Pesquisa 
 

Os sujeitos investigados, sobre as contribuições 
da nova estrutura física para a melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem das crianças, foram unânimes, 
apontando que a estrutura contribui para este processo, 
citando os ambientes, refeitório, solário, pátio, sala de 
leitura, informática, brinquedoteca, espaço da sala de 
aula etc., nos quais novas atividades para as crianças 
foram introduzidas, proporcionando motivação, prazer, 
socialização e interação entre as crianças e adultos, 
como mostrou  o registro de suas vozes na integra. 

As participantes deixaram claro, que os espaços 
da instituição, proporciona a criança momento de 
socialização e interação entre os adultos. Percebemos 

que a fala das participantes, nos revela um dos direitos 
de aprendizagens estabelecido na BNCC, que orienta 
que a criança precisa conhecer-se e construir sua 
identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de 
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, 
interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 
instituição escolar e em seu contexto familiar e 
comunitário (BRASIL, 2017). 

Na perspectiva Vygotskyana, esses 
desempenhos da criança nas interações com  adulto ou 
por si própria, Vygostsky (2007) definiu como zona de 
desenvolvimento proximal. Diante dessa premissa, 
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ressaltamos que o espaço físico precisa ir além da 
estrutura física, ou seja, pensada como espaço 
pedagógico, no qual os pequenos e pequenas tenham a 
garantia de suas aprendizagens nas dimensões 
cognitivas e afetivas, como um ser em crescimento e 
desenvolvimento, ao longo desse processo. 

Sobre esse aspecto, Vasconcellos (1998, p.53) 
ressalta que; [...] a zona de desenvolvimento proximal 
ajuda o educador a ficar atento não só para o que a 
criança faz, mas para o que ela poderá vir a fazer, num 
momento próximo-futuro, pensando o desenvolvimento 
infantil de forma prospectiva, sustentado em um 
currículo que dialogue com as  interações, e  com  
práticas educativas intencionalmente voltadas para as 
experiências, coletivas e  individuais , por meio de 
diferentes linguagens. (BRASIL, 2009; FINCO et al,  
2015) 

A criança, ao dispor de ambiente organizado, e 
com ajuda do professor, desenvolverá as suas 
aprendizagens, possibilitando chegar ao nível de 
desenvolvimento potencial em real, sem mais precisar, 
para algumas atividades a ajuda do adulto. Nesse 
sentido, o lugar da infância é o lugar da ruptura com o 
que está posto e foi normatizado pelos adultos. Este 
lugar é uma oportunidade de uma nova forma com 
modelos espontâneos, de “experiências e 
acontecimentos inesperados” (KOHAN, 2007, p. 98).   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implementação da Unidade Proinfância 
no âmbito do município, e com produção acadêmica, e 
por estar envolvida na problemática, instigou-me a 
pesquisar sobre os lugares para as aprendizagens das 
crianças. Por meios dos objetivos propostos, 
confrontando com a revisão de literatura, constatamos 
na percepção dos investigados, que o novo espaço 
proporcionou adequadamente o desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem, revelando uma 
representação da infância pela ideia de que esta etapa é 
um momento marcado pela a necessidade de uma 
relação das crianças com adulto em espaço amplo e 
confortável, no qual elas possam experenciar os 
seus  direitos de aprendizagens, estabelecidos na Base 
Nacional Comum Curricular, os quais são conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se 
(BRASIL,2017). 

Para tanto é preciso considerar a organização 
de rotinas pedagógicas da escola, organizando os 
espaços internos (salas de atividades), ambientes de 
interações e aprendizagens, espaços de uso coletivo, 
seleção e organização de materiais; relações e práticas 

cotidianas: participação e protagonismo das crianças, 
interações crianças-crianças, crianças-espaços, crianças-
adultos, [...] utilizando diferentes linguagens, ampliando 
o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à 
cultura e às diferenças entre as pessoas (BRASIL, 
2017).  

Por fim, concluímos que os espaços/ lugares da 
Unidade Proinfância influenciou no processo de ensino-
aprendizagem infantil do município de Olho D’Água do 
Borges/RN, trazendo mudanças significativas para a 
educação infantil no âmbito do município. A 
investigação constatou ainda que a Educação Infantil 
vive um momento histórico precioso para o município, 
por estar sendo reconhecida, como uma etapa de grande 
relevância para a formação cidadã do ser humano. 
Todavia, o seu maior desafio é garantir a todas as 
crianças de zero a cinco anos a permanência, a um 
ensino e aprendizagem, que atenda toda a especificidade 
da infância.  
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RESUMO: Pretendemos neste artigo abordar aspectos teóricos que norteiam o letramento no contexto escolar, tem 
como objetivo compreender a importância do letramento nas escolas. O letramento é importante para promover as 
habilidades dos alunos, desenvolvendo com eficiência suas relações sociais. 

Palavras-chave: Alunos. Contextos Escolares. Letramento. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

É sabido que uma das maiores riquezas de um 
país é a educação de sua população e que esta deve ser 
de qualidade e começa na educação básica e vai se 
constituindo durante todo o processo que envolve o 
ensino e a aprendizagem. Porém, o processo de 
alfabetização inicial na maioria das escolas brasileiras 
muitas vezes tem tido como resultado o insucesso e uma 
defasagem muito grande, prejudicando a aprendizagem 
dos alunos que saem das séries iniciais do ensino 
fundamental. 

As taxas de analfabetismo funcional 
apresentam um índice muito alto em todos os estados 

brasileiros. Diante disso as pesquisas que envolvem o 
letramento consideram os múltiplos letramentos do 
sujeito de acordo com as ações realizadas em diferentes 
contextos. Assim, vêm sendo realizados estudos acerca 
das práticas de letramento de acordo com as diversas 
instâncias em que ocorrem, os sujeitos que nelas 
interagem e as ideologias que perpassam essas relações. 

A realidade é que as escolas brasileiras, de 
modo geral, formam alunos que mal conseguem ler e 
escrever, que não sabem ao menos interpretar e produzir 
pequenos textos. 

Segundo Soares (2002), o letramento é o estado 
que os indivíduos ou grupos sociais de sociedades 
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letradas exercem efetivamente as práticas de leitura e de 
escrita. 

Socialmente e culturalmente, a pessoa 
letrada já não é a mesma que era quando 
analfabeta ou iletrada, ela passa a ter outra 
condição social e cultural- não se trata 
propriamente de mudar de nível ou de 
classe social, cultural, mas de mudar seu 
lugar social, seu modo de viver na 
sociedade, sua inserção na cultura- sua 
relação com os outros, com o contexto, 
com os bens culturais torna-se diferente 
(SOARES, 1998, p. 37). 

 O letramento é uma prática importantíssima na 
vida do cidadão, a partir do universo letrado o homem 
conhece o mundo com outro olhar, sendo capaz de 
refletir, opinar e argumentar no contexto social e 
cultural que está inserido. 

Através do Letramento, passou-se a 
entender que, nas sociedades 
contemporâneas, era insuficiente o mero 
aprendizado das “primeiras letras”, e que 
integrar-se socialmente, envolve também 
“saber utilizar a língua escrita nas 
situações em que esta é necessária, lendo 
e produzindo textos” (Almeida e Farago, 
2014, p.211). 

As práticas do letramento têm como 
importância envolver os alunos em um contexto social, 
cultural e econômico, fazendo com que suas práticas 
contribuam para o crescimento cognitivo do aluno. 

O presente trabalho discute as práticas de 
letramento no cotidiano das escolas e sua relevância na 
aprendizagem do aluno, tendo como objetivo 
compreender a importância do letramento na 
perspectiva do contexto escolar. Sabendo que o 
letramento indica a ação educativa de desenvolver o uso 
de práticas sociais de leitura e escrita em contextos reais 
de uso, que torna o indivíduo capaz de utilizar a escrita 
de forma proposital em diversas situações sociais. 

Segundo Almeida e Farago (2014, p. 205): 

Atualmente, estamos vivendo em uma 
sociedade, em que as crianças chegam à 
Unidade Escolar com diversos tipos de 
conhecimentos em relação à cultura 
letrada. É importante que o educador faça 
o uso da leitura e da escrita, utilizando 
diversos portadores de textos, que 
contenham diferentes gêneros textuais, 
como leitura de anúncios, revistas, 
jornais, realizações de bilhetes, cartas, 
para que assim a criança possa se interagir 
ao mundo letrado, logo no início de sua 
trajetória escolar. 

O professor que trabalha nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental deve se comprometer com o 
processo de levar os alunos às primeiras letras, 
despertando nelas o interesse pelas descobertas 
científicas e possibilitar o desenvolvimento do 
conhecimento, que é de fundamental importância para 
responder aos anseios da sociedade na qual se inserem. 

 

2 METODOLOGIA  
A metodologia utilizada foi realizada por meio 

de uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico, 
em que realizamos uma análise e uma discussão das 
obras apresentadas no referido referencial teórico. 

Segundo Gil (2008), a abordagem qualitativa 
está relacionada ao levantamento de dados sobre 
determinada questão estudada, por ser um método de 
investigação científica que foca no caráter subjetivo do 
objeto analisado, estudando as suas particularidades e 
experiências, este tipo de pesquisa é bastante utilizado 
para se discutir os estudos bibliográficos.  

Conforme Gil (2008), o estudo bibliográfico se 
caracteriza com base em materiais já elaborados, 
referenciando-se principalmente de livros e artigos 
científicos. 

Como fontes metodológicas do referencial 
teórico têm leituras de autores como Gil (2008), 
Almeida e Farago (2014), Grando (2012), Mortatti 
(2004), Tfouni (2010), Soares (2002, 1998 e 2003), 
Martins e Espíndola (2006), Bazerman, (2007 apud 
Cunha, 2010). 

 
3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Letramento são as práticas de leitura e escrita, 
segundo Kleiman (1995, p. 19): “Podemos definir hoje 
o letramento como um conjunto de práticas sociais que 
usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 
específicos”. 

Segundo Soares (1998, p. 20). 

Letramento é a palavra e conceito recente, 
introduzido na linguagem da educação e 
das ciências linguísticas há pouco mais de 
duas décadas. Seu surgimento pode ser 
interpretado como decorrência da 
necessidade de configurar e nomear 
comportamentos e práticas sociais na área 
da leitura e da escrita que ultrapassam o 
domínio do sistema alfabético e 
ortográfico, nível da aprendizagem da 
língua escrita perseguido, 
tradicionalmente, pelo processo de 
alfabetização.  
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O letramento é o estado ou a condição que 
adquire um grupo social ou um indivíduo a partir do 
momento de se apropriar da escrita. As dimensões do 
letramento abrangem uma nova visão sobre as 
modalidades de leitura e escrita. 

Para Mortatti (2004, p. 98), o conceito de 
letramento está ligado às funções da língua escrita para 
as sociedades letradas. Conforme autora: 

Letramento está diretamente relacionado 
com a língua escrita e seu lugar, suas 
funções e seus usos nas sociedades 
letradas, ou, mais especificamente, 
grafocêntricas, isto é, sociedades 
organizadas em torno de um sistema de 
escrita e em que esta, sobretudo por meio 
do texto escrito e impresso, assume 
importância central na vida das pessoas e 
em suas relações com os outros e com o 
mundo em que vivem. 

Portanto, a escrita possui um papel importante 
nas sociedades grafocêntricas, pois tudo se organiza em 
volta de si. Diante desse fato, letramento influenciaria 
na relação do sujeito com a sociedade, e também com 
outros sujeitos. 

Em uma sociedade letrada, a escrita se 
constituiu fator de interação entre os 
sujeitos, e a leitura uma forma eficaz de 
entendimento do mundo: ‘instituições 
acadêmicas instrumentos podem ser 
forma de garantir um desenvolvimento 
sociocultural e cognitivo do sujeito 
aprendiz (BAZERMAN, 2007 apud 
CUNHA, 2010, p. 124). 

A escola deve ser mediadora das práticas 
letradas entre o sujeito e o meio social, promovendo 
uma educação que estimule a vida e a socialização da 
aprendizagem. O letramento vivenciado na escola é o 
que chamamos de letramento escolar 

A escola se apresenta como espaço privilegiado 
para que esses alunos tenham acesso ao bem cultural 
produzido pela sociedade. A escola pode ser 
considerada como uma importante agência de 
letramento. 

Conforme afirma Grando (2012, p.05): 

Fora do ambiente escolar outros usos e 
práticas ligadas à escrita são vivenciados, 
assim, “[...] a escola por sua vez seria 
apenas uma agencia do letramento, dentre 
várias outras, e realizaria apenas algumas 
práticas de letramento”. 

Como afirma Grando (2012), o tema 
letramento, ainda é recente no cenário brasileiro, além 
do que, este nem sempre vem sendo compreendido com 

clareza pelos professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, responsáveis por auxiliar os alunos ao 
longo do caminho da aprendizagem da leitura e da 
escrita. Assim, para Grando (2012, p. 01):  

Alguns professores pensam que o 
letramento é um método didático que veio 
substituir a alfabetização, outros 
consideram que alfabetização e 
letramento são processos iguais, outros 
ainda possuem dúvidas sobre como 
promover uma proposta voltada para o 
letramento. 

O letramento é um tema recente para a 
educação estando ligado aos usos, às práticas de leitura 
e de escrita na sociedade, seu surgimento pode ser 
interpretado como decorrência da necessidade de 
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais 
na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio 
do sistema alfabético e ortográfico.  

Para Tfouni (2010, p. 12): 

O letramento focaliza os aspectos sócio-
históricos a aquisição da escrita. Entre 
outros casos, procura estudar e descrever 
o que ocorre nas sociedades quando 
adotam um sistema de escritura de 
maneira restrita ou generalizada; procura 
ainda saber quais práticas psicossociais 
substituem as práticas “letradas” em 
sociedades ágrafas. 

O letramento seria as causas e consequências 
do desenvolvimento, referindo-se a processos sociais 
mais amplos, sendo compreendido como um fenômeno 
amplo que ultrapasse os domínios escolares. 

 
4 LETRAMENTO NO ESPAÇO ESCOLAR 

A sociedade que vivemos atualmente se insere 
em um espaço grafocêntrico, onde a importância está 
nas habilidades de ler e escrever. De acordo com Soares 
(1998), adquirir a leitura e a escrita, ou ser alfabetizado 
somente, não basta, é necessário fazer o uso dessas 
linguagens, envolver-se com as práticas sociais de 
escrita.  

A leitura e a escrita apresentam traços que 
dificultam a escolarização, portanto não é simples 
determinar como e quando as pessoas aprendem, já que 
o ensino se estrutura como o meio no qual se insere. Os 
professores por sua vez devem preocupar-se em 
desenvolver projetos educacionais juntos ás práticas 
sociais de seus alunos, possibilitando uma relação dos 
alunos com os contextos nos quais se inserem. 
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Letramento escolar são as práticas sociais de 
leitura e de escrita, estas constituem parte essencial no 
ato de ensinar e aprender.  

A aula, e suas atividades didático-pedagógicas, 
são exemplos claros de letramento presentes no 
ambiente escolar, devendo considera-se o contexto 
social em que o aluno está inserido, tornando-os sujeitos 
independentes no espaço no qual se inserem. 

Para Almeida e Farago (2014, p. 205): 

Desse modo, letramento, designa a ação 
educativa de desenvolver o uso de 
práticas sociais de leitura e escrita em 
contextos reais de uso, inicia-se um 
processo amplo que torna o indivíduo 
capaz de utilizar a escrita de forma 
deliberada em diversas situações sociais. 

De acordo com Soares (2003), há uma evidente 
correlação entre letramento e escolarização, ou que a 
escolarização é fator decisivo na promoção desta prática 
escolarizada. A escola é constituída por regras e normas 
que ordenam o processo de ensino e aprendizagem o 
que possibilita tratamentos específicos para cada 
especificidade de aluno. Estas normas e regras que 
compõem o universo escolar dificultam o ensino da 
leitura e da escrita enquanto práticas sociais. 

O letramento abrange o desenvolvimento e o 
uso dos sistemas de leitura e escrita na sociedade, um 
conjunto de práticas, que modifica gradativamente a 
sociedade. O ato de letrar é mais que alfabetizar, é 
ensinar a ler e escrever dentro de um contexto em que a 
escrita e a leitura façam parte da vida do aluno, do seu 
cotidiano e das suas relações com o outro e com o meio. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A nossa atual sociedade está cada vez mais 
exigente em relação a uma educação comprometida com 
as mudanças e as transformações sociais. Diante deste 
quadro encontra-se uma educação social construída pelo 
homem, que requer na sua constituição um dialeto 
provido de diversidade e desafios que estão presentes no 
processo de formação como um todo. 

As escolas enfrentam hoje a necessidade de 
incorporar seus alunos a uma sociedade altamente 
grafocêntica, em que a leitura e a escrita são impostas 
como obrigação de inclusão no meio social.  

Mediante a isso percebemos que o quanto antes 
os alunos se apropriarem da leitura e da escrita, mais 
poderão desenvolvê-las com êxito em seus anos de 
escolaridade, sendo capazes de utilizá-la como prática 
de discursão durante sua trajetória escolar. Sendo 
essencial a alfabetização ao aluno de maneira mais 

significativa, destacamos o trabalho feito pelo professor, 
que deve promover mudanças acerca das práticas 
pedagógicas que estão presentes no processo de 
construção da sua práxis como sujeito mediador. 

O letramento é de suma importância para 
promover as capacidades e habilidades dos alunos, 
desenvolvendo com eficiência suas relações escolares, 
familiares e sociais. Os professores, as instituições 
escolares, as famílias e a sociedade devem ampliar o 
desenvolvimento dos alunos, transformando-os em 
pessoas críticas, reflexivas, que possam transformar o 
meio no quais se inserem. O letramento pode ser 
compreendido como um fenômeno mais amplo e que 
ultrapassa os domínios da escola, ele deve favorecer um 
conhecimento de mundo, que perpassa os muros das 
escolas, favorecendo um pensamento mais autônomo 
voltado para a criticidade. 

Em consequência, acreditamos que é possível 
atingir a qualidade na educação, com práticas 
educacionais que utilizem diferentes metodologias, que 
proporcionem o desenvolvimento de cada sujeito, 
através do qual ele possa ser autor de sua vida própria 
história, reconhecendo enquanto sujeito, reconhecendo 
sua pertença enquanto pessoa inserida no mundo. 
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RESUMO: Este trabalho resulta de estudos em torno do pensamento de Michel Serres, enriquecido pelas contribuições 
de Edgar Morin, Maria da Conceição Almeida e Edgard Assis de Carvalho, em torno da formação de professores. A 
primeira parte traz uma rápida incursão sobre a temática da formação de professores na historiografia da educação, 
destacando Comenius, Herbart, Dewey, Freire, dentre outros. A segunda parte apresenta ideias dos atores da 
Complexidade referidos acima e suas visões de educação e formação de professores bem como a contribuição de 
Michel Serres que situa a necessidade de um repensar das instituições formativas de docentes para superação de seu 
anacronismo, condição necessária para a construção de um novo humanismo, articulando saberes em respeito ao 
movimento e dinamicidade da vida em que o conhecimento seja pensamento ou invenção. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em busca de um novo mundo, de uma 
nova história, de um humanismo, 
finalmente, a hominescência abandona 
muitas vezes os antigos formatos 
colectivos para se aproximar do 
individual.  

 (Michel Serres) 
 
As reflexões contidas nesse texto são fruto de 

nossos estudos em torno da obra de Michel Serres 
destacando seus pontos de vista sobre educação e 
formação de professores, enriquecidos pelas visões do 
pensamento complexo de Edgar Morim, Maria da 
Conceição Almeida e Edgard Assis de Carvalho.  

Introduzindo o tema o situamos na 
historiografia da educação, enfocando algumas 
contribuições de relevantes autores do pensamento 
pedagógico (1ª parte) para em seguida  apresentar as 
ideias dos autores vinculados à Complexidade. 

 
2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: O CAMINHO SE FAZ AO 
CAMINHAR... 

A temática da formação docente é um dos 
temas mais desafiadores na atualidade. Nela precisamos 

refletir sobre a educação como um fenômeno humano 
universal. Concepções sobre homem, mundo, cultura, 
conhecimento, educação, educador, educando, 
professor, instituição educativa, processos formativos, 
dentre outras, são fundantes nesta discussão. Pereira, ao 
narrar suas experiências como professora e formadora 
de professores, refere-se ao homem como: 

[...] um ser de relações e que não se faz 
homem senão pela presença do outro em 
sua vida. Dos pais aos mestres, dos 
vizinhos aos desconhecidos transeuntes, 
dos heróis do passado aos autores e 
pessoas midiáticas do presente, nascemos 
e nos tornamos humanos porque temos os 
outros em nossa vida e em nossos vários 
processos formativos (PEREIRA, 2013, p. 
110). 

Estamos em processo permanente de 
aprendizagem como seres inconclusos, incompletos e 
inacabados, nas relações que estabelecemos com o 
mundo, que é histórico e social e com a natureza. Nos 
processos formativos lidamos com saberes e fazeres, 
aprendendo com os educandos, as situações de ensino-
aprendizagem, construindo e reconstruindo a 
experiência docente. 

Em diálogo com o pensamento do educador 
Paulo Freire, Pereira também considera que: 
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Em consequência, o homem como ser 
aprendente é aquele cuja consciência é 
consciência de algo (do mundo e de si 
mesma), não apenas para uma 
contemplação, mas para uma constante 
interação entre ação-reflexão, 
compreendendo-se o conhecimento como 
o produto das relações supracitadas, pois, 
no dizer de Freire, conhecer é tarefa de 
sujeitos, não de objetos. E é como sujeito 
e somente enquanto sujeito, que o homem 
pode realmente conhecer (PEREIRA, 
2010, p. 64). 

Autores diversos refletiram sobre essa 
temática, buscando referi-la à luz de seus referenciais 
teórico-práticos, dos antigos aos modernos, sem 
esquecer os autores medievais e renascentistas.  

É relevante destacar as contribuições de 
Werner Jaeger que na sua obra Paidéia: formação do 
homem grego (1994), diz que a palavra formação foi 
utilizada pela primeira vez por Platão, destacando 
Jaeger que no contexto grego, a ideia de formação 
concretiza-se no caráter integral do homem, tanto na 
vida interior quanto no comportamento exterior. 

Dentre os que se debruçaram sobre o processo 
de humanização do homem pela educação, destaca-se 
no século XVII, o educador checo João Amós 
Comenius (1592-1670), que foi o precursor da 
pedagogia moderna propondo uma escola humanista e 
ativa, bem como uma aprendizagem global, partindo do 
interesse e da observação.  

Na sua obra Didática Magna (1957), primeiro 
tratado abrangente, científico e sistemático sobre a arte 
ensinar, Comenius estabeleceu princípios e propostas 
que buscam superar as características de uma formação 
docente fragmentada e que apontam para uma educação 
integral e inclusiva. Nela se pode observar aspectos 
técnicos dessa formação com uma abrangente reflexão 
sobre o homem (Cambi, 1999), propondo as bases do 
método natural para a aprendizagem do educando.  

Na sua última obra, Pampaedia (1971) ou 
educação universal, Comenius avança de uma proposta 
democrática dirigida ao seu povo para a internalização 
da educação a fim de assegurar uma cultura de paz. No 
capítulo VII da mesma obra, intitulado pandisdacália, 
encontra-se uma das maiores contribuições de 
Comenius para a formação de professores que ele 
denomina de professores pampédicos, aqueles que 
seriam formados para lidar com todos os homens em 
todas as coisas que aperfeiçoassem a natureza 
humana.  Nesse sentido, todo pandidásculo (professor) 
deveria direcionar seu foco para o objetivo da cultura 
humana universal, devendo conhecer as finalidades de 

sua ação profissional, os meios que conduzem a esses 
fins e toda a variedade do método. 

Comenius trata da formação de professores 
apresentando vinte e cinco problemas do ensino-
aprendizagem num rico diálogo com autores clássicos e 
do seu tempo, com destaque para Sócrates, Aristóteles, 
Sêneca, Quintiliano, Santo Agostinho, dentre outros. 
Para alcançar seu objetivo, Comenius elabora um 
projeto de uma educação pansófica de grande influência 
e repercussão em correntes de pensamentos pedagógicos 
posteriores. Propõe uma profunda integração entre 
educação e vida, pelo fato de ter localizado a relação 
indissociável, estreita e determinante da educação com 
os problemas da vida. 

Consideramos bastante significativa para a 
formação de professores as ideias do pensador alemão 
Johann Friedrich Herbart (1776-1841) que em 1806 
publicou uma obra de repercussão no contexto 
educacional europeu e que se tornou referência 
internacional, inclusive na formação de professores no 
Brasil no século XX.  Nessa obra, Herbart afirma que 
todo educador deveria ter uma teoria pedagógica que 
direcionasse seu fazer, não se deixando guiar apenas 
pela experiência, pelas circunstâncias ou pelo acaso. 
Definiria a pedagogia como “(...) a ciência que o 
educador necessita para si. Deve, no entanto, possuir 
também a ciência para a comunicar. E devo confessá-lo 
aqui, não posso conceber a educação sem a instrução e, 
inversamente, não reconheço, ao menos nesta obra, 
instrução alguma que não eduque” (HERBART, 1806, 
p. 16). 

Herbart, sendo um homem de formação 
filosófica, alimenta suas propostas educacionais desde o 
início, pela filosofia. Sua contribuição para a formação 
de professores é muito significativa, na sua preparação 
para despertar o interesse do educando, já que para ele, 
é no interesse que se enraíza todo o processo de 
instrução educativa, sendo a melhor educação a que 
promove os interesses, sendo sua finalidade formar o 
homem para viver uma vida moralmente válida através 
da vontade. Essa construção, porém, não pode ser 
conseguida de fora para dentro, mas por uma adesão da 
vontade do educando que deverá ser estimulado e 
despertado para assumir uma vida moral. 

John Dewey (1859-1952) é considerado o 
primeiro filósofo das Américas. Seu rico pensamento 
possibilitou o debate em torno das grandes 
transformações sociais e cognitivas do século XX. Sua 
pedagogia relaciona-se com as pesquisas experimentais, 
o que lhe permitiu tratar com desenvoltura os inúmeros 
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problemas educacionais, com destaque para a sociologia 
e a psicologia. 

Na obra Como Pensamos (1959), voltada em 
especial para os educadores, destaca-se o pensamento 
reflexivo e a sua função de transformar uma situação de 
dúvida ou obscuridade em uma situação clara e 
corrente. Considera Dewey que “O pensamento 
reflexivo faz um ativo, prolongado e cuidadoso exame 
de toda crença ou espécie hipotética de conhecimento, 
exame efetuado à luz dos argumentos que a apoiam e 
das conclusões a que chega” (DEWEY, 1959, p.18). 
Sobre esse pensamento reflexivo, afirma que ele se 
concretiza em fim educacional, pois desenvolve uma 
ação de finalidade intencional, enriquecendo as coisas 
com um sentido. 

Na obra de Hans Gadamer, Verdade e Método I 
(2005), encontramos uma rica discussão sobre 
formação, considerado pelo autor um dos conceitos 
básicos do humanismo, de grande importância para as 
ciências da educação. Gadamer constrói uma trajetória 
sobre a palavra formação, contextualizando-a em 
diversas épocas, até a atualidade, ao considerar que “(...) 
a formação está estreitamente ligada ao conceito de 
cultura e designa, antes de tudo a maneira 
especificamente humana de aperfeiçoar sias aptidões e 
faculdades” (GADAMER, 2005, p. 44). Evoca filósofos 
como Kant, Hegel e Wilhelm Von Humboldt para 
discutir sobre cultura e formação, referindo-se a essa 
última como um modo de perceber que vem do 
conhecimento e do sentimento. 

Nessa perspectiva, formação significa 
aperfeiçoamento de faculdades e de talentos. Considera 
Gadamer que tudo o que o sujeito assimila, integra-se 
nele, ponderando que formação é um conceito 
genuinamente histórico, elevado à universalidade a 
partir de Hegel, e que não se reduz à dimensão técnica, 
nem algo teórico em oposição ao prático, mas que 
compreende o conjunto da racionalidade humana.  

Ao longo das últimas décadas a temática da 
formação docente se evidencia em documentos e através 
de autores que trazem uma visão da formação de 
professores numa perspectiva emancipatória, em que o 
desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente é 
associada a uma atitude reflexiva, que focaliza a própria 
prática pedagógica. Entre esses autores situam-se 
Giroux, Demo, Nóvoa, Saviani, Libâneo, Gadotti, 
Schon, Zeichner, com destaque para Freire, com a sua 
visão crítico-transformadora. 

Na discussão da temática sobre a formação de 
professores, temos a valiosa proposta de educador 
brasileiro Paulo Freire. Sua vida e obra se entrelaçam 

numa crítica, voltada para uma sociedade mais 
humanizada e uma educação libertadora. Ele é 
considerado por muitos estudiosos como dos últimos 
humanistas do século XX, sendo o homem o ponto de 
partida do seu pensamento. Considera que o homem é 
um ser de relação e em busca de sua completude, que se 
dá no processo social. Nesse, o ser humano convive na 
busca do seu aperfeiçoamento e conquistas de liberdade 
e comunicação. 

Paulo Freire, especialmente em Pedagogia da 
Autonomia (1997), aprofunda a sistematização de suas 
ideias sobre a formação de educadores, refletindo sobre 
sua própria prática. Nesse sentido, Freire destaca que 
ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, 
criticidade, estética e ética, a corporeificação das 
palavras pelo exemplo, riscos, aceitação do novo e 
rejeição a qualquer forma de discriminação. Numa de 
suas reflexões, ele se dirige ao educador com a 
afirmação: “O educador democrático não pode negar-se 
o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade 
crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” 
(FREIRE, 1997, p. 26). 

Maria Isabel da Cunha (2009), pesquisadora e 
autora da temática da formação docente considera que a 
docência, como ação complexa, que mobiliza múltiplos 
saberes e conhecimentos requisita uma preparação 
cuidadosa, como “singulares condições de exercício, o 
que pode distingui-la de algumas outras profissões” 
(CUNHA, 2009, p. 83). 

Destacamos que o processo de ensino-
aprendizagem envolve aspectos filosóficos e técnicos, 
pois, demanda concepções a respeito de elementos que 
compõem esse processo, o que requer uma formação 
profissional que busca reconstruir o conhecimento 
experiencial do aluno, mediante a utilização do 
conhecimento historicamente acumulado. Perspectivas 
de formação sugerem diferentes caminhos que podem 
ser trilhados, construídos, reconstruídos. 

Sacristán & Gómez (1998a), nos permitem 
compreender, numa perspectiva de reconstrução social, 
que a formação do professor deverá ter como foco a 
aquisição de uma bagagem cultural com orientação 
político-social com vistas à capacidade de reflexão 
crítica sobre a prática e o engajamento político. No 
Brasil, temos uma realidade marcada pela 
competitividade de classes sociais antagônicas retratada 
no modelo político neoliberal, no qual o discurso 
ideológico da educação apresenta inúmeras 
contradições, notadamente quando se leva em conta 
uma concepção de educação baseada na construção da 
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cidadania e na elevação das condições de vida das 
minorias. 

Ao pensar a formação de professores faz-se 
imprescindível indagar sobre o status do conhecimento 
sobre o processo de ensino, sobre que conhecimento é o 
que melhor ajuda os professores. Sacristán ao discutir 
sobre essa temática “tem múltiplas facetas e 
prioridades” (SACRISTAN, 1998b, p.271), considera 
que deve-se dotar os professores de um saber prático, 
com alternativas de concretização, não completamente 
fechadas, tendo sempre em vista a coerência das 
atividades dentro dessa ou daquela proposta educativa. 

 
3. CAMINHANTES DA COMPLEXIDADE, 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A formação de professores com os princípios 
do pensamento complexo podem nortear as estratégias 
formadoras, ao reconhecer em suas  realizações, as 
características de  movimento, imprecisão, interações, 
retroações, imprevisibilidade. 

São permanentes os desafios frente à 
fragmentação das propostas, ainda, presentes nos 
cenários existentes. Caminhantes do pensamento 
complexo, dentre os quais Edgar Morin, Conceição 
Almeida, Edgard Carvalho e Michel Serres contribuem 
nesse texto para nossa reflexão, a fim de repensarmos 
nossas práticas formativas, que contemplem a 
dinamicidade dos acontecimentos e que alimentem 
nos  professores em formação inicial ou permanente, o 
desejo, a vontade e o propósito de uma educação 
alimentada dos possíveis, circunstâncias e 
probabilidades com vistas ao homem no mundo. 

Edgar Morin, na obra A Cabeça Bem-feita 
(2004) propõe reformar o pensamento para reformar o 
ensino e reformar o ensino para reformar o pensamento. 
Fazer dialogar o conhecimento, superando a 
fragmentação existente nas diversas áreas e entre essas. 
Quanto às finalidade do ensino, considera ser 
indispensável “(...) promover uma cabeça bem-feita, em 
lugar de bem cheia” (MORIN, 2004, p.21). Articulada 
com ensinar a condição humana, que permita o 
educando começar a viver, em que também lhe seja 
ensinado a enfrentar a incerteza, e que ele aprenda a se 
tornar um cidadão. Pondera também que “o grande 
desafio da atualidade reside em educar ‘em’ e ‘para’ a 
era planetária” ao existir “uma inter-relação entre o 
devir planetário da complexidade das sociedades e o 
devir complexo da planetarização” (MORIN; 
CYURAMA; MOTTA, 2003, p.51). 

Uma educação que objetiva uma concepção 
complexa da realidade e que contribua para uma 

ampliação de vistas dessa, resulta de investimento na 
formação de professores que busque superar “(...) aquilo 
que se perde na cosmovisão unidimensional de um 
pensamento simplificador e reducionista” e que 
compreenda que “existe uma relação inviolável e 
retroalimentadora entre antropologia e epistemologia, 
relação que ilumina as dinâmicas do conhecer e do 
poder” (MORIN; CYURAMA; MOTTA, 2003, p. 59). 
Salienta que 

[...] educar com base no pensamento 
complexo deve ajudar-nos a sair do estado 
de desarticulação e fragmentação do saber 
contemporâneo e de um pensamento 
social e político, cujas abordagens 
simplificadoras produziram um efeito 
demasiado conhecido e sofrido pela 
humanidade (MORIN; CYURAMA; 
MOTTA, 2003, p. 38). 

Almeida nos leva a refletir no sentido de que a 
abertura do pensamento “(...) para vivenciar e dialogar 
com a complexidade do mundo deve partir do sujeito 
onde ele se encontra”, pois, considera que “não há um 
lugar, um sujeito, nem uma instituição que sejam em si, 
o ponto de mutação ou de emergência de novos 
eventos” (ALMEIDA; KNOBBE, 2003, p.20). 

Almeida (2017) ao problematizar sobre o 
conhecimento científico como uma construção humana, 
a reforma da educação e, consequentemente, sobre a 
formação do educador na perspectiva do pensamento 
complexo, opta por uma educação da inteireza, que 
propõe estratégias formativas que considerem desvios e 
bifurcações, e que exercitem novos olhares e identificar 
brechas, na estrutura acadêmica, que favorecem o 
pensamento criativo e comprometido com o presente, 
sem abrir mão da projeção de futuro, considerando 
como uma das proposições fundamentais do 
pensamento complexo, a implicação do sujeito no 
conhecimento. 

Edgard de Assis Carvalho no artigo Saberes 
complexos e educação transdisciplinar (2008), ao 
considerar a hegemonia da fragmentação que rege o 
dispositivo educacional, está voltado para transmitir 
conteúdos e formatar profissionais para um mercado 
rarefeito, sem considerar “a refundação do sujeito 
responsável exigida pela sociedade do conhecimento 
que requer como ponto de partida a religação e 
circulação dos saberes, cabeças bem-feitas sempre aptas 
a contextualizar e não cabeças-feitas fissuradas pelos 
contornos de sua hiperespecialização” (CARVALHO, 
2008, p. 19). 

Considera o autor acima, que a educação deve 
se voltar para a construção de saberes universalistas, 
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que afirmem as formas de diversidade e que contribua 
para a formação de pensadores indisciplinados “(...) 
capazes de enfrentar os desafios do conhecimento e 
criar novas formas de entendimento do mundo a serem 
viabilizadas e planejadas para a incerteza dos tempos 
futuros” (idem). Estabelecer conexões e interconexões 
complexas, tendo como trinômio indivíduo, sociedade, 
espécie deve se constituir numa construção permanente 
na educação dos educadores. 

Atitudes metaprofissionais sintonizadas com a 
natureza, a cultura, o cosmo são aspectos relevantes 
destacados por Carvalho, compreendendo-se que “(...) 
qualquer esforço de reforma pressupõe a 
transdisciplinaridade como horizonte necessário e a 
transversalidade de métodos, conceitos e teorias como 
foco primordial” (CARVALHO, 2008, p. 19), com a 
ênfase do autor para uma ecologia profunda conduzida 
pela razão aberta e retroalimentada por dialogias, 
recursividades e hologramas. Faz-se urgente pensarmos 
sobre a formação das gerações, o que passa 
necessariamente pela educação dos educadores, em que 
o que se busca “(...) são metapontos de vista a partir dos 
quais se possa entender a interação dos domínios 
multidimensionais da vida a partir dos quais se possa 
entender a interação dos domínios multidimensionais da 
vida” (idem, p.20).  

Promover uma educação transdisciplinar que 
busca estabelecer conexões e interconexões complexas 
respaldada no trinômio indivíduo-sociedade-espécie 
(MORIN, 2012) é um processo desafiador, em que se 
intenciona as interações de domínios multidimensionais 
da vida numa tentativa de contribuir para a 
democratização de saberes que se articulam.  

Faz-se necessário investir na formação de 
educadores, reformando instituições e propostas 
curriculares fragmentadas, considerando os princípios 
do pensamento complexo, em que se decida por um 
caminho transversal, “de forma que o conhecimento, 
seja pensamento ou invenção, não cessa de passar de um 
lugar mestiço a outro, se expondo sempre, portanto, e 
aquele que conhece, pensa ou inventa logo se torna um 
passante mestiço” (SERRES, 1993, p. 19). 

As agências formadoras precisam se repensar 
sobre a função que desempenham na formação de 
educadores que devem assumir a tarefa de tornar o ser 
humano plenamente humano, resgatando a ética da 
diversidade e da não separatividade. 

Michel Serres, o filósofo da multiplicidade, na 
sua obra Filosofia Mestiça (1993) considera que a 
invenção é a única ação inteligente e que pensamos, 
portanto, inventamos. Ao refletir sobre as instituições de 

cultura, de ensino ou de pesquisa, ele identifica que 
essas “(...) vivem de mensagens, de imagens repetidas 
ou de impressos copiados, os grandes mamutes da 
Universidade, das mídias ou da edição, os ideocratas 
também, cercam-se de um amontoado de artifícios 
sólidos que impedem a invenção ou a quebram, a temem 
como o pior perigo” (SERRES, 1993, p. 109). E 
acrescenta: 

Nesse mesmo sentido Serres evidencia 
que quanto mais as instituições crescem, 
melhor se formam as condições contrárias 
ao exercício do pensamento”(ibidem), o 
que vêm ao encontro da necessidade da 
reforma do pensamento proposta pela 
complexidade e da constituição de 
instituições comprometidas com seus 
pressupostos e valores. Instituições que no 
dizer de Serres “tem a qualidade, vigor 
generativo e capacidade de nos reunir, na 
transmissão humana global e para a 
semeadura inesperada de criações fortes, 
nesses dias sombrios (SERRES, 1993, p. 
129).  

Na busca de uma educação que misture, 
integre, fusione fragmentos dispersos, membros soltos 
do corpo vivo da correnteza, Serres também, indaga:  

Mas como fusionar as classificações, 
fundir as fronteiras, reunir as páginas já 
recortadas no formato, superpor os 
traçados da universidade, unificar as salas 
de aula, empilhar vinte departamentos, 
fazer com que seus especialistas de alto 
nível – cada qual achando ter a definição 
exclusiva da inteligência – se entendam? 
(SERRES, 1993, p. 50). 

Ele mesmo propõe uma resposta a essa 
questão: “ouvindo o barulho do fundo que vem da 
demanda, do mundo e das populações, seguindo os 
novos movimentos dos corpos, tentando explicitar o 
futuro que as novas tecnologias implicam. Como, de 
novo?” (SERRES, 1993, p. 50). Como então elaborar 
propostas que liguem saberes, que emancipem o 
pensamento dos educadores? Ainda Serres propõe que é 
preciso mudar o paradigma. 

Alerta Michel Serres sobre o anacronismo de 
grandes instituições formadoras, que esmagam de 
mediocridade a população esperta, não se dando ao 
trabalho de renovar o espetáculo que realizam e que 
“(...) essas grandes instituições, gosto de repetir, se 
parecem com as estrelas de que recebemos luz, mas que 
a astrofísica calcula terem morrido há muito tempo” 
(SERRES, 1993, p. 77), com uma contundente crítica às 
universidades que “(...) em todo lugar, divide os 
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estudantes, professores e pesquisadores em cientistas 
que não sabem letras, e em literatos que não sabem 
ciência” (SERRES, 2007, p.128). Serres escreveu sua 
obra bem no meio de ambas as áreas. 

A vivência deste filósofo, igualmente como 
professor, releva uma visão rica sobre a função daquele 
que de fato contribui para a vida dos jovens. As sua 
experiência, pode-se destacar no seu próprio 
depoimento:  

Como professor, ligado às gerações 
emergentes, detesto esses velhos que se 
comprazem deliciosamente matando os 
jovens. Andrômaca: eis a imagem da 
matança de jovens gerações pelas 
precedentes, pelos velhos que adoram a 
memória e fazem dela, além de tudo, 
paraíso e poder. Detesto esse ponto de 
vista quando se torna exclusivo. Não 
tenho nenhum respeito por Andrômaca, 
essa viúva-negra (SERRES, 2007, 164).  

Comprometido com processos abrangentes de 
educação planetária, Serres, faz a conclamação: ”Se 
quiser que as gerações futuras vivam, viva então, não 
contente com os mausoléus, museus, marcos e 
comemorações (...)” (SERRES, 2007, p. 164). 

Para uma formação de educadores recorremos 
ainda a Serres com a sua substanciosa contribuição 
através de um arrojado projeto formativo descrito na 
obra O Incandescente (2005), que tem como foco: 
“formar um novo homem, inventar um novo 
humanismo, de alcance realmente universal” (SERRES, 
2007, p. 179). Sua proposta desafia para a refundação 
do humanismo, num convite para que como educadores 
e formadores de educadores venhamos a ultrapassar a 
fragmentação e a disciplinaridade em que nossos 
currículos e cursos de modo geral se organizam. 

Diante da tradição teórica iniciada por Platão, 
com o foco específico na educação .até as contribuições 
de todos os estudiosos e autores  referidos neste artigo, 
com propostas e perspectivas diferenciadas, ressaltamos 
a atualidade da discussão da temática desenvolvida 
neste artigo, para um (re)pensar das práticas formativas 
de professores  num pensar e agir complexo, no âmbito 
das instituições educacionais formadoras, levando-se em 
consideração a vasta produção cultural, pedagógica e 
educacional  em construção pelas vias da 
complexidade.  

Inspiram-nos essas reflexões  a uma atitude de 
cuidado com a humanidade e todos os seres, sejam 
vivos ou não,  as sociedades,   para a superação da 
cultura da morte num caminhar para a regeneração... 
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O PNAIC ENQUANTO POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E SUA ARTICULAÇÃO 
COM AS CONDIÇÕES DA ESCOLA PARA IMPLEMENTAÇÃO 

Francisca Edilma Braga Soares Aureliano - UFRN 
edilmaaureliano@hotmail.com 

RESUMO: Este trabalho relata um estudo realizado a partir do Projeto de Pesquisa “Aproximações e distanciamentos 
da formação continuada do PNAIC do trabalho pedagógico do professor alfabetizador” inserido no grupo de pesquisa 
Formação, Currículo e Ensino – FORMACE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O estudo 
desenvolveu-se em torno do objetivo de analisar as condições da escola e dos professores para implementação do 
PNAIC como política formativa que requer a reconstrução das práticas de alfabetização. Desenvolveu-se a partir da 
metodologia da histórica e dialética e a análise dos dados seguiu os princípios dos núcleos de significação mediante o 
aporte teórico de Aguiar e Ozella (2013). Os sujeitos da pesquisa são duas professoras que foram cursistas do programa, 
ambas lecionam o 3º ano do ensino fundamental da Escola Raimundo Rocha. Como procedimentos metodológicos 
realizou-se o estudo do referencial teórico sobre a formação continuada no Brasil e a estruturação do PNAIC como 
política formativa mediante os documentos oficiais do programa, bem como a construção dos dados empíricos foi 
realizada mediante à aplicação de questionários. Os resultados revelam que o programa apresenta distanciamento do 
contexto da escola por ser uma proposta unificada promovida nos moldes do tecnicismo que não considera em seu 
processo de elaboração e implementação os conhecimentos que os professores detêm, sendo seus conteúdos legitimados 
como verdades epistemológicas que precisam ser colocadas em prática. Por outro lado, possibilitou um contato com 
novos métodos para alfabetizar na perspectiva do letramento. 

Palavras-chaves: Formação Continuada. PNAIC. Escola. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

O Pacto Nacional pela Educação na Idade 
Certa (PNAIC) equivale a um conjunto de ações que 
tem como eixo principal a formação continuada. A 
política de formação continuada vem sendo alvo de 
discursões acadêmicas e políticas nas últimas décadas. 
As mudanças no papel do Estado implicaram em uma 
série das reformas. No âmbito educacional estas foram 
implantadas na América Latina entre os anos 1990 e 
2000, uma vez que a educação passou a ser considerada 
um mecanismo de desenvolvimento econômico das 
nações. Associados as grandes potências econômicas, os 
organismos internacionais considerados soberanos, 
supervisionam a implementação das políticas, com a 
certificação daqueles governos que atendem os 
indicadores de qualidade estabelecidos. Garantiam 

também, a concessão de empréstimos e financiamentos 
para aos governos dos Estados em desenvolvimento que 
não dispunha de fundos para cumprir as políticas 
orientadas e desejam melhorar seus indicadores sociais 
e econômicos. 

As mudanças estruturais desencadeadas pelas 
bases apresentadas, sobre o Estado federativo brasileiro 
possibilitaram novos desafios à educação, 
principalmente em relação à democratização do acesso 
ao conhecimento, à elevação do nível de qualificação 
dos profissionais e ao alinhamento dos indicadores 
educacionais ao crescimento econômico. As agências 
internacionais, dentre outras o Banco Mundial (BM) e o 
Fundo Monetário Internacional (FMI), em parcerias 
com os Estados-nação definiram um projeto de 
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educação para que países emergentes cumprissem esses 
compromissos.  

No Brasil, a formação de professores, como um 
dos eixos das políticas educacionais, ganha destaque, 
diante da compreensão de que o alcance dos indicadores 
preestabelecidos pelas agências credoras depende da 
melhoria da qualificação e atuação desses profissionais. 
A partir de então vem crescendo acentuadamente os 
programas voltados para a formação acadêmica do 
professor e especializações, com o crescimento da 
tecnologia essa busca para formação continua tem sido 
vertiginosa, não somente na profissão docente como em 
todas as profissões, a formação continuada para os 
docentes, sendo um mecanismo para uma 
ressignificação da profissão.  

Sendo assim, é inteiramente importante que os 
conhecimentos dos docentes sejam amplos e 
especializados não somente na linguagem, mas em 
outras áreas onde esteja sempre consagrando a 
interdisciplinaridade, diversidade entre outras, e assim 
colocando-as como parte do contexto do ciclo de 
alfabetização. A política de formação continuada do 
Pacto Nacional da Idade – PNAIC em sua proposta 
formativa busca envolver não somente os professores 
alfabetizadores, mas todos os funcionários, para que 
dessa forma tenham uma melhoria na educação básica 
da escola pública, principalmente na leitura e na escrita 
dos até o 3º ano do Ensino Fundamental.  

Diante deste contexto, buscamos contribuir 
com os estudos sobre essa política de formação. Este 
texto relata uma pesquisa em andamento intitulada de 
“Aproximações e distanciamentos da formação 
continuada do PNAIC do trabalho pedagógico do 
professor alfabetizador” vinculada ao grupo de pesquisa 
Formação, Currículo e Ensino – FORMACE da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O 
estudo tem como objetivo: analisar as condições da 
escola e dos professores para implementação do PNAIC 
como política formativa que requer reconstrução das 
práticas de alfabetização. Para tanto, adotamos a 
abordagem histórica e dialética da pesquisa que 
compreende a historicidade e a processualidade do ser e, 
ao criticar os determinismos filosóficos da teoria do 
conhecimento que se constituem em meio as 
contradições (LUKÁCS, 2010). Utilizamos o 
questionário como instrumento de coletados dados, 
apresentando perguntas abertas para a caracterização 
dos sujeitos e verificação das condições de 
implementação do PNAIC no contexto da Escola. O 
processo de análise teve como basilar os princípios dos 
núcleos de significação, mediante os estudos de Aguiar 

e Ozella (2013). Os sujeitos da pesquisa são duas 
professoras, ambas lecionam o 3º ano do ensino 
fundamental da Escola Raimundo Rocha, as quais serão 
identificadas no texto como P1 e P2, a primeira leciona 
no 3º ano A e a segunda no 3º ano B.  

Incialmente apresentamos o referencial teórico 
que trata da política de formação continuada, 
juntamente com a exposição da estrutura do PNAIC 
mediante a análise dos documentos oficiais que o 
constitui. Dando sequência apresentamos a análise dos 
dados com a síntese dos resultados, e por último a 
síntese dos resultados nas considerações finais. 

 
2 POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES E O PNAIC 

As implicações da reforma do Estado dos anos 
1990 na política educacional atentou para a necessidade 
de expansão a todo o território nacional da educação 
básica para aumentar o nível de escolaridade, a 
eficiência e a eficácia na qualidade de ensino das 
escolas; e a qualificação dos professores. Foi criado os 
sistemas de avaliação para acompanhar os resultados e 
gerar indicadores para prestação de contas do gasto 
público. Para desburocratizar as ações do Estado e 
conter gastos, o país adotou para o setor público, a 
gestão gerencial, aderindo a prática da privatização no 
intuito de descentralizar e avaliar os serviços públicos. 

As reformas foram organizadas mediante a 
elaboração e implementação do Plano Decenal (1993-
2003), o Planejamento Político Estratégico (PPE) 
(1995), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96 – e o Plano Nacional 
de Educação (PNE) (2001-2010) (BORDIGNON, 
2011). A formação e à valorização profissional do 
professor, ganhou destaque o desempenho para atender 
às necessidades de aprendizagem dos estudantes, ao 
mesmo tempo em que eram responsabilizados pela 
melhoria da qualidade dos resultados em educação. Em 
2014 foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação, 
Lei Nº 13.005/2014 que apresenta a reinvindicação da 
formação continuada de professores e em sua Meta 5 a 
exigência de que os sistemas de Ensino devem garantir 
a alfabetização de todas as crianças até o 3º ano do 
Ensino fundamental (BRASIL, 2014). 

Essa meta que também faz parte do conjunto de 
Metas do Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação no módulo do Plano de Ações Articuladas – 
PAR e do Plano de Desenvolvimento de Educação que 
foram implementados em 2007 em regime de 
colaboração entre a União, estados, municípios e 
Distrito Federal como políticas de governo. Esses 
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planos firmaram o compromisso dos governos por meio 
da pactuação de ações, e o PNAIC se configurou como 
uma política lançada para atender o compromisso da 
meta 5 do PNE e dos demais planos de governo que o 
antecederam. 

Assim, o PNAIC foi instituído em 2012 pela 
Portaria Nº 867, e é um compromisso formal e solidário 
assumido pelos entes federados. O caderno introdutório 
de orientação do programa (BRASIL, 2013) frisa que 
para o alcance dessa estratégia exige-se uma visão 
sistêmica da educação para garantir que os alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 
ano de vigência do PNE. Além disso, a responsabilidade 
pela alfabetização das crianças precisa ser acolhida por 
docentes, gestores e instituições formadoras como um 
imperativo ético indispensável à construção de uma 
educação efetivamente democrática e socialmente justa. 

O número de profissionais capacitados pelo 
PNAIC, após o seu lançamento em 2012, considerando 
os dados disponíveis no Sistema Informatizado de 
Monitoramento do PNAIC – (SISPACTO), em 2013, 
foram: em Linguagem, 313.599 professores 
alfabetizadores em curso com carga horária de 120 
horas; em 2014, foram 311.916 profissionais e a ênfase 
da formação foi em Matemática, em curso com carga 
horária de 160 horas; em 2015, foram capacitados 
302.057 professores em temáticas como Gestão Escolar, 
Currículo, a Criança do Ciclo de Alfabetização e 
Interdisciplinaridade; e, em 2016, foram 248.919 
alfabetizadores e 38.598 coordenadores pedagógicos 
atendidos em cursos com carga horária mínima de 100 
horas e com ênfase em leitura, escrita e letramento 
matemático. Nenhum outro curso reuniu e capacitou 
tantos docentes alfabetizadores como o PNAIC, sendo 
este um dos seus pontos positivos. (BRASIL, 2017). 

A Secretaria de Educação Básica – (SEB) do 
MEC aponta a formação continuada de professores 
como componente essencial da profissionalização e da 
valorização docente, devendo integrar-se aos desafios 
da escola pautados no direito dos profissionais do 
magistério de buscarem atualização e aperfeiçoamento 
ao longo da vida. A SEB/MEC julga fundamental adotar 
uma estratégia descentralizada e articular a política 
nacional de forma a atender à diversidade de arranjos 
federativos, valorizando exemplos inspiradores 
encontrados em escolas, municípios e estados, ou seja, 
um assumir cooperativo e solidário que viabilize os 
bons resultados (BRASIL, 2013).  

Em 2017, o PNAIC passou a compor uma 
política educacional sistêmica que parte de uma 
perspectiva ampliada de alfabetização, trabalhando a 

Alfabetização na Idade Certa, a melhoria da 
aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no 
Ensino Fundamental, bem como a inclusão da Educação 
Infantil garantindo as perspectivas e as especificidades 
do trabalho de leitura e escrita com as crianças. O 
programa inova em 2017 principalmente na 
intencionalidade pedagógica das formações e da atuação 
dos formadores, articulada a um modelo de 
fortalecimento da capacidade institucional local, 
reforçando a importância de ter, na estrutura de 
formação e gestão, atores locais comprometidos com os 
processos formativos e de monitoramento, avaliação e 
intervenção pedagógica.  

Busca fortalecer a governança, por meio das 
estruturas estaduais, regionais e locais de formação e 
gestão, direcionadas pelo Comitê Gestor Estaduais para 
a Alfabetização e o Letramento, com estrutura paritária 
de decisão entre Undime e Estado, incentiva o diálogo e 
a colaboração entre os entes públicos e garante que as 
atividades formativas cheguem à sala de aula, 
respeitando as necessidades dos alunos de toda a rede de 
ensino. Coloca em evidência a intenção de promover 
cooperação federativa e visa apoiar a constituição de 
equipes de coordenadores vinculados às redes de ensino 
para que estas assegurem o acompanhamento das ações 
do programa e avaliem a aprendizagem dos estudantes, 
responsabilizando-se também: (a) pela definição de 
metas a serem alcançadas; e (b) pelos resultados da 
alfabetização em seus estados e municípios. 

O PNAIC se estrutura em torno de quatro 
eixos: formação continuada dos professores 
alfabetizadores; materiais de apoio pedagógico e 
tecnologias educacionais; avaliações; e gestão, controle 
social e mobilização, dentre estes, nosso estudo 
centraliza-se no primeiro. O curso de formação ocorre 
pela parceria entre o MEC e as instituições formadoras 
representadas por universidades públicas, institutos 
federais, centros de formação de docentes regularmente 
instituídas e escolas alfabetizadoras e de educação 
infantil de referência. Essas instituições elaborarão seus 
projetos pedagógicos de formação em serviço marcados 
pela integração entre teoria e prática, criatividade, 
flexibilidade e resolução de problemas detectados na 
rede onde atuam. Tecnologias educacionais e 
metodologias ativas passam a compor o conjunto de 
métodos, técnicas e recursos adotado nos projetos de 
formação. As avaliações externas de cada escola e a 
aplicação de avaliação diagnóstica aos alunos do Ciclo 
de Alfabetização e as demais avaliações e recursos 
disponíveis deve orientar o desenho da formação. A 
formação deve focar no oferecimento de um suporte 
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didático-pedagógico aos professores e aos 
coordenadores pedagógicos para que estes possam 
concretizar os direitos de aprendizagem. Esses direitos e 
objetivos devem ser estabelecidos para cada ano do 
ciclo de alfabetização.  

A formação PNAIC, em 2017 (BRASIL, 
2017), atendeu a três grupos diferenciados: a) 
professores e coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º 
ano do ensino fundamental permanecem como foco no 
processo de formação; b) professores da pré-escola e 
coordenadores pedagógicos da Educação Infantil; e c) 
Articuladores e mediadores de aprendizagem das 
escolas que fazem parte do Programa Novo Mais 
Educação. Os entes federados avaliam as ações 
formativas que já estão em desenvolvimento para 
integrá-las ao PNAIC com os professores das redes.  

A formação continuada no âmbito do PNAIC 
orienta-se pelos princípios contidos na Resolução Nº 
02/2015, art. 16, do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) (BRASIL, 2015), que leva em conta: I. os 
sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das 
instituições de educação básica, bem como os 
problemas e os desafios da escola e do contexto onde 
ela está inserida; II. a necessidade de acompanhar a 
inovação e o desenvolvimento associados ao 
conhecimento, à ciência e à tecnologia; III. o respeito ao 
protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe 
permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática; 
IV. O diálogo e a parceria com atores e instituições 
competentes, capazes de contribuir para alavancar 
novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de 
gestão da sala de aula e da instituição educativa.  

Com base nessas orientações, propõe-se a 
adoção de oficinas que promovam a integração entre 
teoria e prática, com vivências coletivas de situações 
que respondam às necessidades do cotidiano escolar. 
Além de ouvir os professores e os gestores envolvidos 
no PNAIC, a organização das oficinas deve levar em 
conta documentos como: (a) os Boletins da Avaliação 
Nacional de Alfabetização - ANA; (b) outras avaliações 
realizadas pelas redes ou pelas próprias escolas; e (c) as 
tabelas com os direitos de aprendizagem constantes nos 
materiais do PNAIC.  

Diante de todas essas proposições do MEC 
para um programa formativo de professores 
alfabetizadores, nos desencadeou o interesse em analisar 
as condições da escola para que as sequências didáticas 
orientadas pelo curso pudessem ser implementadas ou 
ressignificadas pelos professores. Na próxima seção 
apresentamos a análise dos dados do questionário 
aplicado às professoras em que enfocamos esse aspecto. 

 
3 A IMPLEMENTAÇÃO DO PNAIC NO 
CONTEXTO DA ESCOLA: ANÁLISE DA 
REALIDADE 

Compreendemos a formação do professor 
como um processo que se constitui diariamente, pois se 
baseia na sua experiência, vivências e relações, 
mediante os desafios que lhe são impostos no dia a dia 
da sala de aula na relação com os alunos e colegas de 
trabalho. Os cursos de formação continuada devem 
promover a reflexão sobre a prática a luz dos conteúdos 
teóricos para possibilitar uma reconstrução permanente 
do fazer pedagógico e com isso possibilitar a 
aprendizagem dos alunos. O PNAIC enquanto programa 
formativo apresenta conteúdos e estratégias 
metodológicas significativas para alfabetizar na 
perspectiva do letramento, sua implementação se deu de 
forma unificada em todas as escolas brasileiras, mas 
sem nenhuma reflexão sobre as condições físicas e 
pedagógicas que marcam as especificidades de cada 
instituição de ensino, e principalmente das salas de 
aulas, dos alunos e dos professores. 

Mesmo assim, foi uma formação que marcou a 
vida dos docentes pois quando questionamos sobre de 
que maneira o curso do PNAIC contribuiu para o 
melhoramento da prática profissional as professoras 
responderam:  

A formação continuada do PNAIC tem 
contribuído de forma satisfatória, 
aumentando as orientações para uma 
melhor formação do ensino aprendizagem 
do ciclo de alfabetização na idade certa. 
(P1. Questionário, Patu/RN.15/05/2018). 

O PNAIC veio como uma proposta de 
intervenção para trabalhar de forma 
diferenciada seguindo um ciclo de 
alfabetização, sendo assim, possibilitando 
uma maneira diferente para melhorar a 
minha prática. (P2. Questionário, 
Patu/RN.15/05/2018). 

Observamos nessas respostas que as 
professoras reconhecem que o PNAIC apresentou um 
conjunto de atividades diferenciadas para que elas 
desenvolvessem na sala de aula, como expressa a 
professora P1, definindo-o como orientações. A 
professora P2 compreende-o como uma proposta de 
intervenção que possibilitou melhorias em sua forma de 
alfabetizar. As apropriações que as professoras 
construíram do PNAIC e que perpassa esses 
posicionamentos ainda estão pautadas em metodologia 
imposta que invalida o saber docente adquirido ao longo 
de suas experiências de trabalho e que podem servir de 
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base para o planejamento e implementação das 
propostas de formação. Ocorre segundo Gatti e Barreto 
(2009) em forma de “cascata”, em que uma equipe da 
secretaria de educação é capacitado e transforma-se em 
capacitadora, ou seja, multiplica o conhecimento que 
recebe para os alfabetizadores, sem levar em conta o 
que já sabem ou que realizam na sala de aula. 

Esse modelo tem como princípio o tecnicismo, 
pois fornecem um único formato a ser seguindo e os 
professores passam a ser bombardeados por uma 
enorme quantidade de informações que devem se 
apropriar em um espaço curto de tempo, aplicar em sala 
de aula as sequências didáticas orientadas e ainda 
socializar os conhecimentos. A formação do PNAIC foi 
propagada pelo conjunto de universidades que elaborou 
seu elenco de conteúdos junto ao MEC, tornando esses 
conhecimentos como legítimos, ou seja, uma proposta 
de excelência que viria por meio da aprendizagem dos 
docentes resolver o problema da não alfabetização nos 
anos iniciais do ensino fundamental. Isso ocorre porque 
“O Brasil ainda trata o professor cursista como se ele 
ainda fosse um espectador” (GATTI; BARRETO, 2009, 
p.07).  

Dando continuidade as nossas análises, 
refletimos sobre as repostas das professoras quando 
perguntamos sobre de que maneira a gestão e 
coordenação da sua escola contribui para o bom 
andamento do programa PNAIC, elas expressaram que: 

Tanto a gestão quanto a coordenação 
andaram juntas nos apoiando para a 
excursam das atividades propostas pelo 
PNAIC. (P1. Questionário, 
Patu/RN.15/05/2018). 

Tanto a gestão quanto a coordenadora 
sempre nos apoiando com beleza a 
estrutura e matérias para desenvolver as 
atividades proposta pelos os formadores 
do PNAIC. (P2. Questionário, 
Patu/RN.15/05/2018). 

As duas professoras afirmam que há um 
compromisso de todos da escola no cumprimento das 
ações do PNAIC. Isso reafirma o pacto que todos 
assumiram ao aderir ao programa que é de alfabetizar 
todas as crianças até os 8 anos de idade. O documento 
orientador do PNAIC (BRASIL, 2017, p 13) deixa claro 
que deve ser  

[...] uma prioridade de todas as 
instituições participantes, para que esse 
possa ser um espaço de diálogo e trabalho 
coletivo, de criação de redes de 
compartilhamento de boas práticas, de 
formulação de estratégias e mecanismos 

de acompanhamento e intervenção que 
contribuam para o alcance de melhores 
resultados educacionais. 

Compreendemos que a formação continuada 
precisa ser uma preocupação de todos que fazem a 
escola, pois o ideal seria que partisse das necessidades 
que os docentes apresentam em seu contexto, 
considerando-os como agentes de atuação no dia a dia 
da sala de aula. Os conteúdos de um programa 
formativo implementado de forma verticalizada pelos 
sistemas de ensino, os professores podem se apropriar 
de alguns deles em meio as suas limitações e 
resistências, mas não alcançarem outros. 

Questionamos as professoras sobre o 
diferencial que a formação do PNAIC promovia ao 
alfabetizador e elas nos responderam: 

O curso de formação do PNAIC serve 
para que o professor alfabetizador faça 
troca de ideias que possa inovar seus 
métodos de ensino-aprendizado. (P1. 
Questionário, Patu/RN.15/05/2018). 

O curso nos faz crescer, inovar, a nossa 
dinâmica de planeja, repensar, prática 
pedagogia. (P2. Questionário, 
Patu/RN.15/05/2018). 

Essas respostas mostram que o PNAIC de 
certa forma possibilitou uma reflexão sobre novas 
metodologias de ensino para alfabetizar os alunos e 
aguçou a necessidade do professor planejar e repensar a 
prática como expõe P2. Ao mesmo tempo proporcionou 
momentos de socialização das experiências das 
atividades que eram orientadas a desenvolverem na sala 
de aula. Toda e qualquer formação continuada precisa 
enxergar o professor como um agente que recria a sua 
realidade dentro dos limites das condições pré-
estabelecidas no contexto da escola. Muitas foram as 
teorias e as orientações metodológicas ensinadas às 
professoras, mas nem todas elas as reconhecem em suas 
práticas. É importante entender que “[...] o 
conhecimento não vira prática, ele vem da prática, a ela 
retorna, nela é ressignificado, tornando-se novo 
conhecimento que alimentará novas práticas” 
(ALBURQUERQUE; RIBEIRO, 2015, p. 57).  

A partir desse entendimento podemos dizer 
que os programas formativos precisam acatar os 
conhecimentos e saberes produzidos pelos docentes em 
suas ações diárias através das trocas, do 
compartilhamento de suas experiências e considerar 
seus ritmos de aprendizagem de cada um deles. O 
PNAIC de certa forma possibilitou o encontro entre os 
docentes para que pudessem falar de suas necessidades 
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e dificuldades em trabalhar os conteúdos da formação e 
os desafios que tinham que enfrentar nos espaços da 
sala de aula para poderem implementar as ações 
orientadas. Mas faltou o entendimento de que a 
formação continuada e a aprendizagem docente são vias 
de mãos duplas, uma deve ir ao encontro da outra, e que 
precisam sempre partir do que o professor dispõe em 
termos de conhecimentos para que possam refletir sobre 
o que sabem e pensam sobre o processo de alfabetização 
e assim, poderem ressignificar suas práticas. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação continuada de professores é uma 
exigência atual, vista como um mecanismo emergente 
para a melhoria da qualidade de ensino. As políticas de 
formação docente estão na agenda governamental, 
sendo o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade 
Certa-PNAIC uma de suas ações que foi implementado 
entre 2012 e 2013. Seu principal objetivo foi de 
possibilitar aos docentes qualificação para melhorar os 
indicadores de alfabetização infantil que ainda apresenta 
dados alarmantes de analfabetismo no cenário nacional, 
mesmo diante da política de pactos que o governo 
federal afirmou com os organismos internacionais 
credores da educação pública brasileira. 

O PNAIC apresenta um modelo formativo 
unificado para todos os professores do Brasil, mas foi 
uma oportunidade de reunir até 2018 a maior quantidade 
de professores que lecionam no sistema público de 
ensino no ciclo de alfabetização. Buscando atender ao 
objetivo que definimos para a pesquisa de analisar as 
condições da escola e dos professores para 
implementação do PNAIC como política formativa que 
requer reconstrução das práticas de alfabetização, 
compreendemos a luz da metodologia histórica e 
dialética e da análise de núcleos de significação dos 
conteúdos expostos nas respostas das professoras ao 
questionário aplicado, que a proposta do programa 
apresentou aproximações e distanciamentos do contexto 
escolar e da experiência dos docentes. 

Como aproximações, compreendemos como 
aspectos positivos que a formação do PNAIC promoveu 
aos professores cursistas: o envolvimento de todos os 
profissionais da escola em possibilitar as ações 
orientadas no curso de formação, uma forma de 
reafirma o pacto estabelecido com o sistema de ensino. 
Ou seja, o espaço formativo funcionou como uma 
oportunidade de encontro entre os professores para que 
pudessem compartilhar suas vivências a partir do que 
lhes era orientado e ao mesmo tempo, promoveu a 

interação do alfabetizador com novas metodologias de 
ensino da leitura e da escrita. 

Por outro lado, constamos como 
distanciamentos que a formação continuada do PNAIC 
se alinha ao modelo de formação tecnicista que impõe 
de forma verticalizada um conjunto de conhecimentos 
elaborados por sujeitos ditos especialistas por deterem o 
saber acadêmico que são repassados para formadores 
para que estes possam ser multiplicadores aos 
professores. Esse modelo formativo desconsidera o 
saber docente, as condições das escolas, dos alunos e 
dos professores, visto que a teoria se sobrepõe à prática 
não possibilitando sua articulação, uma vez que o que se 
prioriza é o que os cadernos do programa orientam. 
Compreendemos que a formação continuada deve 
contribuir para que o professor reflita sobre a sua 
prática, em que a teoria pode ressignificá-la. Para isso, 
precisa partir do que os professores conhecem e de suas 
necessidades formativas.  

Este estudo, nos limites do que pudemos 
analisar, possibilita uma reflexão por parte dos sistemas 
de ensino no que diz respeito às políticas formativas que 
devem promover aos docentes precisam ser 
contextualizadas com suas realidades. Ao mesmo 
tempo, nos possibilitou uma aproximação ao campo da 
pesquisa quanto à análise de como as políticas de 
formação continuada se organizam, como se 
materializam e se propagam no contexto da escola, 
passando a ser aceitas pelos professores como verdades 
legitimadas pelas academias. 
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RESUMO: A política educacional na contemporaneidade aponta a importância da formação continuada para a 
melhoria da qualidade do ensino, sobretudo após a versão atualizada da LDB (2009) e dos Referenciais para a 
Formação de Professores (1999), que tratam a formação continuada como “necessidade intrínseca” ao fazer pedagógico 
dos profissionais da educação. Diante do exposto, observamos a urgência de uma reflexão sobre o contexto educativo e 
a formação continuada dentro das Instituições de Educação Infantil, reconhecendo o Coordenador Pedagógico como 
agente formador responsável por planejar e realizar, junto aos seus professores, a formação na instituição em que atua. 
Assim, debruçamo-nos numa análise centrada na experiência de formação continuada exercida por Coordenadores 
Pedagógicos da Rede Municipal de Mossoró-RN, que atuam em Unidades de Educação Infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a 
experiência de formação continuada para profissionais 

da Educação Infantil via Coordenadores Pedagógicos – 
CP, da Rede Municipal de Mossoró que atuam em 
Unidades de Educação Infantil – UEIs e escolas com 
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essa etapa. A proposta de oferecer a formação 
continuada para o CP surgiu a partir de reflexões e 
estudos sobre a importância do papel desse profissional 
como formador de sua equipe de professores, com vistas 
a contribuir para a melhoria das práticas educativas 
pautadas nas experiências dos sujeitos e em seu 
contexto cultural e social. Importante frisar que, essas 
reflexões partiram também de observações do contexto 
em que ele encontra-se inserido e de como o mesmo tem 
sido desafiado a mudar, ressignificando o seu papel e 
suas funções. 

Assim sendo, pretendemos apresentar a 
experiência com a formação de Coordenadores 
Pedagógicos da Educação Infantil que vem sendo 
desenvolvida na Rede Municipal de Ensino de Mossoró, 
os caminhos que percorremos nas idas e vindas desse 
processo, os percalços e desafios que encontramos em 
nossa caminhada e quais as possibilidades e 
oportunidades que contribuem para que ele assuma o 
seu papel de formador na instituição. 
 
2 JUSTIFICATIVA 

Para compreender a necessidade e a 
importância da função do coordenador pedagógico 
como formador é preciso antes, uma reflexão sobre a 
problemática das múltiplas funções que este assume nas 
instituições educativas e que estão distantes da ação 
formativa e das práticas pedagógicas dos professores 
que acompanha.  Essa problemática ocorre devido à 
demanda cotidiana de atividades burocráticas e 
administrativas que, por vezes, são assumidas e/ou 
direcionadas ao CP pela falta de clareza da real função 
que este profissional deve exercer. Nessa perspectiva o 
desafio é traçar caminhos para mudanças 
imprescindíveis no que se refere ao seu fazer 
pedagógico nas instituições, considerando-o como 
agente transformador e mediador de conhecimentos que 
contribuem para o trabalho dos professores e 
consequentemente para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças.   

Outro ponto que merece um olhar acurado é o 
perfil do CP para coordenar a formação continuada dos 
professores que lidam com crianças muito pequenas e 
pequenas, pois sua prática formativa precisa apoiar-se 
nas experiências com o objeto de aprendizagem, na 
valorização dos sujeitos, na prática reflexiva dos 
professores e nas singularidades do desenvolvimento 
infantil, tendo em vista que “Ensinar exige reflexão 
crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p. 42). Daí a 
necessidade de cuidar também da formação desse 
profissional, com o objetivo de orientar o seu trabalho 

para que este se constitua como formador autônomo e 
consciente de suas atribuições e que tenha a sua prática 
apoiada pela gestão e pelas secretarias de educação.  

Considerar tais pontos como problemáticas que 
merecem uma tomada de consciência e uma correção de 
rumos no que se refere ao papel do CP quanto às suas 
atribuições é um dos possíveis caminhos para a 
melhoria do trabalho desenvolvido nas Unidades de 
Educação Infantil, bem como no atendimento às 
crianças. Refletir sobre a necessidade da formação no 
âmbito escolar revela a importância desse profissional 
assumir a ação formativa, transformando o espaço 
educativo em ambientes reflexivos e potencialmente 
ricos em trocas de experiências e construção de 
autonomias pedagógicas.    

Como parte do Plano Anual de Trabalho, da 
Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de 
Mossoró, a formação de Supervisores/Coordenadores 
Pedagógicos, foi planejada pela equipe de Supervisoras 
que acompanham as 37 Unidades de Educação Infantil 
da Rede e as 23 escolas que oferecem essa etapa. Essas 
formações estão em andamento desde 2017 com 
encontros mensais, realizados com base em observações 
das necessidades apresentadas durante as visitas feitas 
as UEIs e escolas, no acompanhamento do trabalho do 
CP, mediante Instrumentos de Acompanhamento, 
elaborados para esse fim e em conversas com o mesmo 
sobre o desempenho de suas reais funções nas 
instituições.  

A política educacional tem exigido dos 
professores uma busca constante por formações que 
possibilitem o atendimento das demandas. Vejamos o 
que Azevedo nos diz: 

As discussões sobre a formação docente, 
entretanto, vêm sendo feitas, via de 
regras, em torno de dois contextos: o dos 
cursos de formação e o de atualização 
permanente. O primeiro, entendido no 
âmbito dos currículos oferecidos pelos 
diferentes cursos; o segundo, entendido 
duplamente no âmbito do aumento de 
escolaridade, por intermédio de outros 
cursos (extensão, especialização, 
atualização, mestrado, doutorado) e/ou no 
âmbito de políticas de atualização em 
serviço, por intermédio de ações 
promovidas pelas diferentes secretarias de 
Educação (municipal e estadual). Muitos 
esforços, muitos profissionais envolvidos, 
muito financiamento, mas... de resultados 
nem sempre avaliados de forma positiva 
por seus idealizadores, realizadores e 
participantes. (AZEVEDO, ALVES, 
2004, p. 8)  
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Como se percebe, as formações externas que 
ocorrem esporadicamente, não dão conta de solucionar 
os desafios que surgem no cotidiano escolar e que 
impulsionam novas demandas educacionais. Esse 
cenário exige ações diretas no ambiente educativo, o 
que requer do professor uma busca crescente por 
conhecimento de novas tecnologias e metodologias que 
atendam as novas demandas pedagógicas.  

Isso significa dizer que, sob essa 
perspectiva, o processo de formação está 
vinculado à prática, à sua observação e à 
sua avaliação. É a partir delas, e para 
responder a suas demandas, que 
coordenadores e professores discutem, 
analisam e planejam. (CLEMENTI, 2001, 
p. 57) 

Por isso, se entende que, para ser 
verdadeiramente eficaz a formação deve ser uma 
constante, realizada na própria escola e articulada a 
prática diária do professor, o que torna a ação formadora 
do CP imprescindível. Nesse contexto o CP tem um 
grande papel a cumprir, uma vez que, a principal função 
desse profissional é a de formador. Ele é peça 
fundamental para atender as demandas e mudanças das 
reformas educacionais e ao que está estabelecido na 
LDB, em seu Art. 67, quando trata do “aperfeiçoamento 
profissional continuado” e do “período reservado a 
estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho”. 

O coordenador pode ser um dos agentes 
de mudança das práticas dos professores 
mediante articulações externas que realiza 
entre estes, num movimento de interações 
permeadas por valores, convicções, 
atitudes, e por meio de suas articulações 
internas, que sua ação desencadeia nos 
professores, ao mobilizar suas dimensões 
políticas, humano-interacionais e técnicas, 
reveladas em sua prática (ORSOLON, 
2002, p.20). 

Contudo pesquisa sobre as atribuições do CP 
realizada por Placco, Almeida e Souza (2011) para a 
Fundação Victor Civita (FVC), em São Paulo, mostra 
que em muitos lugares do país ele pouco atua na 
formação de professores. Isso é devido, a outras 
atribuições realizadas, que não são de competência 
desse profissional e ao fato do próprio CP, não ter 
clareza da natureza do seu trabalho, que tem como foco 
a “formação de professores” e a “corresponsabilização 
da gestão da aprendizagem dos alunos”. 

É comum observarmos o CP sendo 
engolido pelo cotidiano, dedicando boa 

parte do seu tempo à resolução de 
problemas emergenciais. No entanto, 
como seu papel principal é ajudar na 
formação dos professores e na gestão 
pedagógica da escola, a proposta é que, 
aos poucos, ele possa redesenhar suas 
funções, legitimando-se como formador e 
parceiro dos professores. (INSTITUTO 
CHAPADA DE EDUCAÇÃO E 
PESQUISA, 2012, p.32). 

Tendo essa visão e cientes da importância da 
formação continuada prevista na RESOLUÇÃO Nº 2, 
DE 1º DE JULHO DE 2015, que “Define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura) e para a formação continuada” (BRASIL, 
2015).   O Setor de Educação Infantil, da Secretaria de 
Educação do Município de Mossoró, elaborou um plano 
de Formação continuada para os Coordenadores 
Pedagógicos, com vista a proporcionar ferramentas que 
possibilitem o exercício desse papel. Uma vez que: 

A valorização da presença do 
coordenador na escola passa pela 
necessidade de reconhecê-lo como 
educador em formação, uma vez que o 
processo educativo é dinâmico e necessita 
constantemente de debates amplos sobre 
seu fazer, para que possa, junto com seus 
pares, desenvolver novas reflexões sobre 
a área. (CLEMENTI, 2001, p. 65) 

Dessa forma, as ações que constam no plano de 
formação para esse profissional, foram desenvolvidas 
utilizando uma metodologia com base na observação do 
contexto educacional em que ele está inserido e nos 
desafios encontrados em sua prática. Visto que: 

O importante é que as atividades de 
formação contínua e os agentes que as 
promovem não percam de vista o 
diferente posicionamento, quanto às 
finalidades e às motivações da formação 
em serviço, intimamente dependentes do 
tipo e contexto onde surgem ou, em 
última análise, do sentido que lhes 
imprime. (RIBEIRO, 1997, p. 12) 

Uma questão de extrema importância a ser 
considerada para a elaboração desse plano é o fato de 
que os Coordenadores Pedagógicos envolvidos, são 
professores que já atuam há algum tempo na Educação 
Infantil e que devido ao trabalho desenvolvido nas salas 
de atividade e a experiência adquirida, recebem o 
convite para atuar na função de coordenador. Esse é um 
ponto importante, pois, a formação oferecida deve 
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contribuir para que este perceba a diferença entre essas 
funções.  

Não é raro ouvir dizer que para ser um 
bom formador é preciso ter sido um 
(bom) professor para, assim, conseguir 
pensar como eles, colocar-se no lugar 
deles, sensibilizar-se com seus problemas. 
Longe de negar a legítima importância da 
influência da condição de professor para a 
de formador, suspeito que é preciso 
assumir a diferença entre o professor e o 
formador. Exatamente por terem funções 
diferentes, saberes diferentes e posturas 
diferentes é que o formador pode propor 
um outro jeito de olhar, analisar e 
conduzir uma ação” (PELISSARI, 2007). 

Para que possa ser o formador de sua equipe o 
Coordenador Pedagógico, deve conquistar o respeito 
dos seus professores, mostrando que tem capacidade de 
assumir a nova função. O primeiro passo a ser dado é 
perceber que ser CP é diferente de ser professor, 
partindo desse princípio tem que buscar novos 
conhecimentos. É nesse sentido que a formação atua, 
contribuindo para que o mesmo possa se ver como 
formador da equipe e corresponsável pela aprendizagem 
das crianças, percebendo que tem outro papel na 
Instituição em que atua e principalmente que esse papel, 
ao contrário do que muitos pensam, vai além de 
atividades burocráticas. 
 

3 DESENVOLVIMENTO 
Na Política de Educação do Município existem 

documentos norteadores da função do CP na Rede, um 
deles assegura que este deve:  

Responsabilizar-se pela execução do programa 
de formação continuada dos docentes, a ser 
desenvolvido em encontros realizados no contexto da 
escola. (Instrução Normativa Nº 001/2010 – GEED). 

Sendo assim, a equipe da Secretaria planeja 
anualmente a formação continuada, via CP com objetivo 
de fortalecer o perfil do mesmo para que ele possa 
exercer com autonomia a ação de formação junto aos 
professores, como também inspirar práticas formativas 
envolvendo e valorizando as experiências e o contexto 
cultural de inserção.     

A formação oferecida pela Secretaria vem se 
fortalecendo e ganhando espaço a partir das demandas 
formativas diagnosticadas nas visitas as Unidades de 
Educação Infantil, pois durante esses momentos 
observamos cuidadosamente as práticas dos professores, 
como planejam sua rotina, se contemplam no 
planejamento os eixos norteadores interações e 

brincadeiras, como organizam os tempos e os espaços, 
observamos também qual o perfil do educador infantil e 
quais as concepções que embasam o seu fazer. Com 
base nessas observações, foram planejados e realizados 
7 encontros de formação para os coordenadores 
pedagógicos no decorrer do ano de 2017, contemplando 
os seguintes temas: a organização do tempo e dos 
ambientes educativos, o perfil do educador infantil, a 
importância do brincar na educação infantil, rotina e 
avaliação. 

Quanto ao perfil do CP como formador 
percebemos que, alguns ainda não se sentiam seguros 
para promover a formação junto aos professores, pois 
no acompanhamento realizado recebemos solicitações 
para realizarmos momentos de estudo nas UEIs com os 
professores, isso nos trouxe outros desafios para 
considerarmos nas formações desse profissional, 
contribuir para que os mesmos se percebam como 
formadores de sua equipe docente e tenham condições 
profissionais para desenvolverem e assegurarem dentro 
das suas atribuições a formação em serviço. Assim 
consideramos que: 

[...] a possibilidade de refletir sobre o que 
se faz, unir formação a um projeto de 
inovação, realizar uma formação desde 
dentro (na escola), um processo orientado 
às decisões colaborativas, a necessidade 
de estabelecer pontes comunicativas entre 
os colegas, o interesse pelo 
desenvolvimento democrático do 
currículo e a aproximação entre teoria e 
prática, entre outros (IMBERNÓN, 2011, 
p.89). 

São pontos de suma importância que devem ser 
refletidos para o trabalho de formação de CP, uma vez 
que “A formação não se faz antes da mudança, faz-se 
durante, produz-se nesse esforço de inovação e de 
procura dos melhores percursos para a transformação da 
escola” (NÓVOA, 1997, p.28).  Com essa visão, as 
formações realizadas durante o ano de 2018, estão 
voltadas para as possibilidades de reflexão sobre o seu 
papel, para a promoção de mudanças no processo de 
formação da equipe e participação nas práticas 
educativas desenvolvidas na instituição, assumindo 
assim a corresponsabilidade pela aprendizagem das 
crianças. 

Nos encontros de formação de 2018 que estão 
em andamento, contamos com a participação de 63 
coordenadores pedagógicos de Unidades de Educação 
Infantil e Escolas que atendem a essa etapa. Nos 
encontros procuramos sempre trazer temáticas 
pertinentes ao fazer pedagógico do CP em uma 
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abordagem reflexiva das práticas dos professores, e das 
atribuições formativas dos mesmos. Durante esse ano, 
as formações realizadas tiveram as seguintes temáticas 
abordadas: O Coordenador Pedagógico como 
protagonista de sua ação, O papel do CP como formador 
da equipe docente e A Dimensão subjetiva na 
Formação.  

As contribuições das formações realizadas 
estão registradas no depoimento da Coordenadora 1, 
quando ela fala que: 

Os encontros de formação de supervisor 
da Educação Infantil do Município de 
Mossoró têm sido um fio condutor para 
efetivação do nosso trabalho com os 
professores, uma vez que as temáticas 
abordadas nos encontros indicam 
caminhos para ação-reflexão-ação da 
nossa prática e assim conduzir toda 
equipe pedagógica neste processo de 
ressignificar à prática através de estudos.  

Também percebemos esses resultados em 
observações e registros nos acompanhamentos 
realizados por meio das visitas, onde é perceptível que, 
embora às demandas do cotidiano ainda exijam desse 
profissional o exercício de outras atribuições, o mesmo 
está encontrando os caminhos para a condução da 
equipe docente em um processo de reflexão, 
participação e estudos que levam a uma prática 
reflexiva, com uma atuação voltada para a realidade 
encontrada na Instituição e na valorização das 
experiências de cada um.  

Os encontros realizados estão provocando 
pequenas, mas significativas mudanças na postura dos 
Coordenadores, isso nos indica que estamos trilhando 
caminhos que apontam a importância da teorização das 
diversas situações do cotidiano, como relata a 
Coordenadora 2, uma vez que segundo ela: 

As Formações para os Supervisores 
ministradas pelo Setor de Educação 
Infantil são para mim de grande 
importância, pois, todas contribuem não 
só para o meu desempenho profissional 
como supervisora, como também para o 
crescimento pessoal, já que as mesmas me 
fazem crescer em conhecimentos e 
oportunidades para melhorar cada vez 
mais o trabalho pedagógico desenvolvido 
dentro da Unidade de Ensino em que atuo.  

Dessa forma se pode perceber que, embora as 
discussões sobre o papel de formador do CP, ainda 
estejam em construção e que as dificuldades 
relacionadas às diversas funções exercidas por esse 
profissional, ainda não foram totalmente superadas, as 

mudanças já começam a aparecer, indicando que o 
caminho a seguir para que ele assuma permanentemente 
a função de formador de sua equipe, se faz também por 
meio de formações promovidas para ele pelas 
secretarias. Como relata a Coordenadora 3: 

O atual contexto educacional necessita de 
atualizações permanentes. Dessa forma a 
formação de supervisores possibilita 
momentos de análise, reflexão, 
cooperação, aprendizagens significativas, 
inovando a nossa prática, objetivando o 
favorecimento de educação de qualidade.  

É nesse sentido que, a Secretaria Municipal de 
Educação de Mossoró por meio da Divisão de Educação 
Infantil planeja e assegura encontros de formação para 
os Coordenadores mensalmente, pois entende que, esses 
momentos de reflexões, estudos e troca de experiências 
refletem na qualidade do atendimento às nossas 
crianças, e é atribuindo e colaborando com a construção 
do perfil do Coordenador como formador que 
fortaleceremos as práticas pedagógicas dos professores.  

Por fim, ainda temos o grande desafio de que 
as formações nas Instituições Infantis sejam um projeto 
próprio e com identidade, planejadas a partir das 
demandas reais e com a participação dos sujeitos 
envolvidos no processo educativo. 

 
4 CONCLUSÕES 

A partir da compreensão do perfil do 
Coordenador Pedagógico como formador de sua equipe 
docente e do importante espaço que esse profissional 
ocupa nas Instituições se faz necessário reavaliar as suas 
atribuições e prioridades, conforme pudemos perceber 
em diagnósticos das práticas exercidas por eles em 
nossas Unidades e Escolas, como também a partir de 
reflexões sobre o real papel que este deve assumir.  

Acerca desse tema consideramos que, apoiar e 
contribuir para que os Coordenadores Pedagógicos das 
nossas Instituições organizem uma rotina de trabalho 
em que seja priorizada a dimensão pedagógica com foco 
nas práticas dos professores, no desenvolvimento das 
crianças e no planejamento de experiências formativas a 
partir da realidade em que atua, é necessário e urgente, 
pois só participar do cotidiano escolar não garante que 
este profissional atue com qualidade. É possível então, 
redefinir a função do CP para que este assuma o seu 
papel de formador no contexto educativo. Assim, ele 
precisa se reconhecer como tal e buscar conhecimentos 
que sustentem a sua prática formativa, e é nesta 
realidade que as secretarias podem contribuir para que 
ele se constitua como formador, valorizando o seu fazer, 
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assegurando espaços e tempos de formação e 
possibilitando momentos de reflexão e estudos entre os 
pares. 

Planejar partindo desse contexto é fundamental 
para construirmos uma prática formativa, fortalecida e 
reflexiva, em que o CP sejam apoio constante dos 
professores e corresponsáveis pelas aprendizagens das 
crianças. É importante também registrar que a gestão 
compartilhada democraticamente é primordial para a 
articulação do processo formativo dentro das Unidades, 
já que o planejamento das ações de formação precisa 
está centrado na realidade vivida pelos sujeitos 
participantes do processo. 

Em síntese, podemos concluir que a formação 
continuada é parte integrante da ação pedagógica dos 
professores, ela precisa estar articulada com as 
diferentes experiências e as demandas formativas 
existentes, e neste contexto o Coordenador Pedagógico 
assume o planejamento e a condução dos processos 
formativos sendo ele, o mediador e transformador dos 
ambientes tornando-os importantes espaços de reflexão. 
Assim, ele também deve ter a sua formação continuada 
garantida e respeitada.   
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RESUMO: O presente artigo objetiva discutir a temática relativa a formação de professores para uso das tecnologias na 
mediação das práticas pedagógicas, com foco nas tecnologias inovadoras como a Robótica Educacional (RE). A 
relevância dessa discussão no contexto da sociedade da informação, se materializa na crise de identidade do professor, 
nascido em meio a uma cultura analógica, sem fluência tecnológica, mas que precisa atuar no contexto da cultura 
digital, dominada pelos estudantes. A construção deste texto foi motivada pelo desenvolvimento do trabalho de 
pesquisa do mestrado, ainda em curso, junto ao PPGEd da UFRN e se constitui de uma pesquisa bibliográfica e 
documental na qual buscamos entender quais são as principais determinações postas à formação de professores desde a 
aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei no 9.394/1996) em relação as políticas 
públicas aplicadas a esta área. A formação continuada de professores representa um grande desafio. Muitos são os 
fatores que determinam essa realidade, os quais pretendemos analisar a partir da compreensão das Políticas Publicas 
desenvolvidas para esse fim, considerando as possibilidades de inovação das práticas pedagógicas mediadas por 
tecnologias, a exemplo da Robótica Educacional (RE). 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo objetiva discutir a temática 
relativa a formação de professores para uso das 
tecnologias na mediação das práticas pedagógicas, com 
foco nas tecnologias inovadoras como a Robótica 
Educacional (RE). A relevância dessa discussão no 
contexto da sociedade da informação, se materializa na 
crise de identidade do professor, nascido em meio a 
uma cultura analógica, sem fluência tecnológica, mas 
que precisa atuar no contexto da cultura digital, 
dominada pelos estudantes.  

A construção deste texto foi motivada pelo 
desenvolvimento do trabalho de pesquisa do mestrado, 
ainda em curso, junto ao PPGEd da UFRN. Ele se 
constitui de uma pesquisa bibliográfica e documental 
na qual buscamos entender quais são as principais 
determinações postas à formação de professores desde 
a aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB – Lei no 9.394/1996). Nele 
ressaltamos que dar um sentido político e pedagógico a 
educação, considerando a possibilidade da construção 
de novas práticas pedagógicas com a inserção das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e, 
em particular, da RE no contexto escolar, é de 
fundamental importância em um mundo fortemente 
influenciado pelos avanços tecnológicos. 

A formação continuada de professores 
representa um grande desafio. Muitos são os fatores 
que determinam essa realidade, os quais pretendemos 
analisar a partir da compreensão das Políticas Publicas 
desenvolvidas para esse fim, considerando as 
possibilidades de inovação das práticas pedagógicas 
mediadas por tecnologias, a exemplo da Robótica 
Educacional (RE). 

 
2. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES PARA USO DE 
TECNOLOGIAS 

Pensar as políticas de formação inicial e 
continuada de professores, pressupõe ter claro os 
conceitos envolvidos. Neste sentido, pode-se resumir 
política publica como o campo do conhecimento que 
busca ao mesmo tempo, colocar o governo em ação 
analisando essa ação (variável independente) e, quando 
preciso, propor mudanças no rumo ou curso dessa ação 
(variável dependente), sem perder de vista que essa 
ação cumpre um projeto ideológico que tem como pano 

de fundo interesses e conflitos de classes (SOUZA, 
2007). 

Em outras palavras, as políticas públicas 
existem para promover melhorias nas condições de 
vida da população, embora nem sempre isso se 
concretize, em função de interesses divergentes. Assim, 
o uso de Tecnologias Educacionais inovadoras na 
Educação, pressupõem políticas públicas que requerem 
investimentos para a formação do professor, de modo a 
que este possa transitar com desenvoltura nos diversos 
segmentos da sociedade informacional, usando as 
potencialidades dos recursos tecnológicos para 
aprimorar sua prática pedagógica e, ao mesmo tempo 
promover a inclusão digital dos estudantes sob sua 
responsabilidade.  

A política de formação de professores no 
contexto brasileiro, como afirmam Sousa e Moura 
(2016, p. 130), entretanto, “não necessariamente está 
baseada nos conhecimentos exigidos para a construção 
e avanço de um projeto político-pedagógico pautado 
por uma concepção de Educação socialmente 
referenciada” em função das forças ideológicas 
dominantes que a promovem.  

Cabe ressaltar que a LDB, lei maior que 
conduz as políticas públicas em educação, promulgada 
em 20/12/1996, durante o governo de FHC, já nasceu 
maculada pelos interesses ideológicos daquele governo 
neoliberal se distanciando das aspirações democráticas. 
Desde então, afirma Saviani (2017), foram muitas as 
regulamentações que a LDB sofreu na tentativa de 
superar as contradições do modelo formativo. Deconto 
et al. (2016, p. 196) afirmam que esta regulamentação 
ocorreu especialmente a partir da promulgação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica (BRASIL, 2001) que, 
em seu texto, introduziu a noção de “competências 
como concepção nuclear da formação docente”.  

Saviani (2017, p. 383), apresentando 
cronologicamente as 39 leis que introduziram 
mudanças no texto da LDB, tendo a primeira ocorrido 
um ano depois de sua promulgação (1997), descreve a 
seguinte ordem cronológica:  

[...] duas em 2001, três em 2003, uma em 
2004, duas em 2005, quatro em 2006, 
duas em 2007, seis em 2008, cinco em 
2009, uma em 2010, duas em 2011, duas 
em 2012, uma em 2013, três em 2014 e 
quatro em 2015. Como se vê, apenas no 
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segundo, terceiro, quarto e sexto anos de 
vigência não ocorreram alterações na 
LDB. 

Saviani (2017, p. 390) conclui sua extensa 
análise sobre as mudanças na LDB, afirmando que na 
atual conjuntura, marcada por movimentos políticos 
autoritários, “a perspectiva que se delineia é de um 
grande retrocesso que deverá marcar tanto a LDB 
como a legislação complementar da educação”. Saviani 
(2017) afirma, então, que é um momento grave o que 
estamos vivendo, no qual a educação é desafiada a 
lutar para transformar a situação atual, assegurando às 
novas gerações uma formação sólida que lhes 
possibilite o pleno exercício da cidadania, tendo em 
vista não apenas a restauração da democracia formal, 
mas avançando, para sua transformação, em 
democracia real.  

Segundo Saviani (2017), considerando as 
políticas aplicadas à Educação através de medidas que 
implicam em: restrição orçamentária; ingerência sobre 
o Conselho Nacional de Educação1; contingenciamento 
do orçamento por 20 anos2; término da vinculação 
constitucional dos recursos para Educação; e a reforma 
do ensino médio por Medida Provisória que provocou 
substantivas mudanças na LDB, modificando diversos 
artigos sem trazer qualquer avanço ao texto original, 
esse governo tem provocado reações de repúdio, 
materializadas em baixíssimos índices de avaliação e 
em inúmeras manifestações de protesto no âmbito da 
sociedade civil.  

O Plano Nacional de Educação 2014-2024 
(PNE) aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 
2014, traz uma boa expectativa ao apresentar algumas 
propostas importantes sobre a formação docente em 

                                                             
1 A ingerência do setor privado nas políticas públicas em 
educação tem se intensificado, particularmente no governo de 
Michel Temer, quando a pasta da Educação foi conduzida a 
partir de um ideário político neoliberal. A implementação da 
reforma do ensino médio por meio de medida provisória, é 
um exemplo dessa ingerência, onde os interesses do mercado 
suplantam uma proposta de educação libertária. 
2 Sob o predomínio do capital portador de juros ou capital 
especulativo parasitário, a contrarreforma do Estado impõe 
um ajuste fiscal permanente para as áreas sociais, por meio 
da desvinculação dos recursos destinados 
constitucionalmente para as políticas de seguridade social e 
educação, o que garantiria a efetivação destes direitos 
fundamentais mesmo frente a cenários de redução de gastos e 
cortes no orçamento público. Cabe observar que os decretos 
de contingenciamento do orçamento são instrumentos 
utilizados para aumentar o superávit primário, os quais 
“reduzem os valores autorizados a serem gastos pelos órgãos 
do governo e atingem, sobretudo, aquelas funções 
orçamentárias que não têm gastos obrigatórios ou 
vinculados”. (RIBEIRO; SALVADOR, 2018). 

suas metas e estratégias. Sousa e Moura (2016) 
afirmam que essas contribuições, estão relacionadas à 
melhoria do ensino e ressaltam a importância de 
políticas de formação continuada visando o 
atendimento das especificidades do sistema.  

Entre as propostas diretamente relacionadas 
ao uso das tecnologias aplicadas à Educação, 
encontramos as estratégias 5 e 15 da Meta 7, que 
propõe fomentar a qualidade da educação básica para a 
consequente melhoria das médias nacionais do Ideb. 
Essas estratégias recomendam o desenvolvimento de 
recursos pedagógicos visando universalizar, até o 5º 
ano de vigência do PNE, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e 
triplicar, até o final da década, a relação 
computador/aluno nas escolas da rede pública de 
educação básica, ampliando a utilização pedagógica 
das tecnologias da informação e da comunicação. 

O efetivo cumprimento dessas estratégias, 
implicará em políticas de formação de professores para 
uso dessas tecnologias e poderá viabilizar trabalhos 
com tecnologias inovadoras, como a RE na educação 
básica. Porém, Sousa e Moura (2016) afirmam que as 
atuais políticas de formação apontam em sentido 
oposto. Um exemplo disso é a ampliação da oferta de 
cursos de licenciatura, que se desborda para além dos 
muros das Universidades, sem compromisso com a 
qualidade, visando a simples garantia de certificação 
exigida legalmente aos professores.  

Isso demonstra que as políticas de formação 
de professores na atualidade são desenhadas por 
interesses referenciados na ideologia dominante. O que 
temos constatado é a proliferação de cursos de 
formação aligeirados e de baixo custo, que segundo 
Kuenzer (1998), contribui para a precarização do 
trabalho docente, com forte diminuição de sua 
qualidade e grande prejuízo para os estudantes.  

Sousa e Moura (2016, p. 130), vão afirmar 
que o que temos, em tempos de globalização e de 
neoliberalismo econômico, é uma “formação 
insuficiente para atender às especificidades da ação 
docente”. Percebemos que as muitas alterações no 
texto da LDB, denotam projetos educacionais em 
conflito na sociedade. As políticas de formação do 
professor para o uso de tecnologias como ferramenta 
pedagógica, circunscritas as que vem sendo 
implementadas, a nível nacional, pelo Programa 
Nacional de Tecnologias na Educação (ProInfo), criado 
pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, desde 
a década de 1990, e que continuam se afirmando como 
insuficientes para contribuírem com uma educação 
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humana e libertária, são uma prova inconteste dessa 
realidade, que relativiza o avanço exponencial das 
tecnologias e a influência delas na vida em sociedade.  

Segundo Couto e Coelho (2014), o não 
desenvolvimento das políticas de formação de 
professores produz duas consequências: a primeira diz 
respeito a evasão dos alunos em função da defasagem 
na aprendizagem; e a segunda diz respeito à qualidade 
da aprendizagem dos alunos que não se evadem do 
sistema, aprofundando as desigualdades sociais e 
econômicas que marcam a sociedade brasileira.  

A formação inicial e continuada do professor 
para a condução segura e equilibrada de seu trabalho, 
como dele se espera, representa uma prioridade para a 
melhoria na qualidade da Educação. Isso se torna 
particularmente significativo com o advento das 
Tecnologias Digitais (TD) aplicadas à Educação, uma 
vez que, ainda, grande parte dos profissionais da 
Educação são imigrantes digitais, ou seja, são pessoas 
nascidas em meio a uma cultura analógica e que não 
têm fluência tecnológica para atuarem no contexto da 
cultura digital, do qual os estudantes já não conseguem 
se imaginar fora (SCHLEMMER, 2006).  

O drama dos professores nascidos e formados 
antes do último quarto do século XX, segundo Johnson 
(2001), foi se desdobrarem, sob fogo cruzado, entre o 
analógico e o digital. Filtros de informações marcaram 
essa transição, traduzindo sinais analógicos, imprecisos 
e complexos, mas que faziam parte do cotidiano dos 
professores, em zeros e uns da linguagem digital, para 
retratar a vida em sociedade. Essas metaformas, ou 
esses mapeamentos de bits foram dominando os 
espaços da sociedade contemporânea: “trabalho, 
divertimento, amor, família, arte elevada, cultura 
popular, política”. (JOHNSON, 2001, p. 47) 

Essa mudança caracteriza a transição do 
mundo dos media analógico, de escassez, com número 
limitado de canais de transmissão e mínimas 
possibilidades de interação, para o mundo dos media 
digital de abundância, onde cada criador de conteúdos 
(filmes, música, jogos, hipertextos) pode ter acesso a 
uma audiência ilimitada e de alcance mundial, por 
meio de servidores que permitem a procura de bens 
culturais. A grande conquista que advêm dessa 
mudança de paradigma comunicacional, recai sobre a 
possibilidade de cada um de nós sermos produtores 
ativos de conteúdos e não apenas consumidores 
passivos, como ocorria no mundo das media analógico. 
Isso implica, porém, no domínio das ferramentas 
digitais. 

Em relação as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) aplicadas à Educação, as ações do 
ProInfo se intensificaram ao longo dos anos, sendo 
investido um valor significativo de recursos para a 
compra de equipamentos (computadores, projetores 
multimídia, notebooks, tablets, entre outros), visando 
garantir a inclusão digital da comunidade escolar. 
Certamente, porém, por mais impressionantes que os 
números possam parecer, essas aquisições não foram 
suficientes para atender a demanda. Entretanto, o 
principal problema não está na aquisição e distribuição 
dos equipamentos, mas na falta de planejamento para 
fazer essa estrutura funcionar.  

Percebemos que há uma falta de sincronia 
entre a aquisição e distribuição dos equipamentos e a 
formação do professor para o uso pedagógico desses 
recursos. Na prática, por se tratar de um programa 
governamental, o Proinfo, por meio de ações mediadas 
pelo Estado enquanto política de governo numa 
sociedade capitalista, gera resultados que 
recorrentemente não produzem a transformação da 
realidade, mas sim, uma simples adequação dos 
mesmos às exigências dos meios de produção e do 
mercado (DAMASCENO; BONILLA; PASSOS, 
2013). 

Isso ocorre porque, segundo Damasceno, 
Bonilla e Passos (2013), nessa dimensão, o Estado se 
define como o espaço público da regulação que garante 
a reprodução do capital e a manutenção do status quo 
sociedade capitalista, não só por meio das políticas 
sociais, mas também pela manutenção da própria 
ordem política. Nesse contexto, as políticas de 
governo, entre elas as políticas de inclusão digital e de 
formação docente para uso das TIC, têm seus objetivos 
circunscritos aos interesses do capital. Por isso são 
priorizadas ações formativas que visam a mera 
instrumentalização técnica dos sujeitos e a simples 
distribuição de equipamentos. 

Segundo Alonso (2008), a incorporação de 
tecnologias na escola nessa lógica, contribui, no 
máximo, para o aceleramento da crise de identidade 
que alcança os professores. Para que isso não ocorra, as 
TIC, ao serem integradas na prática pedagógica do 
professor, precisam ser (re)significadas e 
contextualizadas, visando mediar os processos de 
ensino e aprendizagem sem se tornarem um fim em si 
mesmas. O sentido das TIC, em si mesmas, na prática 
escolar define não somente determinado uso, mas 
termina, também, por sedimentar uma cultura tecnicista 
e um apelo ao consumo que interessa apenas ao 
mercado (ALONSO, 2008). 
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A história da Educação e da Pedagogia nos 
ensina pensar sobre tais processos. A aparição dos 
livros, por exemplo, trouxe inquietações a respeito da 
legitimidade do professor como depositário do saber. 
Não é diferente no caso das TIC, com um agravante, a 
abundância nos formatos e na quantidade das 
informações, traz à tona, com mais força, 
questionamentos sobre o papel do professor nos 
processos de ensino e aprendizagem. De acordo com 
Alonso (2008, p. 755): 

Do ponto de vista pedagógico, o uso das TIC 
no contexto escolar e as significações sobre elas têm 
implicado transformações que relativizam a função do 
professor como transmissor de conhecimento, 
deslocando o centro da questão para o “protagonismo” 
dos alunos. O problema é que a escola, como 
instituição, está ainda marcada pela lógica da 
transmissão, fazendo colidir a lógica das TIC e a lógica 
escolar. 

A oferta das TIC, portanto, não produziu 
mudança na postura dos atores envolvidos no processo 
quanto à produção e à socialização dos conhecimentos 
historicamente acumulados. Alunos e professores não 
desenvolveram entre si interações em rede 
significativas para o ensino e a aprendizagem. Muitos 
fatores contribuíram para isso. Aqui também se aplica a 
lei da insuficiência comum na implantação das 
políticas públicas desenvolvidas no Brasil. 
Equipamentos insuficientes, formação do professor 
insuficiente, infraestrutura lógica, elétrica e de 
mobiliário dos laboratórios insuficientes, qualidade da 
conexão a internet insuficiente, em fim, um rol de 
insuficiências quase interminável. 

Além disso, essa discussão não pode ficar 
restrita a incorporação das TIC nas práticas 
pedagógicas, mas precisa incluir, sobretudo, a 
necessária reflexão sobre a função da escola e sua 
organização para o atendimento às demandas da 
sociedade. Esse é um aspecto muitas vezes esquecido 
nessa discussão. Quando se pensa nas TIC aplicadas à 
Educação, conforme Kenski (2007), a preocupação 
recai sobre as competências requeridas dos atores 
envolvidos no processo educativo (professores, alunos 
e gestores), com ênfase nas competências do professor 
para encontrar no uso das TIC uma alternativa aos 
modelos tradicionais de Educação. Ou seja, cabe ao 
professor contextualizar e dar sentido ao uso das TIC 
em sua prática, quando ele se quer entendeu esse 
confuso processo de transformação de paradigma que a 
passagem dos media analógico para os media digital 

produziu na sociedade como um todo e na Educação 
em particular. 

É evidente a importância e responsabilidade 
dos professores no processo de construir significados 
para as práticas pedagógicas com o uso das TIC, mas 
não se pode jogar sobre ele essa carga sem lhe oferecer 
as condições intelectuais, materiais e psicológicas 
mínimas, necessárias a essa construção. Segundo 
Alonso (2008), O problema é que essas competências 
são requeridas do professor por meio de pressões, 
tendo como justificativa o fato de que isso é 
fundamental para o alcance da qualidade na Educação, 
pela qual ele é o principal responsável. Assim, 
constrange-se o professor às mudanças em seu perfil 
profissional, sem considerar as bases de sustentação 
para essa mudança.  

Essa crise de identidade vivida pelo professor 
imigrante digital, em função da introdução das TIC na 
Educação tende a ser superada, mas isso não ocorrerá 
sem uma efetiva contribuição de políticas públicas, 
criadas em um contexto de diálogo que envolva a 
participação direta desses professores. Mesmo em 
relação a nova geração de professores, nativos digitais, 
a superação dessa crise não se dará de forma 
automática e imediata, uma vez que eles carecerão de 
referências que os ajudem no processo de construção 
dessa nova identidade docente, caso contrário, eles 
tenderão a reproduzir o modelo de educação que 
experimentaram como estudantes.  

Além disso, as mudanças promovidas pelo 
avanço das TIC, que ocorrem de forma acelerada, 
dificultam esse processo, pois mesmo os nativos 
digitais que assumem o professorado, estão sendo 
permanentemente defasados em relação as novas 
linguagens tecnológicas próprias das novas gerações de 
recursos e usuários dessas tecnologias que vão 
surgindo.  

 
3. A INOVAÇÃO E A ROBÓTICA 
EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO DOCENTE 

A escola, no contexto do sistema a qual 
pertence, constitui-se em uma instituição estável, capaz 
de sobreviver a muitas mudanças, incluindo as que 
afetam sua missão, seus recursos e a renovação 
permanente de seus quadros de discentes e até de 
docentes e gestores. Segundo Thurler (2007, p. 25), tal 
estabilidade é positiva no sentido de garantir sua 
coerência e a continuidade de sua ação coletiva e das 
práticas pedagógicas individualizadas, entretanto, 
segundo esse autor (2007), quando essa estabilidade 
passa a ser a lógica dominante de sua estrutura 
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organizacional, ela produz uma rigidez, que se traduz 
em imobilidade, com um forte prejuízo na qualidade do 
ensino e da aprendizagem. A escola precisa preservar 
um certo nível de estabilidade, sem, entretanto, negar a 
possibilidade de novas práticas que possam torná-la 
mais relevante diante das mudanças da sociedade e 
suas novas demandas.  

Um fato, incontestável, entretanto, é o de que 
inovações nas práticas de ensino requerem um 
permanente aprendizado. Quanto mais complexas 
forem as atividades e as ferramentas pedagógicas que 
inserimos em nossa prática, mais sofisticados os 
raciocínios requeridos, o que exigirá maior tempo e 
esforço para desenvolvê-los com qualidade. Nesse 
sentido, as mudanças, introduzidas pelas inovações 
nem sempre se realizam, pois apresentam custos.  

Elas supõem novas aprendizagens, riscos de 
fracasso, uma perda provisória de rotinas e de 
referências, o luto de certos hábitos, uma fase de 
mínima eficiência. [...]. Desde a infância, 
desenvolvemos a arte de pesar os prós e os contra e a 
hesitar entre o status quo e a mudança (THURLER, 
2007, p. 18).  

Hargreaves (2002, p. 119) afirma que: “se o 
professor tem muito para fazer, não o fará bem”. 
Portanto, é definitivamente necessário entender que o 
professor precisa de tempo para pensar e repensar sua 
prática, redefinir suas prioridades e inserir-se 
voluntariamente e apoiado pelo sistema educacional 
através de políticas públicas, em programas de 
formação continuada que lhe permitam o domínio de 
ferramentas pedagógicas inovadoras. A insuficiência 
generalizada é a causa das experiências de fracasso dos 
projetos inovadores em Educação, especialmente com 
as TIC. Equipe de formadores insuficiente, material 
didático ou equipamento insuficiente, tempo de 
formação insuficiente, tempo para estudo insuficiente, 
acompanhamento das ações insuficiente, apoio e 
incentivo por parte da direção e/ou coordenação 
insuficiente, avaliação das ações insuficiente. Em fim, 
um rol de insuficiências que faz todo um projeto, as 
vezes de excelência, não se consolidar.  

Inovação das práticas pedagógicas, segundo 
Alonso (2008), aponta para a incorporação de um 
projeto que reorganize o cenário escolar, ensejando 
uma lógica que afirme o papel da escola nos processos 
de ensino e aprendizagem. Esse processo inclui definir 
no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, 
propostas para o uso efetivo das TIC como ferramentas 
de apoio ao trabalho dos professores para o alcance de 
seus objetivos, criando condições para que isso 

efetivamente ocorra (ALONSO, 2008). A dificuldade 
com a questão da infraestrutura, desarticulação das 
políticas e programas do MEC, insistência com 
processos de formações aligeirados com foco na 
instrumentalização, falta de rede de internet, dentre 
outras questões, compromete a implementação das 
políticas e não garante a inclusão digital dos sujeitos e 
o uso eficaz das TIC como ferramenta pedagógica 
inovadora.  

A relação de insuficiências, acima descritas, 
entre outras, tem uma influência decisiva nos projetos 
pedagógicos de inovação que incluem o uso das TIC. 
São elas que carregam para dentro do sistema 
educacional com um todo – setor público e privado, 
com algumas boas exceções, em ambos – 
incompetências e ineficiências. A consequência disso é 
a perpetuação de condições de trabalho que dificultam 
a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem 
desejada pela sociedade, anunciada pelos poderes 
responsáveis pelas políticas públicas e perseguida pelos 
profissionais da Educação que não perdem a esperança 
e não permitem que seus sonhos sucumbam diante da 
realidade que se impõe. 

Nos últimos anos tem ocorrido um grande 
desenvolvimento da RE, entendida como uma TE 
inovadora que incorpora uma forte sinergia ao processo 
de ensino e aprendizagem, potencializando o trabalho 
do professor para a formação integral do estudante. 
Entretanto, sua implementação implica um processo de 
formação dos profissionais envolvidos que não é 
simples, uma vez que se trata de uma tecnologia que 
envolve conhecimentos que vão além da 
instrumentalização para o simples uso de um 
dispositivo ou sistema, exigindo a compreensão de 
conceitos e práticas de caráter, sobretudo, técnico, que, 
ainda, estão circunscritos a área das tecnologias, 
especialmente as voltadas a análise e desenvolvimento 
de sistemas. 

Esses conceitos referentes, por exemplo, a 
lógica de programação e aos princípios de 
funcionamento dos sistemas robóticos, bem como a 
capacidade de integrá-los aos conhecimentos 
curriculares de Matemática, Ciência, História, 
Geografia, Língua Portuguesa, Física, Química, 
Eletrônica, e tantos outros que compõem o universo de 
saberes produzidos pela humanidade e que cabe a 
escola difundir nos diferentes níveis de ensino, 
mostram a complexidade desse processo. O domínio 
desse conjunto de conhecimento por parte do professor 
requer tempo, dedicação, abertura ao novo e 
persistência. Entretanto, como vimos até aqui, esses 
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são recursos escassos no contexto da educação 
brasileira em relação aos profissionais que 
desenvolvem a função docente.  

 
4 SÍNTESE E DESDOBRAMENTOS 

Sinteticamente o que discorremos nesse artigo 
afirma que as políticas públicas em educação, 
particularmente as que se aplicam a formação de 
professores para uso das tecnologias, especialmente as 
tecnologias inovadoras, como a RE, são insuficientes. 
Essa insuficiência não é uma consequência simples e 
direta da falta de recursos, mas ela cumpre um 
propósito ideológico de dominação. A falta de recursos 
para a aplicação dessas políticas constitui a afirmação 
desse propósito, porque os impostos recolhidos são 
sistemática e prioritariamente usados para atender aos 
interesses do mercado. 

Nessa equação perversa a sociedade sempre 
sai perdendo, porque os bilhões destinados a 
manutenção do capital mundial, deixam de ser 
aplicados em áreas sociais fundamentais. Portanto a 
Educação, que é prioridade no discurso, ocupa um 
lugar secundário na destinação dos recursos para a 
implementação das políticas públicas, o que produz 
consequências diretas no desenvolvimento do país e no 
aumento descontrolado dos problemas sociais 
(violência, precarização da saúde, destruição do meio 
ambiente, entro outros). 

Como educadores comprometidos com uma 
Educação socialmente referenciada, somos desafiados 
a lutar pela transformação dessa realidade, assegurando 
às novas gerações uma formação sólida, como afirma 
Saviani (2017), que desenvolva uma visão crítica da 
realidade, inclusive em relação ao papel das TIC na 
sociedade. Isso pressupõe o enfrentamento da exclusão 
em todas as suas formas, incluindo aqui a exclusão 
digital. Neste sentido, o grande desafio da escola na 
atualidade, é fazer os estudantes serem, sobretudo, 
produtores de tecnologias, dominando os processos de 
criação de conteúdos, não se contentando em ser 
consumidores passivos de tecnologias feitas por 
terceiros, em geral com o objetivo de estimular o 
consumo.  

A tecnologia é uma linguagem e os estudantes 
precisam aprender seus códigos. As pessoas, em 
particular os jovens, não podem ser reféns de uma 
linguagem que não dominam. Há uma corrente de 
pensamento e um movimento internacional crescente 
na educação, entendendo que no momento atual e de 
forma mais intensa, em um futuro próximo, aqueles 
que não souberem princípios de programação serão 

considerados analfabetos funcionais. Existe uma 
palavra que define aqueles que não se enquadrarem 
neste critério analfabyte3 (DURAN, 2010). 

As tecnologias devem estar presentes no 
cotidiano das disciplinas. Mas os professores podem 
questionar: como fazer isso se meus estudantes sabem 
lidar com as tecnologias melhor do que eu? E a 
resposta é muito simples: professores precisam ter a 
coragem de aprender com os estudantes e por eles 
próprios. Isso pressupõe aprender juntos, em um 
processo de construção colaborativa de conhecimentos, 
buscando a superação de suas limitações, inclusive no 
que diz respeito à utilização passiva das tecnologias.  

Aprendemos a ler e a escrever para comunicar 
e ensinar o que sabemos aos outros, através da criação 
de objetos de ensino-aprendizagem. Não deve ser 
diferente com a linguagem tecnológica. Aprendemos 
essa linguagem para comunicar e para com ela criar 
objetos de ensino-aprendizagem. Esse é um grande 
desafio que, como profissionais da educação, temos a 
enfrentar na atualidade. 
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RESUMO: O presente trabalho analisa o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, criado pela 
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES, definido como um programa de valorização 
da formação docente, por fomentar a iniciação à docência aos alunos dos cursos de licenciaturas, contribuindo com a 
permanência, com o aperfeiçoamento da formação docente em nível superior e com a melhoria da qualidade da 
educação pública brasileira. Procura-se evidenciar a configuração do Pibid assumida na UFRN, nos anos de 2009 a 
2016. O trabalho sobre o Pibid como política decorreu de estudos realizados na Linha de Pesquisa Educação, Políticas e 
Práxis Educativas do Centro de Educação da UFRN e na construção da Dissertação de Mestrado no período de 2017 a 
2018. 
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1 INTRODUÇÃO 
O presente trabalho analisa o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 
PIBID, criado pela Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES, 
definido como um programa de valorização da 
formação docente, por fomentar a iniciação à docência 
aos alunos dos cursos de licenciaturas, contribuindo 
com a permanência, com o aperfeiçoamento da 
formação docente em nível superior e com a melhoria 
da qualidade da educação pública brasileira. Procura-se 
evidenciar a configuração do Pibid assumida na UFRN, 
nos anos de 2009 a 2016. O trabalho sobre o Pibid como 
política decorreu de estudos realizados na Linha de 
Pesquisa Educação, Políticas e Práxis Educativas do 

Centro de Educação da UFRN e na construção da 
Dissertação de Mestrado no período de 2017 a 2018. 

Para a realização desse trabalho utilizamos 
como procedimentos metodológicos a revisão 
bibliográfica, que possibilitou um maior 
aprofundamento da temática estudada, a partir de 
autores como GATTI E NUNES (2009), GATTI, 
BARRETTO E ANDRÉ (2011), MELLO (2012), 
MAUÉS E CAMARGO (2014). Foi realizada também a 
análise documental do Decreto nº 7.219/2010, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9.394/96), Projeto Institucional da UFRN para o Pibid, e 
documentos legais que institucionalizaram a formação 
de professores para a educação básica.  
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2 O PIBID COMO ESTRATÉGIA DE 
FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA 

A temática da formação dos professores nos 
cursos de licenciaturas, que inclui o incentivo e a 
valorização da profissão, tem sido um grande desafio 
para as políticas educacionais no Brasil. O processo 
formativo de professores no Brasil tem sido 
historicamente discutido no âmbito das instituições 
educacionais, assim como pela sociedade civil, o que, 
consequentemente, tem despertado cada vez mais o 
interesse de pesquisadores. Isso pode ser atribuído ao 
fato de que ainda persiste, na realidade educacional 
brasileira, uma carência de professores qualificados para 
o exercício da profissão, nos diversos níveis e 
modalidades; pela desvalorização dos profissionais da 
educação que, entre outros fatores, tem impulsionado o 
abandono da profissão. De acordo com Maués e 
Camargo (2014), os objetivos de atrair os alunos para a 
atuação no magistério não são atingidos devido à falta 
de cumprimento das políticas de formação de 
professores em sua totalidade. 

Gatti e Nunes (2009) ao investigarem as 
propostas curriculares de cursos de licenciatura no 
Brasil, constataram que o foco dos cursos de 
licenciatura fixa-se no modelo professor-aluno, com o 
predomínio da teoria e de disciplinas voltadas à 
formação genérica referente à formação para a prática 
docente. Nessa perspectiva, percebe-se que há um 
reconhecimento de que a formação inicial de 
professores deixa a desejar no que se refere aos 
conhecimentos e às habilidades necessárias para 
enfrentar os desafios do exercício da docência, 
colocando em xeque a ação da universidade durante a 
formação dos docentes. Isso porque, a relação entre 
teoria e prática se faz quase ausente no currículo, 
indicando, assim, uma formação mais abstrata e 
desarticulada do contexto real de atuação do professor. 
As práticas educativas nas salas de aula em âmbito 
escolar são o centro do trabalho escolar e do professor, 
as quais não são abordadas de forma adequada na 
formação inicial. 

A discussão acerca da formação docente gira 
em torno de sua prática enquanto um profissional que 
deverá formar um cidadão crítico, reflexivo e ativo na 
solução dos problemas na sociedade em que está 
inserido. Sendo assim, é ressaltada a importância de que 
o foco do processo de ensino seja o aluno, objetivando o 
estímulo de suas competências. O Parecer CNE/CP 
9/2001, de 8 de maio de 2001, sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação dos Professores 
da Educação Básica, foi aprovado diante de inúmeras 

dificuldades referentes a melhoria da educação básica, 
com destaque no despreparo dos professores em sua 
formação de uma maneira geral, com metodologias de 
ensino tradicionais e a ausência de práticas que 
contemplassem o desenvolvimento e a vivência dos 
alunos, que tem relação direta com algumas 
características específicas dos mesmos. Dentre as 
prioridades da prática docente, foram elencadas: 

• orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos 
alunos; 

• comprometer-se com o sucesso da aprendizagem 
dos alunos; 

• assumir e saber lidar com a diversidade existente 
entre os alunos; 

• incentivar atividades de enriquecimento cultural; 
• desenvolver práticas investigativas; 
• elaborar e executar projetos para desenvolver 

conteúdos curriculares; 
• utilizar novas metodologias, estratégias e materiais 

de apoio; 
• desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em 

equipe. (BRASIL, 2001). 

Consideramos que a formação docente 
necessita estar direcionada para a escola de educação 
básica desde o Ensino Superior a fim de possibilitar 
uma visão e ensino mais significativo para que haja uma 
relação efetiva entre teoria e prática. Corroboramos com 
Mello (2012) ao afirmar que “A importância da prática 
decorre do significado que se atribui à competência do 
professor para ensinar e fazer aprender. Competências 
são formadas na prática; portanto, isso deve ocorrer 
necessariamente em situações concretas, 
contextualizadas.” (MELLO, 2012, p. 2). Na tentativa 
de solucionar os problemas referentes à desarticulação 
entre teoria e prática durante a formação, o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 
se caracteriza como um importante Programa de 
incentivo e valorização docente para os graduandos das 
licenciaturas, uma vez que possibilita que o aluno, ainda 
nos primeiros períodos do curso, possa estar inserido na 
rotina das escolas, participando ativamente no processo 
de ensino-aprendizagem e na solução dos problemas 
enfrentados em sala de aula. O Programa objetiva ainda 
contribuir para a melhoria de qualidade da educação 
básica pública brasileira. 

O Pibid foi criado como um Programa piloto 
por meio da primeira chamada de projetos do Edital 
MEC/CAPES/FNDE, publicado no dia 12 de dezembro 
de 2007, limitando-se às universidades federais e 
priorizando os projetos das áreas de Biologia, 
Matemática, Química e Física, em consequência da 
escassez de professores dessas disciplinas. Foram 44 
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projetos de instituições de ensino superior selecionados 
nessa primeira chamada. Objetivando o preparo do 
Programa para a função de fomentar a iniciação à 
docência aos graduandos das licenciaturas para atuarem 
na educação básica da rede pública, essa primeira 
chamada contou com uma ação entre o Ministério da 
Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior 
– SESu; a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES, e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE. Seu principal 
objetivo era o de diminuir a distância que existe entre a 
Educação Básica e as Instituições de Ensino Superior. 
Sendo assim, aliar teoria e prática, promovendo a 
valorização do magistério, focando nos graduandos dos 
cursos de licenciatura, partindo da premissa de que, por 
meio do programa, sejam estimulados a permanecerem 
nos cursos.  

O Programa foi oficializado como política 
pública no ano de 2010, por meio do Decreto 7.219, 
vinculado à Diretoria de Educação Básica – DEB, 
criado com o objetivo de fomentar a iniciação à 
docência para os alunos dos cursos de licenciatura por 
meio de projetos realizados nas escolas públicas de 
ensino fundamental e médio, a partir do momento em 
que foi atribuída à CAPES a função induzir e fomentar a 
formação inicial e continuada de profissionais da 
educação básica e ainda estimular a valorização do 
magistério em todos os níveis e modalidades de ensino, 
diante de um extenso trabalho há 60 anos na pós-
graduação. Isso porque, há uma carência no que diz 
respeito à formação de professores, inicial e/ou 
continuada na perspectiva da práxis.  

No que diz respeito à formação de 
professores, há de se operar uma mudança 
da epistemologia da prática para a 
epistemologia da práxis, pois a práxis é 
um movimento operacionalizado 
simultaneamente pela ação e reflexão, isto 
é, a práxis é uma ação final que traz, no 
seu interior, inseparabilidade entre teoria 
e prática. (GHEDIN, 2005, p. 133) 

O Ministério da Educação - MEC ao conceber 
a formação de docentes da educação básica como um 
processo contínuo, que acontece desde a formação 
inicial e prossegue ao longo de toda a vida profissional, 
monta um aparato institucional de formação docente, 
orientado pela perspectiva de instituição de um sistema 
nacional de educação. Objetivando colaborar com o que 

está previsto na legislação, o Ministério de Educação 
(MEC), delegou à CAPES o apoio e a indução de ações 
voltadas à formação de professores por meio da criação 
da Diretoria da Educação Básica - DEB, responsável 
por essas articulações. O Pibid é o terceiro dos três 
programas que são voltados à formação inicial do 
professor da educação básica incentivado pela 
DEB/CAPES. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB veio a alterar o seu texto e incluiu o 
Pibid na Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, no seu 
Art. 62,§4 e §5: 

§ 4º A União, o Distrito Federal, os 
Estados e os Municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e 
permanência em cursos de formação de 
docentes em nível superior para atuar na 
educação básica pública.  

§ 5o A União, o Distrito Federal, os 
Estados e os Municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério 
para atuar na educação básica pública 
mediante programa institucional de bolsa 
de iniciação à docência a estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura, de 
graduação plena, nas instituições de 
educação superior.” (BRASIL, 1996) 

A alteração realizada pela Lei representa a 
importância do Programa enquanto política pública no 
país, partindo da concepção de que a educação de 
qualidade se faz com profissionais capacitados e 
valorizados, contribuindo com a qualidade de vida 
humana e social, na formulação de cidadãos críticos e 
reflexivos. O financiamento das bolsas objetiva 
contribuir para a diminuição da evasão dos alunos na 
graduação, ao mesmo tempo em que valoriza a 
profissão docente, por meio da dinâmica dos projetos 
que desenvolve nas escolas da rede pública. 

O Programa propõe atender ao Plano de Metas 
e Compromisso Todos Pela Educação, previsto no Plano 
de Desenvolvimento da Educação – PDE e sua equipe é 
formada pelo Coordenador Institucional, por um 
Coordenador de área de gestão de processos 
educacionais, Coordenadores das Áreas, Supervisores 
(nas escolas da rede pública conveniadas) e bolsistas de 
Graduação, os quais são beneficiados com bolsas 
remuneradas. As bolsas remuneradas têm valores 
diferenciados para cada tipo de função e são pagas pela 
Capes por meio de crédito bancário: 

Quadro 1.Valores das bolsas remuneradas por modalidade 
Equipe – Função Remuneração 
Iniciação à docência R$ 400,00 
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Supervisão R$ 765,00 
Coordenação de área R$ 1.400,00 
Coordenação de área de gestão de processos educacionais  R$ 1.400,00 
Coordenação Institucional  R$ 1.500,00 
Fonte: CAPES/PIBID    

 

Segundo o Portal da CAPES, a iniciação à 
docência refere-se aos alunos das diversas licenciaturas 
das áreas abrangidas pelos subprojetos, com bolsa 
remunerada de R$ 400,00. A Supervisão são os 
professores das escolas públicas, que recebem os 
subprojetos do Programa, e que supervisionam no 
mínimo cinco e no máximo dez bolsistas de 
licenciaturas, com a bolsa de 765 reais. A Coordenação 
de Área são os professores das licenciaturas da IES que 
coordenam os subprojetos, recebendo o valor de 1.400 
reais. A Coordenação de Área de Gestão de Processos 
Educacionais recebe o mesmo valor de 1.400 reais e é 
composta por um professor da licenciatura que auxilia 
na gestão do projeto na IES. Por fim, temos a 
Coordenação Institucional, que se trata do professor da 
licenciatura que coordena o Programa Pibid na IES, 
com a bolsa remunerada de 1.500, a de maior valor. De 
modo a garantir os bons resultados educacionais, os 
coordenadores de área e os supervisores orientam os 
discentes bolsistas. O recebimento das bolsas também é 
fundamental, porque permite que esses alunos possam 
custear as suas necessidades diárias e deslocamentos 
entre a universidade e as escolas em que estão atuando. 

 
3 O PIBID NA UFRN 

Ao delinear o seu Projeto Institucional do 
Pibid, a UFRN pauta o seu plano de trabalho 
identificando uma preocupação acerca da qualidade da 
educação básica, bem como do ensino superior no 
estado do Rio Grande do Norte diante dos resultados 
insatisfatórios nos Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica – IDEB e Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes – Enade. A universidade 
aponta para a necessidade de que a instituição possa dar 
a devida atenção à educação básica ao ofertar a 
formação inicial e continuada, por reconhecer que a 
qualidade da educação básica está inteiramente ligada à 
formação dos licenciandos e das oportunidades 
oferecidas a eles. 

O professor é o ator envolvido de forma 
indissolúvel no processo educativo, protagonista no 
trabalho educacional. As necessidades encontradas e 
colocadas em pauta no que se refere à estrutura e a 
dinâmica dos currículos dos cursos de formação de 

professores nas graduações no ensino superior, e a 
deficiência nas relações entre teoria e prática, têm 
refletido na emergência de implantação e 
implementação de programas em âmbito federal, 
estadual ou municipal que objetivem ajustar as relações 
entre a teoria e prática, favorecendo a inserção na 
docência (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011). 

Aderindo ao Programa, a universidade objetiva 
contribuir para a valorização do magistério, 
incentivando os estudantes que optam pela carreira 
docente, e também para a permanência dos estudantes 
nos cursos de licenciaturas. O seu projeto institucional 
está voltado para a necessidade de articulação entre a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 
Secretaria da Educação, da Cultura e dos Desportos do 
Rio Grande do Norte (SECD-RN). A equipe do 
Programa atua nas redes de ensino estaduais e 
municipais da Educação Básica na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio (modalidade 
normal) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), na qual 
é habilitada a atuação dos licenciados no espaço escolar. 
O Programa objetiva impactar positivamente na 
formação profissional docente, favorecendo um olhar e 
um compromisso dos estudantes com o ensino na escola 
básica. Todavia, embora a formação docente seja um 
aspecto protagonista no que diz respeito ao sucesso 
educacional, as condições de trabalho oferecidas aos 
professores e a infraestrutura da instituição em que 
atuam também exercem seus papéis determinantes nesse 
processo.  

A UFRN aderiu ao Programa desde o ano de 
2007, antes mesmo da instituição do seu Decreto. Os 
primeiros cursos contemplados foram os de Química, 
Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa (2 
campi – Natal e Currais Novos), Música e Filosofia. Os 
cursos de Geografia, Ciências Sociais, História (2 campi 
– Natal e Caicó) e o curso de Pedagogia, foram 
contemplados no Edital 2009 da CAPES. Além dos 
cursos nas modalidades presencial e à distância, o 
PIBID também conta com mais 2 subprojetos 
interdisciplinares com licenciandos e professores de 2 a 
4 diferentes cursos. Dessa forma, o Pibid/UFRN atende 
a 26 cursos de licenciaturas, sendo 5 cursos à distância e 
21 presenciais, entre os municípios de Natal, Caicó, 
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Currais Novos, Nova Cruz e Campo Redondo. Dentre as 
59 escolas que fazem parceria com o Pibid/UFRN, 39 
são de Natal, 3 de Parnamirim, 9 em Caicó, 6 em 
Currais Novos, 1 em Nova Cruz e 1 em Campo 

Redondo. No quadro 1, estão explícitos os dados de 
quantidade de bolsas ofertadas aos membros da equipe 
que compõem o Programa na universidade, nos anos de 
2009 a 2016. 

Quadro 2: Número de bolsistas Pibid na UFRN 

Ano Alunos Supervisores Coordenadores Total 
2009 80 8 8 96 
2010 204 22 14 240 
2011 282 30 14 326 
2012 420 46 23 489 
2013 420 46 23 489 
2014 809 107 47 963 
2015 807 102 56 965 
2016 702 102 48 852 
Fonte: PIBID/UFRN 

No Quadro 3, explicitaremos a variação do crescimento das bolsas com relação a um ano para outro, divididos 
também pelas categorias: alunos, supervisores e coordenadores: 

Quadro 3. Crescimento % anual dos tipos de bolsas 
Ano Alunos Supervisores Coordenadores Total 

2009 - 2010 155% 175% 75% 150% 

2010 - 2011 38% 36% 0 36% 

2011- 2012 49% 53% 64% 50% 

2012 - 2013 0% 0% 0% 0% 

2013 - 2014 93% 133% 104% 97% 

2014 - 2015 0% -5% 19,15% 0% 

2015 - 2016 -13% 0% -14,3% -11,7% 

Fonte: PIBID/UFRN    
É importante percebermos que entre os anos de 

2009 e 2010, as bolsas concedidas à toda a equipe do 
Programa apresentaram o maior crescimento, 
totalizando 150%. Podemos atribuir esse aumento entre 
os dois primeiros anos à criação do Plano Nacional de 
Formação Professores da Educação Básica – Parfor no 
ano de 2009 e a instituição do Decreto do Programa nº 
7.219 do ano de 2010. Do ano de 2012 ao ano de 2013 
não houve crescimento na quantidade de bolsas em 
nenhum dos membros da equipe, ela permaneceu 
estável, retomando esse crescimento no ano de 2014. 
Contudo, no ano de 2015 não houve crescimento nas 
bolsas dos alunos e um decréscimo nas bolsas dos 
Supervisores de -5%. Em 2016, a quantidade de bolsas 
para os Alunos volta a crescer timidamente e a 
quantidade de bolsas dos Supervisores segue estável. 

A partir do ano de 2014, o Pibid/UFRN iniciou 
um trabalho de proporções desafiadoras. Em 2015, 
houve ausência de recursos financeiros de apoio e 
incentivo à realização das atividades programadas. A 
concessão de bolsas foi comprometida e grande parte 
das atividades só pôde ser desenvolvida diante do apoio 
de recursos materiais cedidos pela escola pública. 

Dificuldades foram vivenciadas decorrentes da própria 
instabilidade institucional vivida pelo PIBID, em nível 
nacional, no ano de 2016. As incertezas sobre o formato 
do Programa e, até, sobre a sua continuidade, foram um 
fator de desestímulo e desmobilização para alguns 
envolvidos. Para assegurar seus direitos, estes 
profissionais necessitam, por vezes, suspender suas 
atividades. Isto causa problemas de descontinuidade de 
ações, chegando a inviabilizar atividades previamente 
planejadas. As atividades realizadas nas escolas tiveram 
de ser desenvolvidas com os recursos próprios e/ou de 
colaboradores das escolas públicas envolvidas e 
comprometidas com o Pibid/UFRN. 

O Fórum Nacional dos Coordenadores 
Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Forpibid), por meio de um novo 
comunicado oficial, se manifestou contra os cortes das 
bolsas PIBID em todo o país. O término previsto para o 
fim de fevereiro de 2018 resultaria, contudo, na extinção 
de 70 mil bolsas e de contratos de parceria com mais de 
5 mil escolas. Isso porque, por decisão da 
CAPES/MEC, as bolsas do PIBID e PIBID Diversidade 
não seriam mais prorrogadas. Estudantes das mais 



 

 
 

309 

diversas universidades estariam sendo comunicados 
sobre o término de suas bolsase sendo chamados a 
assumirem a posição de “colaboradores voluntários” 
sem o recebimento das bolsas e sem mesmo ajuda 
financeira para a locomoção até as escolas lócus dos 
estágios. Todavia, no que se refere aos licenciandos, foi 
divulgada uma lista com o resultado final de 
distribuição de cotas de bolsa no dia 13/06/2018 no 
portal do Pibid, por meio do Edital CAPES 07/2018. 
Das 768 cotas solicitadas pela UFRN, apenas 529 cotas 
foram aprovadas.  

Diversos tipos de manifestações foram 
realizadas nas mais variadas cidades do país. Entidades 
se posicionaram por meio de cartas, chamadas de “Carta 
em defesa do PIBID”, a qual foi assinada por mais de 
100.000 pessoas. Muitas mobilizações nas redes sociais 
foram realizadas por membros das equipes que fazem 
parte do Programa: bolsistas, professores supervisores e 
professores coordenadores. Diante de tamanha 
mobilização, o movimento conseguiu suspender o 
Ofício Circular nº 2/2016-CGV/ DEB/Capes, que 
determinava o desligamento de mais de 
45.000estudantes do Programa, além de definir a 
instituição de uma comissão composta por 
parlamentares, reitores, MEC, Capes e Fórum Nacional 
dos Coordenadores Institucionais do Pibid (Forpibid), 
com o intuito de definir as novas condições de 
funcionamento do Programa. 

 
CONCLUSÕES 

O debate em torno do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência-Pibid nos mostra o 
quanto ele tem se constituído como um importante 
programa para a formação do professor e a permanência 
do estudante de graduação da UFRN, objetivando 
auxiliar na redução da retenção e evasão do aluno, tanto 
por questões financeiras, mas sobretudo, 
academicamente, no que diz respeito à valorização e 
reafirmação da prática docente. O Pibid vem realizando 
nas escolas ações que focalizam a prática para além da 
alfabetização, utilizando a perspectiva do letramento e a 
inclusão social. A integração entre a educação básica e 
educação superior permite uma troca de experiências 
significativas entre os envolvidos nesse processo, 
bolsistas e professores, mediados por um professor 
supervisor.  

O Programa visa possibilitar uma formação 
mais sólida, através do confronto da teoria com a 
prática, formando o docente com um pensamento crítico 
e reflexivo, com participação ativa na solução dos 

problemas nas escolas em que atuam. Como ponto 
negativo, podemos explicitar a limitação na quantidade 
das bolsas, o que se caracteriza como um tamanho 
prejuízo para os licenciandos, tanto no que diz respeito 
às bolsas remuneradas, quanto em relação à inserção no 
cotidiano escolar, enriquecedor para sua formação, além 
dos prejuízos à rede pública, por não ser possível que 
todas as escolas sejam contempladas com os projetos do 
Programa. Ademais, a partir do ano de 2014 o Programa 
tem passado por dificuldades pela falta das verbas de 
custeio, o que diminuiu consideravelmente os recursos 
para desenvolvimento de projetos.  

A perspectiva é que haja a continuidade do 
Pibid/UFRN na formação inicial de professores nos 
cursos de licenciaturas, com a liberação de recursos 
financeiros para que sejam viabilizadas a execução dos 
planos, a melhoria da formação docente e da qualidade 
do ensino nas escolas públicas. Podemos concluir que as 
partes envolvidas contribuem uma com a outra: a 
iniciação à docência com a formação do aluno e o aluno 
com a melhoria da educação nesses níveis de ensino. 
Sendo assim, é importante ressaltar o valor que é 
atribuído ao Programa por tamanha riqueza e desafios 
proporcionados àquele profissional que atuará em sala 
de aula e enfrentará diversos desafios na educação 
básica, sobretudo, na rede pública de ensino.  
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RESUMO: O presente artigo aborda questões relacionadas a Formação Docente, onde enfatizamos a formação do 
professor e suas contribuições para efetivação da prática docente de qualidade, apresentamos também informações 
relevantes sobre a formação de professores sob a perspectiva do município de Afonso Bezerra. Nossa pesquisa deu-se 
em virtude de sabermos que no município de Afonso Bezerra/RN, ainda existem professores da Educação Básica da 
Rede Municipal de Ensino que não concluíram seus estudos a nível médio ou superior, com isso realizamos a pesquisa 
bibliográfica e documental, juntamente a Secretaria Municipal de Educação visto a necessidade de contextualizar nosso 
objeto de trabalho. Para fortalecer nossa pesquisa nos respaldamos nos estudos dos teóricos Vasconcellos, Nóvoa 
(1997), Freire (1997), Libâneo (1998), entre outros, que discorrem sobre a relevância da formação de professores. Neste 
sentido, este estudo pretende oferecer elementos para uma reflexão capaz de nortear a discussão sobre a formação 
docente e seus desafios e possibilidades. 

Palavras-chave: Educação. Formação Docente. Professor. 

 

1 INTRODUÇÃO 
Na contemporaneidade, a busca pela 

qualificação profissional está cada vez mais presente na 
vida profissional, uma vez que as mudanças são 
constantes, e o professor como integrante desse 
processo precisa se aperfeiçoar, haja vista que a 
qualificação profissional está intrinsecamente presente 
no cotidiano do professor e dos demais profissionais. 
Assim, a formação deve ser contínua para que haja de 
fato uma qualificação significativa e que permita ao 
profissional a reflexão sobre suas ações, o 
aprimoramento dos seus saberes, que contribuirá para o 
desenvolvimento de um trabalho eficiente e de 
qualidade. 

 De acordo com Libâneo (1998) os momentos 
de formação continuada levam os professores a uma 
ação reflexiva. Uma vez que o após o desenvolvimento 
da sua prática, os professores poderão reformular as 
atividades para um próximo momento, repensando os 
pontos positivos e negativos ocorridos durante o 
desenrolar da aula, buscando assim melhorias nas 
atividades e exercícios que não mostraram-se eficientes 
e eficazes no decorrer do período de aula.  Relacionado 
com a perspectiva de formação continuada baseada na 
ação reflexiva, a presente investigação tem como 

problemática: Quais os desafios e as possibilidades na 
formação de professores da rede municipal de ensino de 
Afonso Bezerra/RN.  

 É imprescindível que o professor busque 
aprender sempre, sendo capacitado e preparado para 
desenvolver seu trabalho, acreditando que a educação é 
o caminho para que ocorram mudanças significativas na 
sociedade, uma vez que para ser um bom profissional se 
faz necessário ter uma boa formação. 

Para Behrens, (1996, p.135) “A essência da 
formação continuada é a construção coletiva do saber e 
a discussão crítica reflexiva do saber fazer”. Dessa 
forma, é mister afirmar que o professor bem qualificado, 
um pesquisador, que busca aperfeiçoar seus 
conhecimentos, que estuda constantemente, que dialoga, 
interage com os colegas, torna-se mais reflexivo, crítico 
e construtivo. 

É muito importante que o professor invista na 
sua formação, para que tenha condições de desenvolver 
um trabalho significativo, um saber reflexivo para que 
ele possa superar barreiras inovando suas ações 
educativas tornando-as reflexivas e transformadoras. 

Nóvoa (1997), afirma que a formação 
continuada é, antes de tudo, uma releitura das 
experiências que ocorrem na escola, significando uma 
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atenção prioritária às práticas dos professores 
ressaltando-se que o espaço de formação continuada é o 
professor em todas as suas dimensões coletivas, 
profissionais e organizacionais concebendo essa 
formação como uma intervenção educativa solidária aos 
desafios de mudanças das escolas e dos professores. 

 Dessa forma nossa pesquisa deu-se em virtude 
de sabermos que no município de Afonso Bezerra/RN, 
ainda existem professores da Rede Municipal de Ensino 
que não concluíram seus estudos a nível médio ou 
ensino superior, com isso realizamos a pesquisa 
bibliográfica e documental referente ao período de 2009 
a 2016, juntamente a Secretaria Municipal de Educação 
de Afonso Bezerra/RN visto a necessidade de 
contextualizar nosso objeto de trabalho. Assim, o 
objetivo geral da pesquisa é discutir os desafios e as 
possibilidades da formação docente no Município de 
Afonso Bezerra/RN. De forma integrada, os objetivos 
são os seguintes: Discutir a formação de professores em 
relação a efetivação da prática docente de qualidade e 
apresentar a formação de professores sob a perspectiva 
do Município de Afonso Bezerra/RN. 

O trabalho também se justifica pela 
oportunidade de levar o professor a ter uma visão ampla 
da importância da formação continuada para o 
desenvolvimento de um trabalho pautado na qualidade, 
na intenção de conduzir a compreensão de que o 
aprimoramento dos conhecimentos é o norte para um 
aprendizado significativo. 

Como bem afirma Gardner (2002, p. 135) 
referindo-se ao saber docente “é na prática refletida, na 
reflexão que este conhecimento se produz na 
imparcialidade entre teoria e prática”. Vê-se que refletir 
sobre as ações docentes é muito relevante, leva a 
produção de conhecimento, com isso proporciona o 
professor refletir sobre o que ensinar, como ensinar e 
para quem ensinar, sabendo discernir com mais 
segurança como desenvolver seu fazer pedagógico, 
entendendo melhor sua tarefa de ensinar tendo 
autonomia, tomada de decisão e criatividade, sendo um 
mediador do processo de ensino aprendizagem. 

O presente trabalho nos fez ter uma nova visão 
desses professores que não deram continuidade a sua 
formação seja a nível médio ou nível superior por 
motivos diversificados, dentre outros, fato este que nos 
deixou bastante preocupados e com a incumbência de 
instigá-los a adentrar no mundo do saber do 
conhecimento, para que possam compreender o quanto é 
importante à formação continuada, a busca pelo saber. 
O professor necessita está em constante atualização, 
inovações e construção de novos saberes, mantendo-se 

qualificado, para que desenvolva um trabalho 
significativo, ciente que a formação continuada, é um 
dos pilares imprescindíveis para aliar a prática e a 
teoria, principalmente no contexto profissional. 

 O professor que procura reciclar seus 
conhecimentos, repensar seu fazer pedagógico, podem 
mudar para melhor suas ações educativas, suas 
estratégias metodológicas, sabendo o que precisa ser 
melhorado e o que deve ser continuado. 

 É válido ressaltar que estamos vivenciando a 
era da informação e do conhecimento, e a Educação é 
um dos mais complexos desafios da sociedade 
contemporânea, está ligada à consolidação das 
democracias, à participação social, à conquista da 
cidadania, à tolerância e a convivência pacífica, à 
qualidade de vida, à inserção ao mundo do trabalho, a 
capacidade de inovar e produzir conhecimentos, entre 
outros aspectos.  

 
2 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: 
CONTRIBUIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA 
PRÁTICA DOCENTE DE QUALIDADE 

Dada à conjuntura política e econômica do 
Brasil dos últimos anos, torna-se imperativo a 
discussão/ação de caminhos para avançar na qualidade 
educacional. Tais caminhos passam pelo 
enriquecimento do trabalho docente, construído 
conjuntamente como umas das alternativas para os 
desafios na consolidação de uma educação pública de 
qualidade. Não temos dúvida de que o diálogo e a união 
de esforços fazem a diferença. 

 Refletir sobre a formação do professor é muito 
relevante, tendo em vista que os avanços e as inovações 
da contemporaneidade. Todas essas mudanças estão nos 
levando a buscar constantemente o aprimoramento dos 
horizontes culturais, com o intuito de melhorar a 
qualidade e a eficácia da formação do professor. Como 
bem enfatiza Brzezinski e Garrido (2002): 

É necessário pôr em questão a formação 
pedagógica do licenciado, que segundo 
algumas pesquisas já não responde às 
exigências do preparo para a docência, 
assim como é indispensável identificar as 
razões das constantes resistências de 
estagiários e professores para 
modificarem suas práticas pedagógicas. 
(p.322). 

As mudanças advindas com a globalização, 
através dos avanços científicos e tecnológicos, exigem 
um permanente aperfeiçoamento dos professores da 
educação básica, principalmente no que concerne ao 
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conhecimento de sua área de atuação e aos avanços na 
área educacional.  

O professor que tem ciência da sua missão, da 
relevância do aprender constantemente, torna incessante 
o caminho da construção do conhecimento, haja vista 
que uma boa formação lhes permite trilhar novos 
caminhos, pesquisando, observando, inovando e 
aperfeiçoando os saberes.  

A formação do professor deve ser construída de 
maneira sólida e eficaz tornando o professor apto a 
lecionar em vários campos educativos sejam eles 
formais ou informais. Trata-se de formar um 
profissional bem instruído com capacidade de propor, 
analisar, refletir, questionar e, também, capaz de lidar 
com as diversidades, construindo conhecimentos 
essenciais para a sua formação pessoal e profissional. 

Vê-se que é imprescindível que o professor 
construa saberes que o leve a refletir, avaliar sua prática 
sempre pautada nos princípios éticos e morais, que 
perceba o quão é importante aprofundar seus 
conhecimentos. É preciso que o professor invista na sua 
formação, tornando-se um profissional competente, 
compreendendo o que é necessário fazer e de como 
fazê-lo para o desenvolvimento de um trabalho eficaz. 

Para Cró (1988); 

A competência para educar representa 
uma aprendizagem da autonomia 
profissional e pessoal e esta implica uma 
interiorização das responsabilidades 
inerentes a tarefa de educador. Na busca 
por uma competência é mister que o 
professor transforme a escola num espaço 
de desenvolvimento pessoal e profissional 
para que possa exercer plenamente a sua 
prática pedagógica. 

 No mbito das políticas de formação continuada 
para professores, o Plano Nacional de Educação (Lei 
13.005/2014) contempla uma meta específica de 
formação de professores, em que garante em regime de 
colaboração, no prazo ainda do primeiro ano de 
vigência do PNE aprovado em 2014, uma política 
nacional de formação dos profissionais de educação. 
Segundo os dados apresentados pelo Observatório do 
PNE, registrou-se em 2016 que 77% dos professores da 
Educação Básica tem curso superior, sendo a meta 
atingir 100% até o ano de 2024. Com relação aos 
docentes dos anos finais do Ensino Fundamental, 
também em 2016, registrou-se o percentual de 49% de 
docentes com formação de nível superior na área em 
que lecionam, contrastando com os 54% do número de 
docentes com nível superior em sua área de atuação:  

Dos 2,2 milhões de docentes que atuam 
na Educação Básica do país, 
aproximadamente 24% não possuem 
formação de nível superior (Censo 
Escolar de 2015) [...] até 2015, o número 
de diplomados cresceu quase 10 pontos 
percentuais (68,9%, em 2010, a 76,4%, 
em 2015). Vale ressaltar que os dados por 
região mostram grande disparidade entre 
o Norte e o Nordeste, onde há menos 
docentes com formação adequada, e as 
outras regiões do Brasil. E boa parte dos 
professores da Educação Infantil ainda 
não tem magistério nem curso superior 
(em 2014, eram 15,3%, segundo o INEP) 
(Observatório do PNE, 2017).  

Foi nesse contexto que, em maio de 2016, o 
Decreto N. 8.752 dispõe sobre a Política Nacional de 
Formação dos Profissionais da Educação Básica já 
como consequência das metas 15 e 16 do PNE, ambas 
relacionadas com a formação/qualificação de 
professores, tendo como princípios atender as 
especificidades do exercício docente em todas as etapas 
e modalidades da educação básica. 

Segundo Abrucio (2016), permanece presente 
nos resultados dos estudos sobre formação de 
professores que há na região Norte e Nordeste notória 
desigualdade de acesso à formação de qualidade. Tal 
realidade é apenas um dos indicativos dos desafios 
trazidos pelo PNE no sentido de garantir a todo o corpo 
docente da rede pública a formação adequada. 

A Formação dos Professores da Educação 
Básica foi uma das metas mais relevantes do Plano 
Municipal de Educação – PME (2015-2025) do 
Município de Afonso Bezerra, apesar de desafiadora, foi 
amplamente discutida e formulada em prol do 
direcionamento de políticas públicas para a valorização, 
progressão e formação acadêmica dos professores, com 
o intuito de somar esforços em regime de colaboração, 
para contribuir com o acesso dos professores ao ensino 
superior, e ainda possam ter formação específica de 
nível superior na área de conhecimento que atuam. 

 Um dos principais desafios para o 
cumprimento da Meta 15 para Formação de Professores, 
diz respeito à efetiva gestão para consolidar em sua 
plenitude o Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica, onde garanta aos docentes com 
formação de nível médio na modalidade normal, não 
licenciados ou licenciados em área diversa da atuação 
docente, em efetivo exercício, a formação específica em 
sua área de atuação. Portanto, é de suma relevância que 
o regime de colaboração aconteça em sua essência, e a 
União, os Estados, e os Municípios, busquem de forma 
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cooperada, claro com a delimitação das 
responsabilidades de cada ente federativo, a capacidade 
do poder público atender à demanda por formação 
superior dos profissionais do Magistério.  

A formação acadêmica do professor é uma 
condição imprescindível ao exercício profissional 
docente e em áreas afins. Porém, ao contrário, desse 
reconhecimento e das qualificações exigidas para o 
exercício profissional, o acesso à formação a nível 
superior de todos os professores da educação básica, no 
Brasil, infelizmente, não se concretizou, evidenciando-
se através dessa premissa uma meta a ser atingida, no 
contexto dos debates e das lutas históricas dos setores 
educacionais organizados na busca por uma educação 
de qualidade para todos. 

Traremos essa discussão de forma a discutir os 
aspectos específicos dessa realidade na rede municipal 
de educação de Afonso Bezerra, localizado no estado do 
Rio Grande do Norte. 

 
3 A FORMAÇÃO DOCENTE SOB A 
PERSPECTIVA DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN 

O Município de Afonso Bezerra situa-se no 
Estado do Rio Grande do Norte– RN, Brasil, localizado 
na microrregião de Angicos. Sua população, estimada 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), no ano 2017 é de 11.211 habitantes. Área 
territorial de 576,25 km². A criação do município se deu 
através da Lei nº 20, de 27 de Outubro de 1953, tendo 
sido desmembrado do município de Angicos. Afonso 
Bezerra é certificado pela UNICEF como município 
aprovado (Edição 2013-2016), ou seja, tem uma 
expectativa para com as crianças e os adolescentes da 
cidade nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer 
entre outras. A cidade também se destaca pelos seus 
lençóis freáticos, que ajudam a abastecer por meio de 
carros-pipa as cidades circunvizinhas. Sua grande bacia 
de água doce se encontra do na zona rural do município. 
Flor do Sertão, como é conhecida tem uma boa 
produção de barris de petróleo, o que gera muitos 
recursos para a cidade. Destaque também pela indústria 
eólica, Afonso Bezerra é sede de umas das maiores 
produções de energia eólica do estado. 

A rede municipal de ensino de Afonso Bezerra-
RN, dispõe de 10 escolas, sendo 02 localizadas na zona 
urbana e 08 na zona rural, atendendo a 
aproximadamente 1800 alunos, matriculados nas 
seguintes etapas e modalidades: Educação Infantil 
(creche e pré-escola), Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais e Finais) e Educação de Jovens e Adultos – 
(EJA). 

 Com base sobre os dados constantes no 
arquivo da Secretaria Municipal de Educação, o 
município de Afonso Bezerra/RN possui em seu quadro 
do magistério público municipal 112 (cento e doze) 
professores efetivos, destes apenas 10% (dez por cento), 
ou seja, 12 (doze) professores em efetivo exercício na 
educação básica, ainda não concluíram seus estudos a 
nível médio e/ou superior, já os demais professores 90% 
(noventa por cento) deles são graduados e/ou 
licenciados, além disso, a sua maioria possui pós-
graduação e 03 (três) já possuem mestrado.  

Partindo da análise dos dados expostos acima 
percebemos que o quadro de professores do magistério 
público da rede municipal de ensino de Afonso Bezerra 
é significativo e qualificado, que os mesmos quase que 
em sua totalidade tem ciência da importância de terem 
uma boa formação e consequentemente o 
desenvolvimento de uma prática docente pautada no 
conhecimento, na informação e inovação, e os que ainda 
não tiveram o entendimento de que necessitam 
ampliarem seus horizontes culturais, cabe-nos instiga-
los a buscarem novos saberes, compreendendo que é 
preciso se aperfeiçoar aprender cada vez mais, como 
bem enfatiza Freire (2002), o homem é um ser 
inconcluso e deve ser consciente de sua inconclusão, 
através do movimento permanente de ser mais. 

A educação é permanente não porque 
cada linha ideológica ou certa posição 
política ou certo interesse econômico o 
exijam. A educação é permanente na 
razão, de um lado, da finitude do ser 
humano, de outro, da consciência que ele 
tem de finitude. Mas ainda, pelo fato de 
ao longo da história, ter incorporado à sua 
natureza não apenas saber que vivia, mas 
saber que sabia e, assim, saber que podia 
saber mais. A educação e a formação 
permanente se fundam aí. (FREIRE, 
1997, p.20). 

 Os “professores” precisam compreender que a 
construção do conhecimento é fundamental para que 
possam desenvolver um trabalho eficaz para o 
delineamento de novos rumos, saberes que contribuirão 
tanto para o seu aperfeiçoamento pessoal e intelectual, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino. 

Pensar a formação de professores implica então 
em reconhecer, como também destaca Gatti (1996, 
p.88), que o professor: 

[...] é uma pessoa de um certo tempo e 
lugar. Datado e situado, fruto de relações 
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vividas, de uma dada ambiência que o 
expõe ou não a saberes, que podem ou 
não ser importantes para sua atuação 
profissional. [...]. Os professores têm sua 
identidade pessoal e social que precisa ser 
compreendida e respeitada: com elas é 
que se estará interagindo em qualquer 
processo de formação, de base 
continuada, e nos processos de inovação 
educacional. 

A formação docente no Brasil está alicerçada 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 
(Lei n. 9394/96), que visa regularizar, fazer cumprir e 
atender as necessidades do ensino nas suas diferentes 
modalidades. 

 Segundo o artigo 62 da LDB: 

A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura plena, 
admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal. (Redação 
dada pela lei nº 13.415, de 2017).  

Essa regra da LDB, não pode afetar o professor 
efetivo, pois a regulamentação das carreiras em vigor 
assegura o direito de estabilidade e de permanência para 
o professor leigo. Mas, tem um caráter fortemente 
indutivo, até porque a maioria dos planos de carreira 
prevê a progressão a partir da formação do professor.  

O objetivo das novas exigências é que o Brasil 
chegue perto dos indicadores de qualidade de países 
desenvolvidos, precisando, para isso, resolver o 
problema dos professores leigos, que dão aula sem 
estarem habilitados. A consecução dessa determinação e 
a consequente erradicação da categoria de professores 
leigos, tem sido abordadas como situações prioritárias 
no tocante a soma de esforços entre o poder público e as 
universidades, no sentido de repensar a qualificação 
docente, definir uma política global de formação do 
professor e oportunizar a qualificação dos professores 
que atuam nos diversos níveis e modalidades de ensino. 

Conforme Gatti e Barreto (2009), 

Vários fatores interagem na composição 
dos desafios à formação de professores, 
cuja análise revela a complexidade da 
questão. De um lado, temos a expansão da 
oferta de educação básica e os esforços de 
inclusão social, com a cobertura de 
segmentos sociais até recentemente pouco 
representados no atendimento escolar 
oferecido nas diversas regiões do país, 
provocando a demanda por um maior 

contingente de professores, em todos os 
níveis do processo de escolarização. De 
outro, as urgências colocadas pelas 
transformações sociais que atingem os 
diversos âmbitos da atividade humana e 
penetram os muros da escola, 
pressionando por concepções e práticas 
educativas que possam contribuir 
significativamente para a construção de 
uma sociedade mais justa, democrática e 
moderna. No quadro de fundo, um país 
com grandes heterogeneidades regionais e 
locais, e, hoje, com uma legislação que 
estabelece a formação em nível superior 
como condição de exercício do 
magistério, num cenário em que a 
qualidade do ensino superior também está 
posta em questão. (GATTI; BARRETO, 
2009, p. 12). 

O município de Afonso Bezerra, através da 
Secretaria Municipal de Educação, constatou que a 
formação docente deve ser parte prioritária de uma 
consistente política de valorização da educação, e na 
busca por direcionar esforços e investimentos à 
educação e a formação docente, aderiu em 2009 ao 
Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica – PARFOR que tem como objetivo 
principal induzir e fomentar a oferta de educação 
superior, gratuita e de qualidade, para professores em 
exercício na rede pública de educação básica, para que 
estes profissionais possam obter a formação exigida 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da 
educação básica no País. 

Com a adesão do Município ao PARFOR, as 
Escolas encaminharam para a Secretaria de Educação 
um diagnóstico da rede municipal de ensino, com as 
necessidades de Formação dos Professores, tanto para 
os professores que ainda não possuíam a formação 
mínima adequada, como para aqueles que pretendiam 
cursar uma nova licenciatura plena, após estas etapas, os 
professores puderam se inscrever nas diversas opções de 
cursos oferecidos a nível superior através da Plataforma 
Freire/PARFOR. Em seguida, tiveram suas inscrições 
validadas pela Secretaria Municipal de Educação - 
SME. Na busca pela valorização da educação, além do 
PARFOR que atende a formação inicial e continuada 
dos professores, outros programas de formação de 
professores também são promovidos no município em 
parceria com diversas instituições: PNAIC – Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Projeto 
Trilhas Natura; Proinfo – Programa Nacional de 
Tecnologia Educacional, entre outros. A Secretaria de 
Educação também promove a atualização dos 
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profissionais através de encontros pedagógicos 
realizado nas escolas, e das Jornadas Pedagógicas do 1º 
e 2º Semestre com a participação de todos os 
professores da rede de ensino. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo moderno tem trazido diversos 
questionamentos relacionados ao papel do professor, 
propondo, com isso, sua redefinição. O impacto da 
tecnologia da informação e das comunicações na 
educação sobre os processos de ensino e aprendizagem, 
advindos também com a globalização, tem colaborado 
para esse repensar. Torna-se imprescindível que os 
professores busquem sempre adentrar as novas 
possibilidades de conhecimento, as novas concepções 
sobre a educação e as teorias mais atuais de 
desenvolvimento e aprendizagem. O profissional 
moderno no mundo da competitividade, onde o domínio 
da ciência e da tecnologia da informação e comunicação 
faz-se imprescindível, estará sendo preparado para 
“aprender a aprender” atuando como construtor de sua 
própria formação. A ênfase está no processo de 
construção do seu conhecimento e não no produto final. 
Construção de um conhecimento que inicia no período 
de sua formação e estende-se durante o seu exercício 
como profissional, ou seja, estamos tratando do preceito 
da educação continuada, conforme preconiza a Lei nº. 
9394/96 – LDB.  

 Formar professores é um constante desafio, 
haja vista que existem alguns que são resistentes a 
mudanças por receio de enfrentar o novo ou por 
questões pessoais. Constatamos essa situação em nossa 
pesquisa apenas 12 (doze) professores pesquisados não 
deram continuidade aos estudos. O que nos levou a 
grandes observações, a certeza de que esses 
profissionais não devem se abster de estudar, pois é 
através de uma boa formação que ele estará apto a 
desenvolver um melhor trabalho, a aprender cada vez 
mais, capaz de compreender, julgar e intervir na 
realidade educacional brasileira de forma justa, 
responsável, solidária e democrática. 

 Dessa forma cabe-nos instiga-los a adentrar no 
mundo do saber, do conhecimento, como também 
buscar junto aos órgãos competentes ações que os 
incentivem a estudarem, a ter consciência que enquanto 
professor existe a necessidade do mesmo ser bem 
instruído, capacitado e que só ele pode realizar isso, por 
ele mesmo. A escola por sua vez pode criar condições 
de trabalho, espaço de aprendizagem, dando-lhe 
oportunidade de estudar. Portanto, o professor deve 
compreender que a ação docente não se resume só em 

ministrar aulas, mas em formar cidadãos éticos, 
reflexivos, atuantes, instruídos e participativos, capazes 
de exercer com dignidade e sabedoria seus deveres e 
direitos enquanto cidadãos, mas para que isso ocorra se 
faz necessário que o professor tenha uma boa formação, 
que busque aprender cada vez mais, que aprimore seus 
conhecimentos. 

 Durante nossa investigação também 
constatamos que 90% (noventa por cento) dos 
professores do Município de Afonso Bezerra-RN são 
graduados e/ou licenciados, além ainda da maioria 
desses serem especialistas e alguns possuem mestrado 
na área de educação. O que nos fortalece, nos instiga, 
deixa-nos felizes, em saber que o quadro de professores 
do magistério público municipal quase em sua 
totalidade investe na sua formação, compreendem que a 
formação continuada é relevante e que a busca pelo 
saber deve ser sempre incessante. 

 Assim, mediante tudo que foi estudado, em 
meio a tantas reflexões temos a convicção de que o 
processo de formação continuada contribui, para 
avanços e inovações, para uma prática docente 
significativa, e consequentemente para uma educação de 
qualidade, para novas aprendizagens. 

 Podemos afirmar que a busca pelo 
conhecimento, o aperfeiçoamento, torna o profissional 
mais competente, seguro, reflexivo, com condições de 
desenvolver um melhor trabalho, com compromisso, 
com a convicção de que a formação deve ser contínua, e 
que é essencial atualizar-se, inovar sua prática, refletir 
sobre seu fazer pedagógico. 

 Os resultados deste estudo permitem aferir que 
faz-se necessário afirmar que a formação continuada 
deve sempre ser evidenciada, uma vez que é preciso 
estar sempre em busca do aprender, e para se alcançar 
progresso, sucesso no ensino-aprendizagem é preciso 
buscar o aperfeiçoamento dos conhecimentos, 
assegurando uma ação docente efetiva que promova 
uma aprendizagem significativa, priorizando uma 
educação de qualidade.  
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PÔSTERES	

GT 01 – Políticas, gestão e financiamento da educação 

 

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) COMO POLÍTICA COMPENSATÓRIA PARA 
INCLUSÃO SOCIAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO 

Daniele Antonia da Silva- UFRN 
danielleaantonia@gmail.com 

Antônio Cabral Neto- UFRN 
acabraln@yahoo.com.br 

RESUMO: Este trabalho discute sobre a ação do governo na criação do Programa Universidade para Todos (ProUni) 
que se estabelece na atualidade como política compensatório de inclusão social. O governo buscou alternativas 
emergenciais para democratização e expansão do ensino superior; intensifica-se a criação de políticas públicas para 
facilitar o ingresso dos estudantes nas instituições de ensino superior. Entre os programas que surgem diante desta 
demanda, o ProUni, criado em 2004 é sancionado pela  Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, resultado de uma 
parceria público e privado, concede bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda e de escola pública. O 
presente trabalho propõe-se analisar o ProUni como política compensatória de inclusão social dos estudantes no ensino 
superior privado, na vigência do  II Plano Nacional de Educação(2014). Para obtenção dos objetivos, adotou-se à 
abordagem qualitativa e método de análise documental, evidenciando ser o mais adequado para o estudo de documentos 
oficiais como decretos e leis e reflexão sobre os demais documentos trabalhados na pesquisa. Os resultados revelam que 
o ProUni como política compensatória, repara o público mais pobre da discriminação e exclusão sofrida historicamente, 
dispondo aos estudantes uma formação no interior do setor privado. O governo opta por mercantilizar o ensino superior, 
reduzindo os gastos com a educação superior, alimentando apenas o avanço do mercado capitalista e preenchimento das 
vagas ociosas das instituições privadas, garantindo a expansão e benefícios, ao invés de uma formação acadêmica de 
qualidade que se adeque as necessidades dos sujeitos. 

Palavras-chave: Programa Universidade para Todos – PROUNI. Ensino superior. Política compensatória. 

 

AS PERSPECTIVAS DO ESTADO-AVALIADOR NO BRASIL: ALGUMAS REFLEXÕES DA LITERATURA 
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Maria José Fernandes de Melo – UERN 
maria.fernandes11@hotmail.com 

Iasmim da Costa Marinho – UERN  
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RESUMO: Esta pesquisa integra parte dos estudos bibliográficos desenvolvidos em Projeto maior, intitulado 
“Desigualdades Intraescolares e Gestão: estudo comparado em escolas públicas de Mossoró (RN)”. O trabalho ora 
apresentado tem como objetivo apresentar as fases de implementação do Estado-Avaliador no Brasil a partir de breve 
revisão bibliográfica sobre o tema. Para tanto, esta pesquisa pautou-se em leituras de artigos e livros, em que tais 
recursos viabilizam um estudo ainda mais aprofundado sobre o tema.  Não obstante a isso, inferimos a importância de 
compreender os reflexos das perspectivas do Estado-Avaliador no Brasil, a fim de perceber seus impactos no âmbito 
educacional. 

Palavras-chaves: Estado-Avaliador. Brasil. Avaliações Externas. 

 

ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL: RECORTE DOS ESTUDOS CRÍTICOS 

Débora Raquel Araújo Silva - UFRN 
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Erika Leticia de Almeida Silva - UFRN 
erikalet92@gmail.com 

Iasmin da Costa Marinho - UFRN  
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iasmincostamarinho@gmail.com 

RESUMO: Esta pesquisa integra parte dos estudos bibliográficos desenvolvidos em Projeto maior, intitulado 
“Desigualdades Intraescolares e Gestão: estudo comparado em escolas públicas de Mossoró (RN)”. O trabalho ora 
apresentado tem como objetivo refletir sobre a Administração Escolar no Brasil por meio de estudos críticos sobre a 
temática, quais sejam: Myrtes Alonso (1974), Miguel Arroyo (1979), Fátima Félix Rosar (1985) e Vitor Paro Paro 
(1992, 2002, 2008, 2009, 2010). Para isto, este estudo pautou-se com base em leituras de livros, artigos e dissertações, 
em que estes recursos foram de suma importância para um maior aprofundamento sobre o tema. Contudo, explanamos 
aqui que estudos como este nos levam a refletir sobre a importância de compreender o contexto histórico da 
Administração Escolar no Brasil, a fim de entender as discussões e críticas para esta instância, bem como em seus 
reflexos atuais. 

Palavras-chaves: Administração Escolar. Brasil. Estudos críticos. 

 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RECORTES POLÍTICOS E DOCUMENTAIS SOBRE O TEMA 

Jéssica Marina Rodrigues dos Santos – UERN 
jessicamarinarodrigues@gmail.com 

Iasmin da Costa Marinho - UERN  
iasmincostamarinho@gmail.com 

RESUMO: Este trabalho é fruto de Monografia defendida no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e tem como objetivo apresentar recortes políticos e documentais sobre o 
conceito de qualidade na Educação Infantil. Nesse sentido o trabalho tem como base 3 categorias de análise: a qualidade 
educacional; a qualidade da Educação Infantil e as Políticas Públicas de Educação. Para formação e discussão deste 
cenário nos detemos nos documentos publicados pelo Ministério da Educação (MEC) e demais normativas oficiais do 
âmbito da Legislação Educacional, quais sejam: Lei de Diretrizes de Bases (LDB Nº 9394/1996); Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI, 1998); e Parâmetros de Qualidade na Educação Infantil 
(2006); Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009). Para melhor compreender as questões ora expostas, 
adotou-se para realização do estudo um percurso metodológico de pesquisa qualitativa de caráter exploratório 
(MATOS; VIEIRA, 2002), por meio de pesquisa documental e bibliográfica com consulta às bases de dados da 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO); Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior CAPES); Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc) e 
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE). 

Palavras-chave: Ensino infantil. Qualidade na educação. Políticas públicas na educação. 

 
 

A POLÍTICA “MAPA EDUCACIONAL” DE MOSSORÓ (RN): UM ESTUDO DE CASO EM UNIDADE DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Jéssica Marina Rodrigues dos Santos – UERN 
jessicamarinarodrigues@gmail.com 

Iasmin da Costa Marinho - UERN  
iasmincostamarinho@gmail.com 

 
RESUMO: Este trabalho é recorte de Monografia defendida no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e tem como objetivo descrever e analisar a política do Mapa Educacional de 
Mossoró (RN) e suas influências na gestão e atuação dos professores de Educação Infantil, por meio de estudo de caso 
em Unidade de Educação Infantil de Mossoró (RN). O trabalho combina categorias de análise, quais sejam: qualidade 
na Educação Infantil e política educacional (local). Adotou-se para realização do estudo um percurso metodológico de 
pesquisa qualitativa de caráter exploratório (MATOS; VIEIRA, 2002), desenvolvendo um estudo de caso, com 
aplicação de entrevistas semiestruturadas e check-list de observação.  Realizou-se pesquisa documental, revistando a 
Lei de Responsabilidade Educacional nº 2.717/2010, e os Jornais Oficiais de Mossoró (JOM). Resulta da pesquisa as 
impressões que o Mapa Educacional aprofunda as desigualdades sociais escolares, percebendo que a instituição de 
ensino observada não possui um padrão de estrutura física e funcionamento. A escola trabalha para atingir os dados, não 
para oferecer uma qualidade educacional baseada na democracia e inclusão. Em contrapartida, o Estado transfere todo 
esse compromisso da qualidade para a instituição escolar, deixando de ser provedor para se tornar um avaliador. Sabe-
se que este trabalho não se encerra aqui, servindo de base para futuras pesquisas na área de Políticas e Gestão 
Educacional. 

Palavras-chave: Qualidade. Educação Infantil. Mapa Educacional. Mossoró (RN). 
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PÔSTERES	

GT 02 – Currículos e práticas pedagógicas 

 

 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: O USO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ 

Gerlaine Figueira Matos - UFOPA  
lanyfigueiramatos@gmail.com 

Isla Eliziário Alves - UFOPA 
islaeliziario@gmail.com 

Rosana Ramos de Souza - UFOPA 
rosana.souza@ufopa.edu.b 

Resumo: Este artigo apresenta um estudo de caso sobre o funcionamento dos laboratórios de informática nas escolas 
públicas urbanas no município de Óbidos/PA. As tecnologias educacionais atualmente são partes integrantes do dia-a-
dia das pessoas, fazendo com que suas vidas sejam moldadas, a partir dos meios tecnológicos. Diante desse contexto, 
essa pesquisa tem como objetivo analisar como está situado e organizado os laboratórios de informáticas das escolas 
urbanas de Óbidos/PA e seu uso na organização do trabalho pedagógico. Para isso foi realizado levantamento 
bibliográfico, análise de microdados do Censo Escolar, referente a estrutura e dependências da escola, assim como 
pesquisa de campo em 13 (treze) escolas, para levantamento e análise de dados. Constatou-se que os laboratório de 
informática das escolas urbanas de Óbidos, estão distante de propiciar a exploração,  aperfeiçoamento e construção do 
conhecimento por meio do uso de tecnologias educacionais, devido à ausência de manutenção, equipamentos 
atualizados, espaços adequados e profissional capacitado para orientar alunos e professores. 

Palavras-Chave: Educação. Laboratórios de Informática. Tecnologias. 

 

CONSELHO DE CLASSE: ESPAÇO COLABORATIVO DE RESSIGNIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Edilma da Silva Cortez  
edilmascortez@gmail.com 

Francinete Medeiros de Lima  
francinetemedeiros1@uol.com.br 

Jaire de Freitas Araújo  
jairefreitas@hotmail.com 

Resumo: Este trabalho é um relato da experiência de fortalecimento e institucionalização do Conselho de Classe na 
construção de uma cultura escolar na Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Tristão de Barros / Currais 
Novos – RN. Objetiva descrever o conjunto de ações mobilizadoras implementadas pela unidade de ensino, desde a 
formulação do Regimento Interno do Conselho à realização de suas três etapas (pré-conselho, conselho e pós-conselho), 
bem como analisar os resultados observados no processo de ensino e aprendizagem a partir de sua realização, o que 
favoreceu o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas. É apresentada uma síntese do percurso realizado desde as 
primeiras discussões ocorridas em 2009 até a configuração definitiva do modelo em 2018, o qual é descrito 
detalhadamente. Por sua própria natureza, o Conselho de Classe impõe a necessidade da participação dos diversos 
sujeitos sociais da escola – professores, estudantes, equipe pedagógica e famílias – o que implica a criação de tempos e 
espaços favoráveis ao debate na instituição e o confirma como um espaço colaborativo de construção do fazer 
pedagógico. Assume, portanto, um caráter permanente e contínuo, arquitetado em um processo dialético e participativo. 
A importância deste trabalho consiste em possibilitar o compartilhamento de uma experiência positiva e viável para 
execução do Conselho de Classe como parte do currículo em uma escola pública de ensino médio em tempo integral no 
momento em que o RN vivencia o processo de implementação desta modalidade de ensino. Este pode ser o começo 
possível para se chegar ao ideal de uma educação emancipadora. 

Palavras-chave: Conselho de classe. Currículo. Educação em tempo integral. 
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A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (POSEDUC): INTERFACES COM O CAMPO DO CURRÍCULO (2013-2016) 

Maria José de Melo Fernandes – UERN 
maria.fernandes11@hotmail.com 

Maria das Dores de Oliveira Freire – UERN  
dorinha-freire@hotmail.com 

Meyre-Ester Barbosa de Oliveira – UERN 
meyrester@yahoo.com.br 

RESUMO: O atual trabalho integra o Projeto PIBIC/UERN intitulado “A produção de conhecimento sobre formação 
de professores no Programa de Pós-graduação em Educação (POSEDUC): Interfaces com o campo do currículo” e que 
tem como objetivo analisar as dissertações produzida na Linha de Pesquisa Formação Humana e Desenvolvimento 
Profissional Docente do Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da UERN 
dentre os anos de 2013-2016. O interesse em sistematizar os trabalhos acadêmicos produzidos no Mestrado em 
Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da UERN, mais especificamente na Linha de 
Pesquisa Formação Humana e Desenvolvimento Profissional Docente, partiu ideia de compreendermos como vem se 
configurando a produção de conhecimento na área de formação de professores e as possíveis interfaces dessas pesquisas 
com o campo do currículo. A análise buscou identificar as temáticas, os enfoques teóricos e metodológicos 
privilegiados e os resultados apresentados nas dissertações. Trata-se de uma pesquisa exploratória, todavia, pode-se 
considerá-la também como uma pesquisa descritiva, na medida em que além de buscar uma visão mais ampla acerca de 
dado objeto. A partir do estudo podemos compreender que mesmo sendo campos com estudos próprios, ambos estão 
ligados, uma vez que considerável parte das produções acadêmicas tem como objetivos buscar analisar e compreender 
as práticas pedagógicas, o percurso formativo dos professores, no sentido de repensar as práticas de ensino para melhor 
desenvolver suas habilidades profissionais no seu ambiente de trabalho. Tais temáticas estão no entre lugar - currículo e 
formação. 

Palavras-chave: Currículo; Formação de Professor; Pós-graduação. 
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GT 03 – Trabalho e Formação Docente 

 

FORMAÇÃO DOCENTE E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: INDICADORES E DICOTOMIAS ENTRE AS 
ARTICULAÇÕES DAS REDES COLABORATIVAS 

Mônica Cavalcante da Costa 
monic.cavalc@gmail.com 

RESUMO: Este artigo pretende discutir brevemente sobre formação docente, profissionalidade, mas também propor 
que muito há por (des)construir na educação e ressaltar que o fazer pedagógico e os maus resultados e também os 
resultados por vezes limitados em testes de larga escala não devem ser medidos apenas pela qualidade e qualificação 
docente. Essa responsabilização lança alerta sobre os programas que jogam foco neste campo ou apenas 
acentuadamente nos professores, que no seu percurso profissional desenvolvem uma desmotivação, um desinteresse por 
inexistência de retorno, não apenas financeiro, mas também de reconhecimento, de avanço no seu plano de carreira. 

Palavras-chave: formação docente. Formação inicial e continuada.  Profissionalidade. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E O CONSELHO DE CLASSE: CONTRIBUIÇÕES À COMPREENSÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 585/2016 (RN) 

Rita de Cássia Rocha -  DIREC/SEEC-RN 
ritalajes@yahoo.com.br 

RESUMO: Este texto tem como finalidade descrever o processo de implantação do Conselho de Classe na rede pública 
estadual de ensino do Rio Grande do Norte (RN), de forma específica, a experiência em desenvolvimento na 7ª 
Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desporto (DIREC), situada no município de Santa Cruz. Trata-se de um 
estudo descritivo. A experiência a ser relatada, faz parte do conjunto de ações de formação continuada direcionadas ao 
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fortalecimento da Gestão Democrática e Participativa na referida rede. Está em andamento nas 23 unidades de ensino 
jurisdicionada a 7ª DIREC. Encontra-se respaldada por dispositivos legais nacional e estadual: Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e na Lei Complementar (RN) nº. 585, de 30 de dezembro de 2016, no Plano 
Estadual de Educação do RN. As discussões teóricas dialogam com as contribuições de estudiosos tais como: 
Arredondo e Diago (2009), Cruz (2005), Dalben (1995; 2004) e Veiga (1996).Como resultados, apresentamos a 
compreensão de se investir nas ações de acompanhamento pedagógico sistêmico, formação continuada da comunidade 
escolar, de forma específica, dos profissionais da educação e dos membros dos colegiados escolares como intervenções 
que contribuem para melhorar os índices educacionais, acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem, dinamizar 
e qualificar o trabalho em rede dos profissionais que atuam na da educação básica. 

Palavras Chave: Gestão Democrática; Conselho de Classe; Ensino e Aprendizagem 

 

 

UM OLHAR DA PRÁTICA PEDAGÓGICA COM JOGOS E BRINCADEIRAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
NAS AULAS DE ENSINO RELIGIOSO 

Marcos Aurélio Ribeiro Dantas SME- NATAL 
marcosdantasa@gmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho foi realizado na Escola Municipal Chico Santeiro, nas turmas do Ensino Fundamental 
(1º ano ao 5º ano) do turno matutino, situada na rua da Cruz S/N no Bairro Nordeste, bairro criado oficialmente em 
30/04/1968, localizado na zona oeste de Natal /RN, surgiu através de um pedido de uma comissão de moradores 
liderados pelo Senhor Valdomiro Lobato de Oliveira (75 anos). Atendendo a esta solicitação, entre os anos de 1961 e 
1962, durante o governo do prefeito Djalma Maranhão, a escola foi construída, no meio da Rua do Norte, primeira do 
bairro, próximo às margens do Rio Potengi, inserindo-se no contexto do projeto do Mestre Paulo Freire "De pé no chão 
também se aprende a ler”. Foi batizada de Chico Santeiro. Mesmo com precárias condições de funcionamento, tanto 
físicas como materiais, desenvolveu-se nesse prédio, durante quase três décadas, atividades pedagógicas que abrangiam 
o ensino da Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais) e Educação de Jovens e Adultos. Por estar inserida 
em um bairro próximo ao Rio Potengi e ao manguezal, muitos dos membros da comunidade escolar ainda tentam tirar 
parte ou quase todo seu sustento da atividade pesqueira. Destacam-se também outras atividades econômicas informais 
como feirantes autônomos, domésticas, costureiras, etc., e formais como comerciantes, padeiros, professores, policiais 
civis e militares, constituindo-se em uma classe social que percebe uma renda média de três salários mínimos, e com 
dois terços de sua população com grau de instrução inferior a oito anos de escolaridade. 
 
Palavras Chave: Atividades pedagógicas. Educação infantil. Ensino fundamental. Educação de jovens e adultos. 

 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA: UM OLHAR SENSÍVEL DA GESTÃO 

Joseilda Fernandes Siqueira da Silva 
josyfssilva_@hotmail.com 

Luciana Felix Pereira 
felixluciana11@yahoo.com.br 

Sylvia Pontes costa 
sylviapontes2581@gmail.com 

Centro Municipal de Educação Infantil Prof.ª Maria Abigail Barros de Azevedo 
 
RESUMO: O presente artigo relatar a experiência de formação continuada proposta pela equipe gestora do Centro 
Municipal de Educação Infantil Maria Abigail Barros de Azevedo. Com o objetivo de possibilitar uma reflexão crítica 
sobre a pratica docente e ampliar as possibilidades nos processos de organizações no fazer pedagógico, contribuindo 
para a melhoria na qualidade do ensino e na aprendizagem da escola pública. Ao pensamos no trabalho pedagógico na 
educação infantil, devemos pesquisar como promover metodologias que favoreçam aprendizagem significativas para 
nossas crianças, daí surge a necessidade de formações com nossa equipe docente, visando melhorar e aprimora praticas 
fazendo ligações entre a teoria e vivencias em sala de aula. Reflitamos sobre alguns questionamentos: quais são os 
saberes (conhecimentos), as competências e habilidades necessários ao fazer diário do professor em sala de aula? Como 
estes saberes são adquiridos? Estas questões são o leme das nossas motivações para as pesquisas e estudos das 
formações continuadas na instituição. 

Palavras Chave: Educação infantil. Formação continuada. Prática docente. 
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